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Leto XVII

VLADA

780.

Odločba o imenovanju Irene Škerbec
za državno pravobranilko na Državnem
pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, št. 110-302/06 z dne 25. 1. 2007, na
109. seji dne 15. 2. 2007 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Viktorija VAZZAZ PLIČANIČ, rojena 27. 12. 1967, se imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.
Št. 70201-10/2007/5
Ljubljana, dne 15. februarja 2007
EVA 2007-2011-0043
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

ODLOČBO
Irena ŠKERBEC, rojena 17. 12. 1965, se imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu
v Ljubljani, za dobo osmih let.
Št. 70201-9/2007/5
Ljubljana, dne 15. februarja 2007
EVA 2007-2011-0044
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

782.

Odločba o imenovanju Anamarije Zajc Kovačič
za državno pravobranilko na Državnem
pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, št. 110-302/06 z dne 25. 1. 2007, na
109. seji dne 15. 2. 2007 sprejela naslednjo

ODLOČBO
781.

Odločba o imenovanju Viktorije Vazzaz
Pličanič za državno pravobranilko na
Državnem pravobranilstvu na sedežu v
Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, št. 110-302/06 z dne 25. 1. 2007, na
109. seji dne 15. 2. 2007 sprejela naslednjo

Anamarija ZAJC KOVAČIČ, rojena 7. 9. 1968, se imenuje
za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.
Št. 70201-7/2007/5
Ljubljana, dne 15. februarja 2007
EVA 2006-2011-0041
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Stran

2030 /

Št.

17 / 26. 2. 2007

MINISTRSTVA
783.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

Na podlagi 67. člena Zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 49/04 in 47/05) se v 16. členu v drugem odstavku v
1. točki črta besedilo »izpis iz sodnega ali drugega registra, iz
katerega je razvidna dejavnost vložnika,«.
V 13. točki se za besedo »izjavo« črtata vejica in besedilo
»potrjeno s strani davčnega organa«.
Črta se 19. točka.
Dosedanja 20. točka postane 19. točka.
2. člen
V 18. členu se v drugem odstavku v 1. točki črta besedilo
»izpis iz sodnega ali drugega registra, iz katerega je razvidna
dejavnost vložnika,«.
V 6. točki se za besedo »izjavo« črtata vejica in besedilo
»potrjeno s strani davčnega organa«.
Črta se 11. točka.
Dosedanja 12. točka postane 11. točka.
3. člen
V 19. členu se v drugem odstavku v 1. točki črta besedilo
»izpis iz sodnega ali drugega registra, iz katerega je razvidna
dejavnost vložnika,«.
V 4. točki se za besedo »izjavo« črtata vejica in besedilo
»potrjeno s strani davčnega organa«.
Črta se 9. točka.
4. člen
V 22. členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedilom »po posameznih dobaviteljih« doda besedilo »ter dejanskih
prejemnikih izdelkov«.
5. člen
V 29. členu se v drugem odstavku v 1. točki črta besedilo
»izpis iz sodnega registra, drugih registrov ali evidenc, iz katerega je razvidna dejavnost vložnika,«.
V 3. točki se besedilo »2., 3. in 4. točke prvega« nadomesti z besedilom »2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka ter
1. in 3. točke drugega«.
V 8. točki se za besedo »izjavo« črtata vejica in besedilo
»potrjeno s strani davčnega organa«.
6. člen
V 35. členu se v prvem odstavku v enajsti alineji besedilo
»45. členu« nadomesti z besedilom »55. členu«.
7. člen
V 36. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedilo
»v roku 30 dni po poteku meseca, v katerem je bila trošarina
plačana« nadomesti z besedilom »do zadnjega dne meseca,
ki sledi mesecu, v katerem je bil izpolnjen pogoj za vračilo
trošarine«.
V prvem odstavku se črta zadnji stavek.
8. člen
V 39. členu se črta tretji odstavek.
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9. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(uporaba energentov in električne energije za namene iz
55. člena ZTro)
(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma trošarinski
zavezanec za električno energijo sme energente in električno
energijo prodajati za namene iz prvega oziroma drugega odstavka 55. člena ZTro pod naslednjimi pogoji:
– da se energenti in električna energija prodajajo na podlagi pisne naročilnice kupca, v kateri mora biti navedena vrsta
trošarinskih izdelkov, za energente pa tudi količina;
– da pred dobavo energentov in električne energije oziroma pred izdajo računa prejme pisno izjavo kupca, iz katere
je razvidno, da bo energente in električno energijo uporabljal
izključno za namene iz prvega oziroma drugega odstavka
55. člena ZTro (navede ustrezno točko);
– da pisna izjava kupca vsebuje predmet poslovanja
oziroma številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, ime organa, ki ga je izdal, ter številko in datum dovoljenja carinskega organa, na podlagi katerega lahko kupuje
energente in električno energijo brez plačila trošarine. Izjava
za nakup energentov mora vsebovati tudi opombo, da količina
trošarinskih izdelkov, na katero se nanaša dovoljenje, še ni
izkoriščena;
– da na računu vpiše klavzulo, da so bili energenti in električna energija prodani brez obračunane trošarine na podlagi
pisne izjave kupca;
– da izjavo in kopijo računa o prodanih energentih in električni energiji, ki ju je prejel od kupca, hrani kot knjigovodsko
listino.
(2) Če se energenti in električna energija dobavljajo na
podlagi pogodbe o postopnih dobavah, je lahko pisna izjava
kupca po tem členu priložena prvi naročilnici ali pogodbi o postopnih dobavah, pri poznejših dobavah pa se imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma trošarinski zavezanec za električno
energijo na računu sklicuje na številko in datum te naročilnice
oziroma pogodbe, ki ji je bila priložena pisna izjava.
(3) Energenti, ki se uporabijo kot pogonsko gorivo za
namen iz 1. točke prvega odstavka 55. člena ZTro, se smejo
odpremiti iz trošarinskega skladišča brez spremljajočega trošarinskega dokumenta le, če se odpremijo neposredno na letalo
ali plovilo ali ribiško ladjo. Imetnik trošarinskega dovoljenja
mora voditi evidenco kupcev po tem členu in evidenco prodane
količine z oprostitvijo po vrstah trošarinskih izdelkov ter kopije
teh evidenc poslati carinskemu organu do konca naslednjega
meseca po poteku davčnega obdobja.
(4) Če kupec kupuje energente – pogonsko gorivo za namen, določen v 1. točki prvega odstavka 55. člena ZTro, mora v
pisni izjavi poleg podatkov iz tretje alineje prvega odstavka tega
člena navesti še tip plovila oziroma letala (vključno s številko
vpisa v ustrezen register), za katero kupuje pogonsko gorivo.
(5) Letalski in pomorski prevozniki s sedežem v tretjih državah ali drugih državah članicah, ki kupujejo energente – pogonsko gorivo v Republiki Sloveniji, lahko uveljavljajo oprostitev
iz 1. točke prvega odstavka 55. člena ZTro s predložitvijo listin o
vpisu v ustrezen register v svoji državi in prevoznih listin, iz katerih je razvidno, da gre za opravljanje pridobitne dejavnosti.
(6) Za obrat iz 2. točke prvega odstavka 55. člena ZTro
se štejeta obrat za proizvodnjo toplotne energije za tehnološke
procese ter obrat za skupno proizvodnjo toplotne in električne
energije (kogeneracija).
(7) Poraba električne energije, proizvedene v obratu za
proizvodnjo električne energije in porabljene za namene, ki niso
povezani s proizvodnjo električne energije, se šteje za pokrivanje
lastnih potreb in zanjo nastane v skladu s tretjo alinejo tretjega
odstavka 53.a člena ZTro obveznost za obračun trošarine.
(8) Poraba električne energije, proizvedene v obratu za
proizvodnjo električne energije in porabljene za proizvodnjo

Uradni list Republike Slovenije
električne energije, se ne šteje za pokrivanje lastnih potreb in
zanjo ne nastane obveznost za obračun trošarine v skladu s
tretjo alinejo tretjega odstavka 53.a člena ZTro.
(9) Trošarinski zavezanec za električno energijo iz tretje
alineje prvega odstavka 53.a člena ZTro, ki prejme električno
energijo iz omrežja s plačano trošarino in jo v svojih proizvodnih
obratih porabi za proizvodnjo električne energije, ima pravico
do vračila plačane trošarine. To pravico lahko uveljavlja z
odbitkom od trošarinske obveznosti, izkazane v mesečnem
obračunu.
(10) Proizvajalec električne energije, ki ni trošarinski zavezanec za električno energijo in pridobi električno energijo
iz omrežja s plačano trošarino ter jo porabi za proizvodnjo
električne energije, ima pravico do vračila plačane trošarine v
skladu s 30. členom ZTro.
(11) Če želi proizvajalec električne energije uveljavljati
oprostitev iz 2. točke drugega odstavka 55. člena ZTro, mora pridobiti dovoljenje za oproščenega uporabnika iz 27. člena ZTro.
Za uveljavljanje statusa oproščenega uporabnika in uveljavljanje
oprostitve plačila trošarine za proizvedeno električno energijo se
smiselno uporabljajo določbe 29. člena pravilnika.«.
10. člen
Obrazci, ki so Priloga 3, 4, 6, 7, 8, 9 in 11 pravilnika, se
nadomestijo z novimi obrazci, ki so Priloga 3, 4, 6, 7, 8, 9 in 11
tega pravilnika in so njegov sestavni del.
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11. člen
Obrazec za obračun trošarine za električno energijo in
energente – trdna goriva, ki je Priloga 10 pravilnika, se nadomesti z novimi obrazci, ki so Priloga 10, Priloga 10 a in
Priloga 10 b tega pravilnika in so njegov sestavni del.
12. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
(metoda za ugotavljanje prisotnosti sredstva za označevanje)
Prisotnost sredstva za označevanje v skladu z drugim
odstavkom 57. člena ZTro se ugotavlja v skladu s Harmonizirano referenčno metodo Skupnosti za določanje evromarkerja
(Solvent yellow 124) v plinskem olju in kerozinu.«.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-05-5/2004-10
Ljubljana, dne 21. februarja 2007
EVA 2007-1611-0067
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Priloga 3

NAJAVA PREJEMA POŠILJKE IZ DRUGE DRŽAVE ýLANICE –
POTRDILO O PLAýILU TROŠARINE OZIROMA ZAVAROVANJU
PLAýILA TROŠARINE V RS
Za namen (ustrezno oznaþite):
Nepooblašþeni prejemnik po 29. b þlenu ZTro (þlen 18(3) Direktive Sveta 92/12/EGS)
Gibanje s plaþano trošarino po 8. a þlenu ZTro (þlen 22(2)(c) Direktive Sveta 92/12/EGS)
Pošiljatelj (naziv, naslov)

Trošarinska številka pošiljatelja*
Sklicna številka pošiljatelja**

Prejemnik (naziv, naslov)

Davþna številka pošiljatelja
Davþna številka prejemnika

* Izpolni se samo, þe je prejemnik nepooblašþeni prejemnik.
** Sklicna številka, ki oznaþuje pošiljko v evidencah pošiljatelja.
Opis blaga

Oznaka KN

Koliþina

Trošarina

Znesek trošarine v
EUR

Skupni znesek
trošarine v EUR
Kraj in datum:_________________________________
IZPOLNI CARINSKI ORGAN
Evidenþna številka dokumenta

Evidenþna številka prejema instrumenta zavarovanja
oziroma plaþila
Datum prejema instrumenta zavarovanja oziroma
plaþila
Nadzorni ukrepi

Priloga

Podpis:____________________________

Pristojni organ (naslov, peþat, datum podpis)
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Priloga 3

Navodilo za izpolnjevanje
Za namen

Pošiljatelj
Trošarinska številka pošiljatelja
Sklicna številka pošiljatelja
Prejemnik
Davþna številka pošiljatelja
Davþna številka prejemnika
Opis blaga
Oznaka KN
Koliþina
Znesek trošarine v EUR
Skupni znesek trošarine v EUR

Evidenþna številka dokumenta

Evidenþna številka prejema instrumenta
zavarovanja oziroma plaþila
Datum prejema instrumenta zavarovanja
oziroma plaþila
Pristojni organ
Nadzorni ukrepi

Oznaþi se:
– ali izdelke prejema nepooblašþeni
prejemnik v režimu odloga plaþila
trošarine na podlagi 29. a þlena ZTro,
– ali se prejemajo izdelki, ki so že bili
sprošþeni v porabo v drugi državi þlanici
na podlagi 8. a þlena ZTro.
Vpišeta se naziv in naslov pošiljatelja.
Vpiše se identifikacijska številka za trošarine,
ki jo je pošiljatelju dodelil carinski organ.
Vpiše se sklicna številka, ki oznaþuje pošiljko
v evidencah pošiljatelja (številka komercialne
listine).
Vpišeta se naziv in naslov prejemnika.
Vpiše se davþna številka pošiljatelja.
Vpiše se davþna številka prejemnika.
Navede se komercialna oznaka blaga.
Navede se oznaka KN.
Vpiše se koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
Vpiše se skupen znesek trošarine za koliþino
izdelkov na posamezni postavki glede na
veljavno stopnjo trošarine.
Vpiše se skupni znesek trošarine za vse blago
z vseh postavk.

Carinski organ vpiše oznako dokumenta v
skladu s pravili o pisarniškem poslovanju. Ta
številka je številka odobritve pošiljke za
nepooblašþenega prejemnika in jo mora
pošiljatelj navesti v polju 4 trošarinskega
dokumenta.
Carinski organ vpiše oznako prejema
instrumenta zavarovanja oziroma plaþila v
skladu s pravili o pisarniškem poslovanju.
Carinski organ vpiše datum prejema
instrumenta zavarovanja oziroma plaþila.
Navedeta se pristojni carinski organ in njegov
naslov, uradna oseba obrazec žigosa in
podpiše.
Navedejo se posebni ukrepi za izvajanje
trošarinskega nadzora v skladu z 51. þlenom
PZTro.
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Priloga 4

.

(podjetje, sedež in naslov vložnika zahtevka)

Davþna številka

.

(carinski urad)

ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV NAKUPA TROŠARINSKIH IZDELKOV
BREZ PLAýILA TROŠARINE
V skladu s petim odstavkom 27. þlena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno
z dne
,
preþišþeno besedilo) in na podlagi dovoljenja za oprošþenega uporabnika št.
1
prosi Carinski urad
za odobritev nakupa v nadaljevanju navedenih vrst in koliþin
trošarinskih izdelkov brez plaþila trošarine.
a) Vrsta, tarifna oznaka/trgovsko ime in koliþina trošarinskih izdelkov:
Vrsta

Tarifna oznaka/trgovsko ime2

Koliþina

b) Proizvodno obdobje (najveþ 12 mesecev):
od
Datum:

do

.
Peþat podjetja

.

Odgovorna oseba
(ime, priimek in podpis)

________________________________________3 se na podlagi zahtevka ODOBRI nakup v zahtevku
navedenih vrst in koliþin trošarinskih izdelkov brez plaþila trošarine za proizvodno obdobje od
________ do__________.
Datum:

Peþat

Carinski delavec
(ime, priimek in podpis)

Vloga je prosta plaþila upravne takse v skladu s 4. toþko 28. þlena Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 114/05 - uradno preþišþeno besedilo, 131/06 - ZPCP-2 in 14/07).

1

Vložnik zahtevka.
Navede se tarifna oznaka iz dovoljenja. ýe tarifna oznaka ni navedena, se navede trgovsko ime.
3
Vložnik zahtevka.
2
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Priloga 4

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA ODOBRITEV NAKUPA
TROŠARINSKIH IZDELKOV BREZ PLAýILA TROŠARINE
1. Vložnik zahtevka izpolni zahtevek v dveh izvodih in ga vloži pri carinskem uradu, ki mu je
izdal dovoljenje za oprošþenega uporabnika.
2. V zahtevku se navedeta številka dovoljenja za oprošþenega uporabnika in datum izdaje
dovoljenja.
3. Pod toþko a) se v preglednici navedejo vrsta in koliþina trošarinskih izdelkov, za katere se
zahteva odobritev nakupa brez plaþila trošarine, ter njihove tarifne oznake iz dovoljenja. ýe
tarifne oznake trošarinskih izdelkov v dovoljenju niso navedene, se v preglednico vpiše
trgovsko ime trošarinskih izdelkov.
4. Pod toþko b) se navede proizvodno obdobje, za katero se zahteva odobritev doloþene
koliþine trošarinskih izdelkov brez plaþila trošarine. Obdobje, na katero se zahtevek nanaša,
ne sme biti daljše od 12 mesecev.
5. Na koncu zahtevka se vpiše datum vložitve zahtevka, odtisne peþat podjetja ter vpiše in
podpiše odgovorna oseba.
6. ýe carinski organ zahtevku ugodi v celoti, izda odloþbo v skrajšanem postopku v obliki
zaznamka na zahtevku. Na koncu odloþbe se vpiše datum izdaje odloþbe, odtisne peþat
carinskega organa ter vpiše in podpiše carinski delavec, ki je odloþal o zahtevku.
ýe carinski organ zahtevku ne ugodi ali ne ugodi v celoti, se izda odloþba v upravnem
postopku s polno obrazložitvijo.
7. En izvod odloþbe prejme vlagatelj zahtevka, drugi izvod pa arhivira (odloži v mapo, v
kateri je dovoljenje za oprošþenega uporabnika) carinski urad, ki je odloþbo izdal.
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Priloga 6

OBRAýUN TROŠARINE ZA PIVO

Obrazec TRO-ALK1

DAVýNO OBDOBJE:
NAZIV:
SEDEŽ:
DAVýNA ŠTEVILKA:
MATIýNA ŠTEVILKA:

1.

TROŠARINSKI ZAVEZANEC:

POOBLAŠýENI PREJEMNIK
UVOZNIK

IMETNIK TROŠARINSKEGA

PROIZVAJALEC

DOVOLJENJA: DA

TRGOVEC
2.

NEPOOBLAŠýENI PREJEMNIK

3.

DRUGI PLAýNIKI TROŠARINE

4.

OPROŠýENI UPORABNIK TROŠARINSKIH IZDELKOV

Zap.
št.

PIVO

(1)

(2)
vrsta piva

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
3
4
5

NE

Koliþina, prejeta iz
držav þlanic EU
vsebnost
alk. v vol. %

(3)
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl

Koliþina, uvožena
(sprošþena v prosti Koliþina, sprošþena v
porabo v Sloveniji
promet) iz tretjih
držav
(5)
(4)
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl

Obveznost za davþno obdobje
Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro
Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro
Za plaþilo
V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/NISEM dolžan plaþati trošarine.

hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl

Skupaj trošarina
v eurih
(6)
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Priloga 6
Obrazec TRO-ALK1 (nadaljevanje)
Trošarinska skladišþa oziroma obrati oprošþenega uporabnika, na katere se nanaša obraþun trošarine:

Potrjujem resniþnost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Podpis trošarinskega zavezanca
oziroma odgovorne osebe

URADNI ZAZNAMEK

Carinski organ ....................................................................................................................................................
Datum prejema .................................................................................................. ...............................................
Carinski delavec ................................................................................................................................................

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Priloga 6
Obrazec TRO-ALK1 (nadaljevanje)

Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-ALK1
Za davþno obdobje
Naziv
Sedež
Davþna številka
Matiþna številka
1. Trošarinski zavezanec: pooblašþeni prejemnik
uvoznik
proizvajalec
trgovec
2. Nepooblašþeni prejemnik
3. Drugi plaþniki
4. Oprošþeni uporabnik trošarinskih izdelkov

Vpiše se davþno obdobje.
Vpiše se naziv zavezanca.
Vpiše se popoln naslov.
Vpiše se davþna številka.
Vpiše se matiþna številka.

Imetnik trošarinskega dovoljenja

Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje.

PIVO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
…
1.15

vrsta piva

vsebnost alkohola v vol. %

2
3

Obveznost za davþno obdobje
Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro

4

Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro

5

Za plaþilo

V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/NISEM
dolžan plaþati trošarine.
Trošarinska skladišþa oziroma obrati oprošþenega
uporabnika, na katere se nanaša obraþun trošarine

Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje.

V stolpec (2) se vpišeta vrsta piva in vsebnost alkohola
navedene vrste piva v volumenskih odstotkih.
V stolpec (3) se vpiše koliþina pijaþe v hektolitrih na 4
decimalna mesta.
V stolpec (4) se vpiše koliþina pijaþe v hektolitrih na 4
decimalna mesta.
V stolpec (5) se vpiše koliþina pijaþe v hektolitrih na 4
decimalna mesta.
V stolpec (6) se vpiše zmnožek predpisane trošarine z
vsebnostjo alkohola v vol. % iz stolpca (2) in koliþine iz
stolpca (5).
Vpiše se vsota zneskov trošarine.
Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek trošarine za plaþilo (razlika med
obveznostjo in vraþilom).
Ustrezno obkrožite.
Vpišejo se šifre trošarinskih skladišþ oziroma obratov
oprošþenega uporabnika, katerih imetnik je trošarinski
zavezanec.
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Priloga 7
Obrazec TRO-ALK2

OBRAýUN TROŠARINE ZA ALKOHOL IN ALKOHOLNE PIJAýE RAZEN PIVA
DAVýNO OBDOBJE:
NAZIV:
SEDEŽ:
DAVýNA ŠTEVILKA:
MATIýNA ŠTEVILKA:

1.

TROŠARINSKI ZAVEZANEC:

POOBLAŠýENI PREJEMNIK
UVOZNIK

IMETNIK TROŠARINSKEGA

PROIZVAJALEC

DOVOLJENJA: DA

TRGOVEC
2.

NEPOOBLAŠýENI PREJEMNIK

3.

DRUGI PLAýNIKI TROŠARINE

4.

OPROŠýENI UPORABNIK TROŠARINSKIH IZDELKOV

Zap.
št.

Alkohol in alkoholne pijaþe

Koliþina, prejeta iz
držav þlanic EU

(1)

(2)

(3)

NE

Koliþina, uvožena
Koliþina, sprošþena
(sprošþena v prosti
v porabo v Sloveniji
promet) iz tretjih držav
(5)
(4)

1

mirno vino

hl

hl

hl

2

peneþe vino

hl

hl

hl

3

vmesne pijaþe

hl

hl

hl

4

druge fermentirane pijaþe

hl

hl

hl

5

etilni alkohol

hl

hl

hl

hl alk.

hl alk.

hl alk.

hl alk.

hl alk.

hl alk.

hl alk.

hl alk.

hl alk.

etanol z vsebnostjo 80 vol. % ali
5.1
veþ, nedenaturiran
denaturiran etanol s katero koli
5.2
vsebnostjo etanola
5.3 drug etilni alkohol
6

Obveznost za davþno obdobje

7

Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro

8

Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro

9

ZA PLAýILO

V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/NISEM dolžan plaþati trošarine.

Skupaj trošarina
v eurih
(6)

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Priloga 7
Obrazec TRO-ALK2 (nadaljevanje)

Trošarinska skladišþa oziroma obrati oprošþenega uporabnika, na katere se nanaša obraþun trošarine:

Potrjujem resniþnost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Podpis trošarinskega zavezanca
oziroma odgovorne osebe

URADNI ZAZNAMEK

Carinski organ ....................................................................................................................................................
Datum prejema .................................................................................................. ...............................................
Carinski delavec ................................................................................................................................................
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Priloga 7
Obrazec TRO-ALK2 (nadaljevanje)
Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-ALK2
Za davþno obdobje
Naziv
Sedež
Davþna številka
Matiþna številka
1. Trošarinski zavezanec: pooblašþeni prejemnik
uvoznik
proizvajalec
trgovec
2. Nepooblašþeni prejemnik
3. Drugi plaþniki
4. Oprošþeni uporabnik trošarinskih izdelkov

Vpiše se davþno obdobje.
Vpiše se naziv zavezanca.
Vpiše se popoln naslov.
Vpiše se davþna številka.
Vpiše se matiþna številka.

Imetnik trošarinskega dovoljenja

Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje.

1
2
3
4
5

mirno vino
peneþe vino
vmesne pijaþe
druge fermentirane pijaþe
etilni alkohol
5.1 etanol z vsebnostjo 80 vol. % ali veþ,
nedenaturiran
5.2 denaturirani etanoli s katero koli vsebnostjo
etanola
5.3 drug etilni alkohol

Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje.

V stolpec (3) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (4) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (5) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (6) se vpiše zmnožek predpisane trošarine in
koliþine iz stolpca (5).

6
7

Obveznost za davþno obdobje
Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro

Vpiše se ustrezna vsota zneskov trošarine.
Vpiše se znesek za vraþilo.

8

Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro

9

Za plaþilo

Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek trošarine za plaþilo (razlika med
obveznostjo in vraþilom).

V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/NISEM
dolžan plaþati trošarine.
Trošarinska skladišþa oziroma obrati oprošþenega
uporabnika, na katere se nanaša obraþun trošarine

Ustrezno obkrožite.
Vpišejo se šifre trošarinskih skladišþ oziroma obratov
oprošþenega uporabnika, katerih imetnik je trošarinski
zavezanec.

Stran
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Priloga 8
Obrazec TRO-TOB

OBRAýUN TROŠARINE ZA TOBAýNE IZDELKE
DAVýNO OBDOBJE:
NAZIV:
SEDEŽ:
DAVýNA ŠTEVILKA:
MATIýNA ŠTEVILKA:
1.

TROŠARINSKI ZAVEZANEC:

POOBLAŠýENI PREJEMNIK
UVOZNIK

IMETNIK TROŠARINSKEGA

PROIZVAJALEC

DOVOLJENJA: DA

TRGOVEC
2.

NEPOOBLAŠýENI PREJEMNIK

3.

DRUGI PLAýNIKI TROŠARINE

4.

OPROŠýENI UPORABNIK TROŠARINSKIH IZDELKOV

Zap.
št.
(1)
1
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
2
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
3
4
5
6
7
8

NE

Tobaþni izdelki

Koliþina,
prejeta iz
držav þlanic
EU

(2)

(3)

cigarete
naziv

DPC/1000 kos v EUR

cigare in cigarilosi
naziv

DPC/1000 kos v EUR

drobno rezan tobak
ostali tobak za kajenje

Koliþina,
uvožena
(sprošþena v
prosti promet)
iz tretjih držav
(4)

/
/

Obveznost za davþno obdobje
Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro
Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro
Za plaþilo
V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/NISEM dolžan plaþati trošarine.

Koliþina,
sprošþena v
porabo v
Sloveniji
(5)

Trošarina
za
posamezno
vrsto cigaret
v eurih
(6)

Skupaj
trošarina
v eurih
(7)
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Priloga 8
Obrazec TRO-TOB (nadaljevanje)
Trošarinska skladišþa oziroma obrati oprošþenega uporabnika, na katere se nanaša obraþun trošarine:

Potrjujem resniþnost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Podpis trošarinskega zavezanca
oziroma odgovorne osebe

URADNI ZAZNAMEK

Carinski organ ....................................................................................................................................................
Datum prejema .................................................................................................. ...............................................
Carinski delavec ................................................................................................................................................

Stran

2044 /

Št.

17 / 26. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije
Priloga 8
Obrazec TRO-TOB (nadaljevanje)

Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-TOB
Za davþno obdobje
Naziv
Sedež
Davþna številka
Matiþna številka
1. Trošarinski zavezanec: pooblašþeni prejemnik
uvoznik
proizvajalec
trgovec
2. Nepooblašþeni prejemnik
3. Drugi plaþniki
4. Oprošþeni uporabnik trošarinskih izdelkov

Vpiše se davþno obdobje.
Vpiše se naziv zavezanca.
Vpiše se popoln naslov.
Vpiše se davþna številka.
Vpiše se matiþna številka.

Imetnik trošarinskega dovoljenja

Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje.

1

cigarete
naziv

1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
2 cigare in cigarilosi
naziv
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
3 drobno rezan tobak
4 ostali tobak za kajenje

DPC/1000 kos v EUR

DPC/1000 kos v EUR

5
6
7

Obveznost za davþno obdobje
Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro
Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro

8

Za plaþilo

V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/NISEM
dolžan plaþati trošarine.
Trošarinska skladišþa oziroma obrati oprošþenega
uporabnika, na katere se nanaša obraþun trošarine

Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje.

V stolpec (2) se vpišeta naziv in drobnoprodajna cena
tobaþnega izdelka v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (3) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (4) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (5) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (6) se vpiše znesek trošarine (vsota specifiþne in
proporcionalne trošarine) za predpisano enoto po
posamezni vrsti cigaret.
V stolpec (7) se vpiše zmnožek koliþine iz stolpca (5) in
trošarine iz stolpca (6).
Vpiše se ustrezna vsota zneskov trošarine.
Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek trošarine za plaþilo (razlika med
obveznostjo in vraþilom).
Ustrezno obkrožite.
Vpišejo se šifre trošarinskih skladišþ oziroma obratov
oprošþenega uporabnika, katerih imetnik je trošarinski
zavezanec.
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Priloga 9
Obrazec TRO-E1

OBRAýUN TROŠARINE ZA MINERALNA OLJA IN PLIN
DAVýNO OBDOBJE:
NAZIV:
SEDEŽ:
DAVýNA ŠTEVILKA:
MATIýNA ŠTEVILKA:
1.

TROŠARINSKI ZAVEZANEC:

POOBLAŠýENI PREJEMNIK
UVOZNIK

IMETNIK TROŠARINSKEGA

PROIZVAJALEC

DOVOLJENJA: DA

TRGOVEC

Zap.
št.
(1)
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
8
9
10
11

NE

2.

NEPOOBLAŠýENI PREJEMNIK

3.

DRUGI PLAýNIKI TROŠARINE

4.

OPROŠýENI UPORABNIK TROŠARINSKIH IZDELKOV

Mineralna olja in plin

Koliþina, prejeta iz
držav þlanic EU

(2)
motorni bencin
letalski bencin
osvinþeni
neosvinþeni z okt. štev. manj kot 98
neosvinþeni z okt. štev. 98 ali veþ
plinsko olje
za pogon
za gorivo za ogrevanje
utekoþinjeni naftni plin
za pogon
za gorivo za ogrevanje
metan
za pogon
za gorivo za ogrevanje
naravni plin
za pogon
za gorivo za ogrevanje
kerozin
za pogon
za gorivo za ogrevanje
kurilno olje

(3)

Koliþina, uvožena
Koliþina, sprošþena v
(sprošþena v prosti
porabo v Sloveniji
promet) iz tretjih držav
(4)
(5)

1000 l
1000 l
1000 l
1000 l

1000 l
1000 l
1000 l
1000 l

1000 l
1000 l
1000 l
1000 l

1000 l
1000 l

1000 l
1000 l

1000 l
1000 l

1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg

m3
m3

m3
m3

m3
m3

1000 l
1000 l
1000 kg

1000 l
1000 l
1000 kg

1000 l
1000 l
1000 kg

Obveznost za davþno obdobje
Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro
Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro
Za plaþilo
V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/NISEM dolžan plaþati trošarine.

Skupaj trošarina
v eurih
(6)

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Priloga 9
Obrazec TRO-E1 (nadaljevanje)

Trošarinska skladišþa oziroma obrati oprošþenega uporabnika, na katere se nanaša obraþun trošarine:

Potrjujem resniþnost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Podpis trošarinskega zavezanca
oziroma odgovorne osebe

URADNI ZAZNAMEK

Carinski organ ....................................................................................................................................................
Datum prejema .................................................................................................. ...............................................
Carinski delavec ................................................................................................................................................

Uradni list Republike Slovenije
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Stran
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Priloga 9
Obrazec TRO-E1 (nadaljevanje)

Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-E1
Za davþno obdobje
Naziv
Sedež
Davþna številka
Matiþna številka
1. Trošarinski zavezanec: pooblašþeni prejemnik
uvoznik
proizvajalec
trgovec
2. Nepooblašþeni prejemnik
3. Drugi plaþniki
4. Oprošþeni uporabnik trošarinskih izdelkov

Vpiše se davþno obdobje.
Vpiše se naziv zavezanca.
Vpiše se popoln naslov.
Vpiše se davþna številka.
Vpiše se matiþna številka.

Imetnik trošarinskega dovoljenja

Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje.

1.1 letalski bencin
1.2 osvinþeni motorni bencin
1.3 neosvinþeni motorni bencin z okt. štev. manj kot 98
1.4 neosvinþeni motorni bencin z okt. štev. 98 ali veþ
2.1 plinsko olje za pogon
2.2 plinsko olje za gorivo za ogrevanje
3.1 utekoþinjeni naftni plin za pogon
3.2 utekoþinjeni naftni plin za gorivo za ogrevanje
4.1 metan za pogon
4.2 metan za gorivo za ogrevanje
5.1 naravni plin za pogon
5.2 naravni plin za gorivo za ogrevanje
6.1 kerozin za pogon
6.2 kerozin za gorivo za ogrevanje
7 kurilno olje
8 Obveznost za davþno obdobje
9 Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro
10 Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro
11 Za plaþilo
V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/ NISEM
dolžan plaþati trošarine.
Trošarinska skladišþa oziroma obrati oprošþenega
uporabnika, na katere se nanaša obraþun trošarine

Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje.

V stolpec (3) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (4) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (5) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (6) se vpiše zmnožek predpisane trošarine in
koliþine iz stolpca (5).

Vpiše se ustrezna vsota zneskov trošarine.
Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek trošarine za plaþilo (razlika med
obveznostjo in vraþilom).
Ustrezno obkrožite.
Vpišejo se šifre trošarinskih skladišþ oziroma obratov
oprošþenega uporabnika, katerih imetnik je trošarinski
zavezanec.

Stran
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Priloga 10
Obrazec TRO-E2

OBRAýUN TROŠARINE ZA TRDA GORIVA
DAVýNO OBDOBJE:
NAZIV:
SEDEŽ:
DAVýNA ŠTEVILKA:
MATIýNA ŠTEVILKA:
1.

TROŠARINSKI ZAVEZANEC:

POOBLAŠýENI PREJEMNIK
UVOZNIK

IMETNIK TROŠARINSKEGA

PROIZVAJALEC

DOVOLJENJA: DA

TRGOVEC
2.

NEPOOBLAŠýENI PREJEMNIK

3.

DRUGI PLAýNIKI TROŠARINE

4.

OPROŠýENI UPORABNIK TROŠARINSKIH IZDELKOV

Zap.
št.
(1)
1

Trda goriva

2.a
2.b
2.c
2.d
3

4
5
6
7

kal. vred. v
GJ/1000 kg

rjavi premog (KN 2702)
kal. vred. v
vrste
GJ/1000 kg

koks (KN 2704)
vrste

3.a
3.b
3.c
3.d

Koliþina, prejeta iz
držav þlanic EU

(2)
þrni premog (KN 2701)
vrste

1.a
1.b
1.c
1.d
2

NE

kal. vred. v
GJ/1000 kg

(3)

Koliþina, uvožena
Koliþina, sprošþena v
(sprošþena v prosti
porabo v Sloveniji
promet) iz tretjih držav
(4)
(5)

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

Obveznost za davþno obdobje
Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro
Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro
Za plaþilo
V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/NISEM dolžan plaþati trošarine.

Skupaj
trošarina
v eurih
(6)
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Priloga 10
Obrazec TRO-E2 (nadaljevanje)
Trošarinska skladišþa oziroma obrati oprošþenega uporabnika, na katere se nanaša obraþun trošarine:

Potrjujem resniþnost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Podpis trošarinskega zavezanca
oziroma odgovorne osebe

URADNI ZAZNAMEK

Carinski organ ....................................................................................................................................................
Datum prejema .................................................................................................. ...............................................
Carinski delavec ................................................................................................................................................
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Priloga 10
Obrazec TRO-E2 (nadaljevanje)

Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-E2
Za davþno obdobje
Naziv
Sedež
Davþna številka
Matiþna številka
1. Trošarinski zavezanec: pooblašþeni prejemnik
uvoznik
proizvajalec
trgovec
2. Nepooblašþeni prejemnik
3. Drugi plaþniki
4. Oprošþeni uporabnik trošarinskih izdelkov

Vpiše se davþno obdobje.
Vpiše se naziv zavezanca.
Vpiše se popoln naslov.
Vpiše se davþna številka.
Vpiše se matiþna številka.

Imetnik trošarinskega dovoljenja

Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje.

1 þrni premog
vrsta
kaloriþna vrednost v GJ/1000 kg
1.a
1.b
1.c
1.d
2 rjavi premog
vrsta
kaloriþna vrednost v GJ/1000 kg
2.a
2.b
2.c
2.d
3 koks
vrsta
kaloriþna vrednost v GJ/1000 kg
3.a
3.b
3.c
3.d
4 Obveznost za davþno obdobje
5 Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro
6 Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro
7

Za plaþilo

V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/NISEM
dolžan plaþati trošarine.
Trošarinska skladišþa oziroma obrati oprošþenega
uporabnika, na katere se nanaša obraþun trošarine

Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje.

V stolpec (2) se vpišeta vrsta premoga in njegova kaloriþna
vrednost v GJ za 1000 kg.
V stolpec (3) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (4) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (5) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (6) se vpiše zmnožek predpisane trošarine z
njegovo kaloriþno vrednostjo v GJ/1000 kg iz stolpca (2) in
koliþine iz stolpca (5).

Vpiše se ustrezna vsota zneskov trošarine.
Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek trošarine za plaþilo (razlika med
obveznostjo in vraþilom).
Ustrezno obkrožite.
Vpišejo se šifre trošarinskih skladišþ oziroma obratov
oprošþenega uporabnika, katerih imetnik je trošarinski
zavezanec.
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Priloga 10 a
Obrazec TRO-E3

OBRAýUN TROŠARINE ZA ELEKTRIýNO ENERGIJO
DAVýNO OBDOBJE:
NAZIV:
SEDEŽ:
DAVýNA ŠTEVILKA:
MATIýNA ŠTEVILKA:
TROŠARINSKI ZAVEZANEC:

DOBAVITELJ
KONýNI ODJEMALEC
PROIZVAJALEC

Zap.
št.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uporaba elektriþne energije

Koliþina (MWh)

(2)
poslovna
neposlovna
Obveznost za davþno obdobje
Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro
Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro
Za plaþilo

(3)

Skupaj
trošarina
v EUR
(4)

V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/NISEM dolžan plaþati trošarine.
Potrjujem resniþnost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Podpis trošarinskega zavezanca
oziroma odgovorne osebe

URADNI ZAZNAMEK

Carinski organ ....................................................................................................................................................
Datum prejema .................................................................................................. ...............................................
Carinski delavec ................................................................................................................................................
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Obrazec TRO-E3

Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-E2
Za davþno obdobje
Naziv
Sedež
Davþna številka
Matiþna številka
Trošarinski zavezanec: dobavitelj
konþni odjemalec
proizvajalec

Uporaba elektriþne energije:
1. poslovna
2. neposlovna

3.
4.
5.

Obveznost za davþno obdobje
Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro
Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro

6.

Za plaþilo

V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/NISEM
dolžan plaþati trošarine.

Vpiše se davþno obdobje.
Vpiše se naziv zavezanca.
Vpiše se popoln naslov.
Vpiše se davþna številka.
Vpiše se matiþna številka.
Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje:
 dobavitelj elektriþne energije konþnim odjemalcem v
Sloveniji,
 konþni odjemalec, ki elektriþno energijo za svojo konþno
porabo pridobi v državah þlanicah EU oziroma jo uvozi
iz tretjih držav,
 proizvajalec, ki elektriþno energijo proizvede za
zadovoljevanje lastnih potreb.
V stolpec (3) pod zaporedno številko 1 oziroma 2 se vpiše
koliþina v ustrezni obraþunski enoti, za katero je v davþnem
obdobju nastala obveznost za obraþun trošarine in je bila
porabljena za poslovno oziroma neposlovno rabo:
 dobavitelj vpiše koliþine, dobavljene konþnim
odjemalcem v Sloveniji v davþnem obdobju, loþeno za
poslovno in neposlovno rabo,
 konþni odjemalec vpiše koliþine, pridobljene v državah
þlanicah EU v davþnem obdobju, loþeno za poslovno in
neposlovno rabo (uvoženih koliþin ne vpisuje, ker zanje
nastane obveznost za obraþun in plaþilo trošarine
hkrati, kot nastane obveznost za obraþun in plaþilo
carinskega dolga v skladu s carinskimi predpisi),
 proizvajalec vpiše koliþine, proizvedene za
zadovoljevanje lastnih potreb, loþeno za poslovno in
neposlovno rabo.
V stolpec (4) se vpiše zmnožek predpisane trošarine za
poslovno oziroma neposlovno rabo in koliþine pod
zaporedno številko 1 oziroma 2 v stolpcu (3).
Vpiše se ustrezna vsota zneskov trošarine.
Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek trošarine za plaþilo (razlika med
obveznostjo in vraþilom).
Ustrezno obkrožite.
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Priloga 10 b
Obrazec TRO-ýBIO

OBRAýUN TROŠARINE ZA BIOGORIVA
DAVýNO OBDOBJE:
NAZIV:
SEDEŽ:
DAVýNA ŠTEVILKA:
MATIýNA ŠTEVILKA:
1.

TROŠARINSKI ZAVEZANEC:

POOBLAŠýENI PREJEMNIK
UVOZNIK

IMETNIK TROŠARINSKEGA

PROIZVAJALEC

DOVOLJENJA: DA

TRGOVEC
2.

NEPOOBLAŠýENI PREJEMNIK

3.

DRUGI PLAýNIKI TROŠARINE

4.

OPROŠýENI UPORABNIK TROŠARINSKIH IZDELKOV

Zap.
št.

Biogoriva

Koliþina, prejeta iz
držav þlanic EU

(1)

(2)

(3)

NE

Koliþina, uvožena
Koliþina, sprošþena v
(sprošþena v prosti
porabo v Sloveniji
promet) iz tretjih držav
(4)
(5)

1

bioetanol

1000 l

1000 l

2

biodizel

1000 l

1000 l

1000 l

3

etil tertio butileter

1000 l

1000 l

1000 l

4

bioplin

m3

m3

m3

5

biodimetileter

1000 l

1000 l

1000 l

6

Obveznost za davþno obdobje

7

Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro

8

Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro

9

Za plaþilo
V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/NISEM dolžan plaþati trošarine.

1000 l

Skupaj trošarina
v eurih
(6)
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Priloga 10 b
Obrazec TRO-ýBIO (nadaljevanje)

Trošarinska skladišþa oziroma obrati oprošþenega uporabnika, na katere se nanaša obraþun trošarine:

Potrjujem resniþnost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Podpis trošarinskega zavezanca
oziroma odgovorne osebe

URADNI ZAZNAMEK

Carinski organ ....................................................................................................................................................
Datum prejema .................................................................................................. ...............................................
Carinski delavec ................................................................................................................................................
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Priloga 10 b
Obrazec TRO-ýBIO (nadaljevanje)

Navodilo za izpolnjevanje obrazca TRO-ýBIO
Za davþno obdobje
Naziv
Sedež
Davþna številka
Matiþna številka
1. Trošarinski zavezanec: pooblašþeni prejemnik
uvoznik
proizvajalec
trgovec
2. Nepooblašþeni prejemnik
3. Drugi plaþniki
4. Oprošþeni uporabnik trošarinskih izdelkov

Vpiše se davþno obdobje.
Vpiše se naziv zavezanca.
Vpiše se popoln naslov.
Vpiše se davþna številka.
Vpiše se matiþna številka.

Imetnik trošarinskega dovoljenja

Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje.

Biogoriva iz šestega odstavka 53. þlena ZTro:
1 bioetanol
2 biodizel
3 etil tertio butileter
4 bioplin
5 biodimetileter

V stolpec (3) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (4) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (5) se vpiše koliþina v ustrezni obraþunski enoti.
V stolpec (6) se vpiše zmnožek predpisane trošarine in
koliþine iz stolpca (5).

6
7
8

Obveznost za davþno obdobje
Vraþilo plaþane trošarine po 30. þlenu ZTro
Vraþilo plaþane trošarine po 31. þlenu ZTro

9

Za plaþilo

V davþnem obdobju SEM dolžan plaþati trošarino/ NISEM
dolžan plaþati trošarine.
Trošarinska skladišþa oziroma obrati oprošþenega
uporabnika, na katere se nanaša obraþun trošarine

Glede na status zavezanca se oznaþi ustrezno polje.

Vpiše se ustrezna vsota zneskov trošarine.
Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek za vraþilo.
Vpiše se znesek trošarine za plaþilo (razlika med
obveznostjo in vraþilom).
Ustrezno obkrožite.
Vpišejo se šifre trošarinskih skladišþ oziroma obratov
oprošþenega uporabnika, katerih imetnik je trošarinski
zavezanec.
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PRIJAVA ZA VPIS V REGISTER TROŠARINSKIH ZAVEZANCEV
1

SPLOŠNI PODATKI

Obrazec TRO-P

Davþna številka

1.1 Podjetje/ime in priimek:
........................................................................................................................................
Matiþna številka: .......................... Številka transakcijskega raþuna: ................................................................
1.2 Obþina: ..................................................................
....................................................................................

Kraj:

Ulica in hišna št.: ................................................................................................. Poštna številka
1.3 Telefon: ..................................................................

Telefaks: ..........................................................

El. naslov: ..................................................................
1.4 Odgovorna oseba (ime in priimek/davþna št.): .........................................................
Namestnik odgovorne osebe (ime in priimek/davþna št.): ........................................
2

DEJAVNOST
Šifra dejavnosti: ..................................................... Naziv dejavnosti: ...........................................................

3

TROŠARINSKI ZAVEZANEC
pooblašþeni prejemnik
uvoznik
proizvajalec
trgovec
dobavitelj elektriþne energije
konþni odjemalec elektriþne energije

4

Imetnik trošarinskega dovoljenja:
da
ne

PODATKI O VRSTI TROŠARINSKIH IZDELKOV
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

5

PRIJAVA DEJAVNOSTI
zaþetek
sprememba
prenehanje
Datum prijave dejavnosti: dan

6

mesec

leto

POTRDITEV NAVEDENIH PODATKOV
Podpis trošarinskega
Kraj in datum ........................................................ zavezanca oz. odgovorne osebe ......................................
URADNI ZAZNAMEK

Carinski organ ................................................................. Datum registracije ............................................................
Datum prejema ................................................................ Registracija zavrnjena ......................................................
Sprejel ..............................................................................
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Priloga 11
Obrazec TRO-P

NAVODILO O IZPOLNJEVANJU PRIJAVE ZA VPIS V REGISTER
TROŠARINSKIH ZAVEZANCEV (obrazec TRO-P)
1

SPLOŠNO

Trošarinski izdelki so alkohol in alkoholne pijaþe, tobaþni izdelki ter energenti in elektriþna energija.
Trošarinski zavezanci so:
a) proizvajalci trošarinskih izdelkov;
b) pooblašþeni prejemniki trošarinskih izdelkov iz druge države þlanice;
c) uvozniki trošarinskih izdelkov;
d) pravne ali fiziþne osebe, ki opravljajo dejavnost trgovine na debelo s trošarinskimi izdelki;
e) dobavitelji elektriþne energije konþnim odjemalcem v Sloveniji;
f) konþni odjemalci, ki elektriþno energijo za svojo konþno porabo pridobijo v državah þlanicah EU oziroma jo uvozijo iz tretjih
držav.
2

OBVEZNOST PRIJAVE

V skladu z 62. þlenom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno preþišþeno besedilo) morajo trošarinski zavezanci
prijaviti pristojnemu carinskemu organu, kdaj se njihova dejavnost, zaradi katere so zavezani k obraþunavanju in plaþevanju
trošarine, zaþne, spremeni ali preneha.
Vsaka oseba, ki prviþ postane trošarinski zavezanec, mora pri carinskem organu vložiti prijavo najmanj 15 dni pred zaþetkom
proizvodnje, skladišþenja, prejemanja oziroma odpremljanja ali uvoza trošarinskih izdelkov.
Zakonsko zagrožena kazen za neizpolnitev zakonske obveznosti je od 2000 do 125.000 evrov.
3

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Obrazec se izpolni s pisalnim strojem, tiskalnikom raþunalnika ali izjemoma v rokopisu. ýe se podatki vpišejo roþno, morajo biti
izpisani s kemiþnim svinþnikom in velikimi tiskanimi þrkami. Popravljanje podatkov ni dovoljeno.
3.1

Pravne osebe, samostojni podjetniki in druge osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost

POLJE
DAVýNA ŠTEVILKA
1.1 PODJETJE
1.2 SEDEŽ
1.3 TELEFON, TELEFAKS, EL. NASLOV
1.4 ODGOVORNA OSEBA

6

VSEBINA POLJA
8-mestna davþna številka
naziv podjetja, matiþna številka, številka transakcijskega raþuna
obþina, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka
telefonska številka, številka telefaksa, elektronski naslov (neobvezno)
ime, priimek, davþna številka osebe, ki je pooblašþena za zastopanje
po zakonu ali aktu o ustanovitvi družbe
NAMESTNIK ODGOVORNE OSEBE
ime, priimek, davþna številka namestnika odgovorne osebe
DEJAVNOST
šifra in naziv dejavnosti, zaradi katere je trošarinski zavezanec zavezan
k obraþunavanju in plaþevanju trošarine, v skladu z Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02)
PODATKI O VRSTI TROŠARINSKIH IZDELKOV skupina trošarinskih izdelkov (energenti in elektriþna energija, tobaþni
izdelki ali alkohol in alkoholne pijaþe) in imena izdelkov, ki se
proizvajajo (npr. pivo, vino, etilni alkohol, cigarete, motorni bencin z
oktanskim številom do 95)
PRIJAVA DEJAVNOSTI
datum zaþetka opravljanja dejavnosti (v skladu s 6. þlenom Zakona o
gospodarskih družbah – vpis dejavnosti v register (Uradni list RS, št.
42/06, 60/06 – popr. in 114/06 – ZUE)), spremembe oziroma
prenehanje dejavnosti
POTRDITEV NAVEDENIH PODATKOV
kraj, datum, podpis odgovorne osebe in žig podjetja

4

KAM SE POŠLJE OBRAZEC

2
4

5

Izpolnjen obrazec se v dveh enakih izvirnikih dostavi neposredno ali pošlje po pošti s povratnico krajevno pristojnemu
carinskemu organu. En potrjen izvod se vrne vložniku, drugega zadrži carinski organ v arhivu.
5

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije je mogoþe dobiti pri krajevno pristojnem carinskem organu (http://www.carina.gov.si).
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ugotavljanju skladnosti vozil
1. člen
V Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list
RS, št. 30/04) se v naslovu črta znak »*« in besedilo opombe
na dnu strani.
2. člen
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik je bil sprejet ob upoštevanju postopka
informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka
za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in
tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. julija 1998, str. 37),
kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi
Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij
na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L
št. 217 z dne 5. avgusta 1998, str. 18).«.
3. člen
V 3. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vozila, načrtovana in izdelana za potrebe vojske in
policije;«.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– vozila, namenjena za rekreacijske namene zunaj javnih cest;«.
Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– vozila, ki se začasno uvozijo za največ šest mesecev;«.
4. člen
V drugem odstavku 14. člena se tretja alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– če so po izdaji certifikata o homologaciji začele veljati
nove ali spremenjene zahteve katerekoli tehnične specifikacije,
ki se nanašajo na tip homologiranega vozila.«.
5. člen
V 29. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek,
ki se glasijo:
»(3) Med spremembe iz prejšnjega odstavka ne spada
vgradnja naslednjih sestavnih delov, ki so bili predhodno homologirani oziroma odobreni za tip (varianto oziroma izvedenko)
vozila, na katerega se vgrajujejo:
– pnevmatike,
– platišča,
– izpušni sistemi,
– vlečne naprave za vozila kategorije M1 in N1,
– spojlerji.
(4) Pri pnevmatikah in platiščih se šteje, da ustrezajo
pogojem iz prejšnjega odstavka tega člena, če so njihove mere
in oznake navedene v potrdilu o skladnosti vozila, ki ga je izdal
proizvajalec vozila.
(5) Vgradnje iz tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka tega člena lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki
so registrirane za dejavnost vzdrževanja in popravil vozil ter
so pooblaščene s strani proizvajalca vozil za izvajanje del na
njegovih proizvodih. Izvajalci vgradenj morajo za vsako predelavo izdati potrdilo, na katerem morajo biti podatki, potrebni
za identifikacijo vozila, podatki o vrsti spremembe in o oznaki

Uradni list Republike Slovenije
vgrajenih delov ter njihovi homologaciji oziroma odobritvi. Na
podlagi tega potrdila ena od tehničnih služb izvrši vpis vgradnje v potrdilo o skladnosti in s tem tudi v računalniško bazo
podatkov.«.
6. člen
V tretjem odstavku 31. člena se besedilo drugega stavka
spremeni tako, da se glasi:
»Pri tem se upošteva stanje harmoniziranih predpisov,
ki so bili uveljavljeni za nova vozila v Evropski uniji ob izdelavi
oziroma prvi registraciji vozila.«.
7. člen
V 33. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organ za posamično odobritev lahko pri vozilu za
posebne namene izjemoma dovoli odstop od zahtev iz Priloge
II, če je to nujno zaradi izbranega načina opravljanja nalog, za
katere je vozilo namenjeno, in konstrukcijsko drugačna rešitev
ni možna. Pri tem morata biti v največji možni meri zagotovljena
varnost in varstvo okolja. Odstop se dovoli na podlagi vloge,
ki mora vsebovati podroben opis in obrazložitev želenega odstopa in dokaze o izpolnjevanju varnostnih in okoljevarstvenih
zahtev, doseženem na alternativen način. Odstopa ni mogoče
dovoliti za tehnične zahteve za emisije, hrup pri vožnji, zavorni
sistem, elemente svetlobne opreme, prevoz nevarnega blaga
in omejevanje hitrosti.«.
8. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(1) Fizična ali pravna oseba, ki uvozi vozilo, lahko pri
strokovni organizaciji vloži zahtevo za podelitev statusa starodobnega vozila (starodobnik). Po izvedeni identifikaciji vozila
strokovna organizacija podeli status starodobnika vozilu, ki
izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena.
(2) Status starodobnika se podeli vozilu, ki je starejše od
25 let, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno
z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, in se zaradi tega
svojega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne
uporablja za vsakodnevne prevoze.
(3) Zahtevi za podelitev statusa starodobnika je treba
priložiti dokumente, iz katerih so razvidni proizvajalec, leto izdelave vozila in tehnični podatki o vozilu. Strokovna organizacija
lahko od vložnika zahteva predložitev mnenja o izpolnjevanju
zahtev iz prejšnjega odstavka, ki ga izda nacionalna organizacija za starodobnike, ki je članica Mednarodne zveze starodobnih vozil (FIVA), s pravico izdaje dokumentov o razvrstitvi vozil
po pravilih te mednarodne organizacije.«.
9. člen
V tretjem odstavku 48. člena se oznaka standarda »SIST
EN 45004« nadomesti z oznako »SIST EN ISO/IEC 17020«.
10. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega
člena se izpolnjevanje pogojev za naloge strokovnih organizacij
iz 34., 35. in 37. člena tega pravilnika za vozila kategorije M1,
katerih tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji, ne dokazuje izključno s pridobljeno akreditacijo.
(2) Poleg pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena morajo pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka
tega člena, ki nimajo pridobljene akreditacije po SIST EN
ISO/IEC 17020, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imeti morajo dokument, iz katerega je razviden način
izvajanja prevzete naloge identifikacije in ocene tehničnega
stanja vozila v skladu z usmeritvami organa za posamično
odobritev vozil, izdanimi na podlagi 27. člena tega pravilnika,
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– strokovni delavec, ki izvaja postopke, mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe strojne smeri z najmanj triletnimi
izkušnjami iz avtomehanične dejavnosti in mora izpolnjevati
pogoje za kontrolorja tehničnih pregledov,
– imeti morajo programsko opremo, potrebno za dostop
do baz podatkov o vozilih, ki jih vodi organ za posamično
odobritev vozil,
– imeti morajo pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov vozil na podlagi predpisov o varnosti cestnega prometa.«.

»Kategorija L7e:
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Stran

»štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega
vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg
za vozila za prevoz blaga), brez mase
baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega
15 kW.«.

14. člen
V Dodatku 1 Priloge I se za naslovom »OBLIKA NADGRADNJE ZA POSAMEZNE KATEGORIJE VOZIL« doda besedilo, ki se glasi:
»Vozila, ki jim je bil v skladu s 36. členom tega pravilnika
podeljen status starodobnika, se označijo tako, da se v rubriko
»Dodatni opis« vnese oznaka »Starodobnik« brez drugih dodatnih opisov iz spodnjih tabel.«.
V glavi tabele »Definicija tipa nadgradnje za motorna
vozila kategorije M2 in M3, od CA do CW« se v vseh treh stolpcih za besedo »avtobusi« doda besedilo »za prevoz več kot
22 potnikov«.
V tabeli za kategorijo vozil »O1« se doda nova vrstica, ki
ima v stolpcu »Oblika nadgradnje« vpis »SE – bivalna prikolica«, v stolpcu »Dodatni vpis« pa črtico »-«.
V zadnjem delu tabele se pri kategoriji vozil R1, R2, R3
in R4 pri obliki nadgradnje »DC – priklopnik s centralno osjo«
doda v stolpcu »Dodatni opis« še vpis »Prekucnik«.

11. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
(1) Pooblastilo strokovni organizaciji se podeli za obdobje
dveh let. Po preteku dveh let se lahko podeli ponovno.
(2) Strokovni organizaciji se lahko odvzame podeljeno
pooblastilo:
– če preneha izpolnjevati predpisane zahteve,
– če je proti njej uveden postopek stečaja ali likvidacije ali
je prenehala poslovati na podlagi sodne odločbe ali iz drugega
razloga,
– če svojih nalog ne opravlja v skladu s predpisi oziroma
smernicami organa za posamično odobritev vozil.
(3) Zoper odločbo o odvzemu pooblastila ni pritožbe, možen pa je upravni spor.«.
12. člen
Za 49.a členom se doda novo VII. poglavje, ki se glasi:

15. člen
Besedilo drugega odstavka točke 1 Priloge II se spremeni
tako, da se glasi:
»Poleg tega so v Delu 1 te priloge določene zahteve za
posamično odobritev vseh kategorij uvoženih vozil iz druge
alinee prvega odstavka 29. člena tega pravilnika.«.

»VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR
49.b člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika
opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.«.

16. člen
V Tabeli 1 Dela 1 Priloge II se spremeni vsebina zaporedne številke 36 in na koncu dodajo nove zaporedne številke
58, 59 in 60, ki se glasijo:

13. člen
V Prilogi I se opis pomena izraza »Kategorija L7e« spremeni tako, da se glasi:

Tehnična
specifikacija

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

36. Ogrevalni sistemi

TSV 136

B

B

B

B

B

B

B

B

B

58. Zaščita pešcev
59. Možnost recikliranja
60. Prednji zaščitni sistem

TSV 158
TSV 159
TSV 160

–
–
–

–
–
–

A
A
A

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Predmet homologacije

17. člen
V Tabeli 2 Dela 1 Priloge II se črta zaporedna številka
11.1, vsebina pod zaporedno številko 29.1 pa se spremeni
tako, da se glasi:

Predmet homologacije
29.1 Sistemi za preprečevanje škropljenja izpod koles

2059

Tehnična
specifikacija

T4.1

T4.2

T4.3

T5

C

R

S

TSV 143

–

–

–

B

–

C

–

18. člen
V Tabeli 1 Dela 2 Priloge II se spremeni vsebina zaporedne številke 36 in na koncu dodajo nove zaporedne številke 58,
59 in 60, ki se glasijo:

Stran

2060 /

Št.
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Zap.
št.

Predmet homologacije

36.
58.
59.
60.
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Tehnična specifikacija

M1 ≤
2500 (1) kg

M1 >
2500 (1) kg

M2

M3

Ogrevalni sistemi

TSV 136

I

G+P

G+P

G+P

Zaščita pešcev
Možnost recikliranja
Prednji zaščitni sistem

TSV 158
TSV 159
TSV 160

A
––
A

––
––
A (<3,5t)

19. člen
V Tabeli 2 Dela 2 Priloge II se spremeni vsebina zaporedne številke 36 in na koncu dodajo nove zaporedne številke 58,
59 in 60, ki se glasijo:
Zap.
št.

Predmet
homologacije

36.
58.
59.
60.

Tehnična specifikacija

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Ogrevalni sistemi

TSV 136

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zaščita pešcev
Možnost recikliranja
Prednji zaščitni
sistem

TSV 158

A

TSV 159

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

TSV 160

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

O1

O2

O3

O4

A

A

A

A

20. člen
Vsebina Tabele 3 Dela 2 Priloge II se spremeni tako, da
se glasi:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23

Predmet homologacije
Nivo hrupa
Emisija
Posode za gorivo/zaščita
pred podletom od zadaj
Namestitev zadnje registrske tablice
Krmilje
Ključavnice in tečaji vrat
Zvočni signal
Vzvratna ogledala
Zavore
Odprava radijskih motenj
Dimljenje dizelskih motorjev
Zaščita pred nedovoljeno
uporabo in imobilizator
Zaščita voznika pred volanom pri trčenju
Trdnost sedežev
Merilnik hitrosti in vzvratna
prestava
Tablice proizvajalca
Pritrdišča varnostnih pasov
Namestitev svetlobne in
svetlobno-signalne opreme
Odsevniki
Svetilke: gabaritne, pozicijske prednje in zadnje, zavorne, za dnevno vožnjo,
bočne
Smerne svetilke

Tehnična
specifikacija
TSV 101
TSV 102

M2

M3

N1

N2

N3

H
Q
F

H
Q
F

H
Q
F

H
Q
F
A

H
Q
F
A

TSV 104

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

TSV 105
TSV 106
TSV 107
TSV 108
TSV 109
TSV 110

X

X

X
B
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
B
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
B
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

TSV 111

H

H

H

H

H

TSV 113

X

X

X

X

X

TSV 103

TSV 114

X

TSV 115

D

D

D

D

D

TSV 117

X

X

X

X

X

TSV 118
TSV 119

X
D

X
D

X
D

X
D

X
D

X

X

X

X

TSV 120

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

TSV 121

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TSV 122
TSV 123
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Zap.
št.
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
54
56
57
58
59
60

Predmet homologacije
Svetilke zadnje registrske
tablice
Žarometi (vključno z žarnicami
Žarometi za meglo
Naprave za vleko vozila
Zadnje svetilke za meglo
Žaromet za vzvratno vožnjo
Parkirne svetilke
Varnostni pasovi
Označevanje stikal, kontrol
in upravljal
Odleditev in sušenje vetrobrana
Pranje/brisanje vetrobrana
Ogrevalni sistemi
Moč motorja
Emisije dizelskih motorjev
Bočna zaščita
Zaščita pred škropljenjem
vode izpod koles
Varnostna stekla
Pnevmatike
Omejilniki hitrosti
Mase in mere
Zunanji štrleči deli kabin
tovornih vozil
Naprave za spenjanje vozil
Vnetljivost
Avtobusi
Bočni trk
Vozila za prevoz nevarnega
blaga
Zaščita pred podletom od
spredaj
Zaščita pešcev
Možnost recikliranja
Prednji zaščitni sistem

Št.
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Tehnična
specifikacija

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

TSV 124

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TSV 125

X

X

X

X

X

TSV 126
TSV 127
TSV 128

X
A
X

X
A
X

X
A
X

X
A
X

X
A
X

X

X

X

X

TSV 129

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TSV 130
TSV 131
TSV 133

X
D

X
D

X
D

X
D

X
D

X

X

X

X

X

TSV 134

O

O

O

O

O

TSV 135
TSV 136
TSV 140
TSV 141
TSV 142
TSV 143

O
X
X
H

O
X
X
H

O
X
X
H

O
X
X
H
X

O
X
X
H
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TSV 145
TSV 146
TSV 147
TSV 148

J
X

X

J
X
X
A

J
X
X
A

X

A

A

X

X

X

J
X
X
X

TSV 149
TSV 150
TSV 151
TSV 152
TSV 154

X
X

X
X
X

J
X

J
X

J
X

J
X

X

X

A

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

A

A

TSV 156
TSV 157
TSV 158
TSV 159
TSV 160

J
X

A
A

21. člen
V Tabeli 4 Dela 2 Priloge II se za zaporedno številko 35
doda nova zaporedna številka 36, vsebina zaporednih številk
48, 49 in 57 pa se spremeni tako, da se glasi:
Zap.
št.

Predmet homologacije

36

Stran

Tehnična specifikacija

Avto-dvigala kategorije N

Ogrevalni sistemi

TSV 136

X

48
49

Mase in mere
Zunanji štrleči deli kabin tovornih vozil

TSV 148
TSV 149

A
A

57

Zaščita pred podletom od spredaj

TSV 157

A

22. člen
V tretjem odstavku točke 1 Dela 3 Priloge II se beseda
»dokončana« nadomesti z besedo »dodelana«.

2061

Stran

2062 /

Št.
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23. člen
Drugi odstavek točke 3 Dela 3 Priloge II se spremeni tako,
da se glasi:
»Poenostavljen preskus« pomeni preskus, ki zajema
osnovni del homologacijskega preskusa po ustrezni TSV, ki ga
opravi tehnična služba, in sicer:
zavore:
preskus tipa 0 in po potrebi merjenje reakcijskih časov ter kapacitete zbiralnikov energije
emisije:
preskus po postopku tehničnega pregleda
hrup:
preskus hrupa v vožnji (lahko na nehomologiranem preskuševališču).«.
24. člen
Vsebina Tabele 1 Dela 3 Priloge II se spremeni tako, da
se glasi:
Predmet homologacije
1. Nivo hrupa
2. Emisije
3. Posoda za gorivo/
zaščita pred podletom
4. Namestitev zadnje registrske tablice
5. Krmilje
6. Ključavnice in tečaji vrat
7. Zvočni signal
8. Vzvratna ogledala
9. Zavore
10. Elektromagnetna združljivost
11. Dimljenje dizelskih motorjev
12. Notranja oprema
13. Zaščita pred nedovoljeno uporabo
14. Zaščita voznika pred volanom pri trčenju
15. Trdnost sedežev
16. Zunanji štrleči deli
17. Vzvratna prestava / merilnik hitrosti
18. Tablica proizvajalca
19. Pritrdišča varnostnih pasov
20. Vgradnja svetlobne opreme
21. Odsevniki
22. Gabaritne, pozicijske, zavorne, bočne, dnevne
svetilke
23. Smerniki
24. Osvetlitev zadnje registrske tablice
25. Žarometi (vključno z žarnicami)
26. Žarometi za meglo
27. Naprava za vleko vozila
28. Zadnje svetilke za meglo
29. Žaromet za vzvratno vožnjo
30. Parkirne svetilke
31. Varnostni pasovi
32. Vidno polje voznika
33. Označevanje stikal, kontrol in ročic
34. Odleditev in sušenje vetrobrana
35. Pranje/brisanje vetrobrana
36. Ogrevalni sistemi
37. Blatniki
38. Nasloni za glavo
39. Emisije CO2 / Poraba goriva
40. Moč motorja
41. Emisije dizelskega motorja
42. Bočna zaščita
43. Zaščita pred škropljenjem vode izpod koles

Tehnična specifikacija
TSV 101
TSV 102

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

p
p
i

p
p
i

p
p
i

p
p
i

TSV 104
TSV 105
TSV 106
TSV 107
TSV 108
TSV 109
TSV 110
TSV 111
TSV 112
TSV 113
TSV 114
TSV 115
TSV 116
TSV 117
TSV 118
TSV 119
TSV 120
TSV 121

i
i
i
x
x
p
–
x
i
i
–
i
i
i/p
i
i
i
x

i
i

i
i

p
p
i
i
i
i

i
i
i

i
i
i

i
i
i

i
i
i

x
x
p
–
x

x
x
p
–
x

i
i
i
x
x
p
–
x

p
p
i
i
i
i
x
x
p
–
x

x
x
p
–
x

p
–

p
–

p
–

p
–

i

i

i

i

i

i

i/p
i
i
i
x

TSV 122

x

TSV 123
TSV 124
TSV 125
TSV 126
TSV 127
TSV 128
TSV 129
TSV 130
TSV 131
TSV 132
TSV 133
TSV 134
TSV 135
TSV 136
TSV 137
TSV 138
TSV 139
TSV 140
TSV 141
TSV 142
TSV 143

x
x
x
x
i
x
x
x
x
i
i
i
i
i
i
i
–
i
x

TSV 103

i

i

i/p
i
i
i
x

i
–
i
i
i/p
i
i
i
x

i/p
i
i
i
x

i/p
i
i
i
x

i

i

i

i

i
x

i
x

i
x

i
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
x

i
x

x
x
x
x
i
x
x
x
x
i
i
i
I
i
i
i
–
i
x

i
x
i
i

i
x
i
i

i
i

i
i
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44. Mase in mere (osebna vozila)
45. Varnostna stekla
46. Pnevmatike
47. Omejilnik hitrosti
48. Mase in mere (razen osebnih vozil – tč. 44)
49. Zunanji štrleči deli kabin tovornih vozil
50. Naprave za spenjanje vozil
51. Vnetljivost materialov
52. Avtobusi
53. Čelni trk
54. Bočni trk
56. Vozila za prevoz nevarnega blaga
57. Zaščita pred podletom od spredaj
58. Zaščita pešcev
59. Možnost recikliranja
60. Prednji zaščitni sistem

TSV 144
TSV 145
TSV 146
TSV 147
TSV 148
TSV 149
TSV 150
TSV 151
TSV 152
TSV 153
TSV 154
TSV 156
TSV 157
TSV 158
TSV 159
TSV 160

i
x
x

x

x
x
x
i

x
x
x
i

x
i
i

x
i
i

x
x
i
i
x
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x
x
x
i
i
x

x
x
x
i
i
x

x
x

x
x

x
x

x
x

i

i

i

i

x

x

x

x

x
i

x
i

i

i

x

x

i
i
i
i

i

i

i

25. člen
V Tabeli 2 Dela 3 Priloge II se glava tabele spremeni tako,
da se glasi:
Tehnična
specifikacija

Predmet homologacije

L1e

L2e

L3e

L4e

L5e

L6e

L7e

26. člen
V Tabeli 3 Dela 3 Priloge II se črta zaporedna
številka 11.
27. člen
Priloga X – OMEJITVE ŠTEVILA VOZIL ZA MALE SERIJE IN ZA ZAKLJUČEK SERIJE se spremeni tako, da se glasi:
»A. OMEJITVE ŠTEVILA VOZIL ZA MALE SERIJE
Število enot vozil enega tipa, kot je to opredeljeno spodaj,
ki so namenjene registraciji, prodaji ali dane v uporabo v enem
letu v Republiki Sloveniji, naj ne bi preseglo števila, prikazanega spodaj za določeno kategorijo vozila.
Kategorija
M2, M3
N1
N2, N3 (*)
O1, O2
O3, O4
T
C
R
S
(*) Za avto-dvigala 10 enot
B. OMEJITVE ZA ZAKLJUČEK SERIJE
Vozila kateregakoli tipa, ki se začnejo uporabljati v Republiki Sloveniji po postopku, opredeljenem v 17. členu, se
omejijo na tista, za katera je bilo izdano veljavno potrdilo o
skladnosti na dan izdelave ali po njem, vendar je pozneje
postalo neveljavno zaradi začetka veljavnosti neke tehnične
specifikacije.
Potrdilo o skladnosti vozila, ki je bilo dano v uporabo po
tem postopku, mora vključevati posebno opombo o tem.«.

Število enot
50
50
25
50
50
40
10
50
50
list RS, št. 33/98, 55/99 in 49/03), veljajo do preklica, vendar
najdlje do 1. januarja 2008.
Pravne in fizične osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega
pravilnika pridobljeno akreditacijo iz tretjega odstavka 48. člena
Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.
30/04), lahko vložijo vlogo za izdajo pooblastila iz prvega odstavka 48. člena pravilnika z dnem uveljavitve tega pravilnika.
Pravne in fizične osebe iz 49. člena pravilnika lahko vložijo vlogo za izdajo pooblastila po preteku štirih mesecev od
dneva uveljavitve tega pravilnika.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Pooblastila, dana strokovnim organizacijam za izvajanje
postopkov na podlagi Pravilnika o homologaciji vozil (Uradni

bljati:

29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upora-

– Pravilnik o tehničnih normativih za naprave in opremo
za pogon motornih vozil na utekočinjeni naftni plin (Uradni list
SFRJ, št. 7/84);
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– Odredba o obveznem homologiranju vozil glede njihovih
zunanjih izpustov (Uradni list SFRJ, št. 70/90);
– Odredba o obveznem homologiranju vozil glede razporeditve pedal (Uradni list SFRJ, št. 59/90).
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Seznam pravnih oseb, pooblaščenih za opravljanje strokovnih
pregledov vozil in dokumentacije v zvezi z izvajanjem odredbe
o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 15/93).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2007
Ljubljana, dne 24. januarja 2007
EVA 2005-2411-0012
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

785.

Prva dopolnitev Seznama znanstvenih
naslovov in njihovih okrajšav

Na podlagi 15. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih
naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja

P R V O   D O P O L N I T E V   S E Z N A M A
znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
S tem seznamom se dopolnjuje Seznam znanstvenih
naslovov in njihovih okrajšav (Uradni list RS, št. 81/06). Naslov
seznama se spremeni tako, da se glasi: »Seznam strokovnih
in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav«. Objavljeni so
naslovi za programe prve, druge in tretje stopnje, sprejete od
11. 6. 2004 do 8. 12. 2006 v skladu z Zakonom o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo).
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno
besedilo) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze v
Ljubljani, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona
o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
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I. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
119/06 – uradno prečiščeno besedilo)
1. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
– univerzitetni študijski programi
Biologija

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

diplomirani biolog (UN)
diplomirana biologinja (UN)

dipl. biol. (UN)

Biotehnologija

diplomirani biotehnolog (UN)
diplomirana biotehnologinja (UN)

dipl. bioteh. (UN)

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

diplomirani inženir gozdarstva (UN)
diplomirana inženirka gozdarstva (UN)

dipl. inž. gozd. (UN)

Kmetijstvo – agronomija

diplomirani inženir agronomije (UN)
diplomirana inženirka agronomije (UN)

dipl. inž. agr. (UN)

Kmetijstvo – zootehnika

diplomirani inženir kmetijstva – zootehnike
(UN)
diplomirana inženirka kmetijstva – zootehnike
(UN)

dipl. inž. kmet. zoot.
(UN)

Krajinska arhitektura

diplomirani inženir krajinske arhitekture (UN)
diplomirana inženirka krajinske arhitekture
(UN)

dipl. inž. kraj. arh.
(UN)

Lesarstvo

diplomirani inženir lesarstva (UN)
diplomirana inženirka lesarstva (UN)

dipl. inž. les. (UN)

Mikrobiologija

diplomirani mikrobiolog (UN)
diplomirana mikrobiologinja (UN)

dipl. mikrobiol. (UN)

Živilstvo in prehrana

diplomirani inženir živilstva in prehrane (UN)
dipl. inž. živ. in preh.
diplomirana inženirka živilstva in prehrane (UN) (UN)

– visokošolski strokovni študijski programi
Gozdarstvo

diplomirani inženir gozdarstva (VS)
diplomirana inženirka gozdarstva (VS)

dipl. inž. gozd. (VS)

Kmetijstvo – agronomija in hortikultura

diplomirani inženir agronomije in hortikulture
dipl. inž. agr. in hort.
(VS)
(VS)
diplomirana inženirka agronomije in hortikulture
(VS)

Kmetijstvo – živinoreja

diplomirani inženir kmetijstva – živinoreje (VS)
diplomirani inženir kmetijstva – živinoreje (VS)

dipl. inž. kmet. živ.
(VS)

Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov

diplomirani inženir lesarstva (VS)
diplomirana inženirka lesarstva (VS)

dipl. inž. les. (VS)

diplomirani ekonomist (UN)
diplomirana ekonomistka (UN)

dipl. ekon. (UN)

diplomirani ekonomist (VS)
diplomirana ekonomistka (VS)

dipl. ekon. (VS)

2. EKONOMSKA FAKULTETA
– univerzitetni študijski program
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola
– visokošolski strokovni študijski program
Visoka poslovna šola
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
119/06 – uradno prečiščeno besedilo)
3. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
– univerzitetni študijski programi
Analitska politologija

Uradni list Republike Slovenije
Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

diplomirani politolog (UN)
diplomirana politologinja (UN)

dipl. pol. (UN)

Analitska sociologija

diplomirani sociolog (UN)
diplomirana sociologinja (UN)

dipl. soc. (UN)

Družboslovna informatika

diplomant družboslovne informatike (UN)
diplomantka družboslovne informatike (UN)

dipl. družb. inf. (UN)

Evropske študije – družboslovni vidiki

diplomant evropskih študij (UN)
diplomantka evropskih študij (UN)

dipl. evr. štud. (UN)

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije

diplomirani komunikolog (UN)
diplomirana komunikologinja (UN)

dipl. kom. (UN)

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

diplomant tržnega komuniciranja (UN)
diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

dipl. trž. kom. (UN)

Kulturologija

diplomirani kulturolog (UN)
diplomirana kulturologinja (UN)

dipl. kult. (UN)

Mednarodni odnosi

diplomant mednarodnih odnosov (UN)
diplomantka mednarodnih odnosov (UN)

dipl. med. odn. (UN)

Novinarstvo

diplomirani novinar (UN)
diplomirana novinarka (UN)

dipl. nov. (UN)

Politologija – analiza politik in javna uprava

diplomirani politolog (UN)
diplomirana politologinja (UN)

dipl. pol. (UN)

Politologija – obramboslovje

diplomirani obramboslovec (UN)
diplomirana obramboslovka (UN)

dipl. obr. (UN)

Sociologija – kadrovski menedžment

diplomirani sociolog (UN)
diplomirana sociologinja (UN)

dipl. soc. (UN)

diplomant družboslovne informatike (VS)
diplomantka družboslovne informatike (VS)

dipl. družb. inf. (VS)

diplomirani inženir multimedijskih komunikacij
(VS)
diplomirana inženirka multimedijskih komunikacij (VS)

dipl. inž. mm. kom.
(VS)

diplomirani finančni matematik (UN)
diplomirana finančna matematičarka (UN)

dipl. fin. mat. (UN)

diplomirani matematik (UN)
diplomirana matematičarka (UN)

dipl. mat. (UN)

– visokošolski strokovni študijski program
Družboslovna informatika

4. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
– visokošolski strokovni študijski program
Multimedijske komunikacije

5. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
– univerzitetna študijska programa
Finančna matematika
Matematika

Uradni list Republike Slovenije
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
119/06 – uradno prečiščeno besedilo)
6. FAKULTETA ZA UPRAVO
– univerzitetni študijski program
Uprava
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Okrajšava

diplomant upravnih ved (UN)
diplomantka upravnih ved (UN)

dipl. upr. ved (UN)

diplomant upravnih ved (VS)
diplomantka upravnih ved (VS)

dipl. upr. ved (VS)

diplomirani bibliotekar in informatik (UN)
diplomirana bibliotekarka in informatičarka
(UN)

dipl. bibl. in inf. (UN)

Medjezikovno posredovanje

diplomirani jezikovni posrednik (UN)
diplomirana jezikovna posrednica (UN)

dipl. jezik. posred.
(UN)

Umetnostna zgodovina

diplomirani umetnostni zgodovinar (UN)
diplomirana umetnostna zgodovinarka (UN)

dipl. um. zgod. (UN)

diplomirani inženir geotehnologije in rudarstva
(UN)
diplomirana inženirka geotehnologije in rudarstva (UN)

dipl. inž. geotehnol.
in rud. (UN)

Grafične in interaktivne komunikacije

diplomirani grafični inženir (UN)
diplomirana grafična inženirka (UN)

dipl. graf. inž. (UN)

Načrtovanje tekstilij in oblačil

diplomirani tekstilni inženir (UN)
diplomirana tekstilna inženirka (UN)

dipl. tekst. inž. (UN)

Oblikovanje tekstilij in oblačil

diplomirani oblikovalec tekstilij in oblačil (UN)
diplomirana oblikovalka tekstilij in oblačil (UN)

dipl. oblik. tekst. in
oblač. (UN)

diplomirani grafični inženir (VS)
diplomirana grafična inženirka (VS)

dipl. graf. inž. (VS)

diplomirani tekstilni inženir (VS)
diplomirana tekstilna inženirka (VS)

dipl. tekst. inž. (VS)

– visokošolski strokovni študijski program
Uprava
7. FILOZOFSKA FAKULTETA
– univerzitetni študijski programi
Bibliotekarstvo in informatika

8. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
– univerzitetni študijski programi
Geotehnologija in rudarstvo

– visokošolska strokovna študijska programa
Grafična in medijska tehnika
Proizvodnja tekstilij in oblačil
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I. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
– uradno prečiščeno besedilo)
1. EKONOMSKA FAKULTETA
– magistrski študijski programi
Denar in finance

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS,
št. 61/06)

Okrajšava

magister ekonomskih ved
magistrica ekonomskih ved

mag. ekon. ved

Ekonomija

magister ekonomskih ved
magistrica ekonomskih ved

mag. ekon. ved

Finančni management

magister poslovnih ved
magistrica poslovnih ved

mag. posl. ved

Management

magister poslovnih ved
magistrica poslovnih ved

mag. posl. ved

Mednarodna ekonomija

magister ekonomskih ved
magistrica ekonomskih ved

mag. ekon. ved

Mednarodno poslovanje

magister poslovnih ved
magistrica poslovnih ved

mag. posl. ved

Podjetništvo

magister poslovnih ved
magistrica poslovnih ved

mag. posl. ved

Poslovna informatika

magister poslovnih ved
magistrica poslovnih ved

mag. posl. ved

Poslovna logistika

magister poslovnih ved
magistrica poslovnih ved

mag. posl. ved

Poslovodenje in organizacija

magister poslovnih ved
magistrica poslovnih ved

mag. posl. ved

Računovodstvo in revizija

magister poslovnih ved
magistrica poslovnih ved

mag. posl. ved

Trženje

magister poslovnih ved
magistrica poslovnih ved

mag. posl. ved

Turizem

magister poslovnih ved
magistrica poslovnih ved

mag. posl. ved

magister inženir arhitekture
magistrica inženirka arhitekture

mag. inž. arh.

magister antropologije
magistrica antropologije

mag. antr.

Diplomacija

magister diplomacije
magistrica diplomacije

mag. diplomac.

Družboslovna informatika

magister družboslovne informatike
magistrica družboslovne informatike

mag. družb. inf.

Etnične študije

magister etničnih študij
magistrica etničnih študij

mag. etn. štud.

Evropske študije – družboslovni vidiki

magister evropskih študij
magistrica evropskih študij

mag. evr. štud.

Komunikologija – komuniciranje, mediji in družba

magister komunikologije
magistrica komunikologije

mag. kom.

2. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
– enoviti magistrski študijski program
Arhitektura
3. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
– magistrski študijski programi
Antropologija

Uradni list Republike Slovenije

Št.

17 / 26. 2. 2007 /

Stran

2069

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
– uradno prečiščeno besedilo)
Kulturologija – kulturna politika in menedžment v kulturi

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS,
št. 61/06)
magister kulturologije
magistrica kulturologije

Kulturologija – kulturne in religijske študije

magister kulturologije
magistrica kulturologije

mag. kult.

Medijske študije in medijska produkcija

magister medijskih študij
magistrica medijskih študij

mag. med. štud.

Mednarodni odnosi

magister mednarodnih odnosov
magistrica mednarodnih odnosov

mag. medn. odn.

Množični mediji in pravo

magister medijskopravnih študij
magistrica medijskopravnih študij

mag. medij. prav.
štud.

Novinarske študije

magister novinarskih študij
magistrica novinarskih študij

mag. nov. štud.

Obramboslovje

magister obramboslovja
magistrica obramboslovja

mag. obr.

Odnosi z javnostmi

magister odnosov z javnostmi
magistrica odnosov z javnostmi

mag. odn. jav.

Politologija – svetovne študije

magister politologije
magistrica politologije

mag. pol.

Politologija – balkanske študije

magister politologije
magistrica politologije

mag. pol.

Politologija – javna uprava

magister politologije
magistrica politologije

mag. pol.

Politologija – policy analiza – evropski aspekti

magister politologije
magistrica politologije

mag. pol.

Politologija – politična teorija

magister politologije
magistrica politologije

mag. pol.

Razvojne študije

magister razvojnih študij
magistrica razvojnih študij

mag. razv. štud.

Sociologija – analiza evropske socialne politike

magister sociologije
magistrica sociologije

mag. soc.

Sociologija – okoljska in prostorska sociologija

magister sociologije
magistrica sociologije

mag. soc.

Sociologija – sociologija vsakdanjega življenja

magister sociologije
magistrica sociologije

mag. soc.

Sociologija – študije spolov

magister študij spolov
magistrica študij spolov

mag. štud. sp.

Sociologija – upravljanje človeških virov in znanja

magister sociologije
magistrica sociologije

mag. soc.

Sociologija – upravljanje in razvoj organizacij

magister sociologije
magistrica sociologije

mag. soc.

Strateško tržno komuniciranje

magister tržnega komuniciranja
magistrica tržnega komuniciranja

mag. trž. kom.

Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij

magister sociologije
magistrica sociologije

mag. soc.

Varnostne študije

magister varnostnih študij
magistrica varnostnih študij

mag. varn. štud.

Okrajšava
mag. kult.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
– uradno prečiščeno besedilo)
4. FAKULTETA ZA UPRAVO
- magistrski študijski program
Uprava

Uradni list Republike Slovenije
Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS,
št. 61/06)

Okrajšava

magister upravnih ved
magistrica upravnih ved

mag. upr. ved

magister bibliotekarstva
magistrica bibliotekarstva

mag. bibl.

Informacijske znanosti z bibliotekarstvom

magister informacijskih ved
magistrica informacijskih ved

mag. inf. ved

Prevajanje

magister prevajanja
magistrica prevajanja

mag. prev.

Tolmačenje

magister tolmačenja
magistrica tolmačenja

mag. tolmač.

Založniški študiji

magister založniških študijev
magistrica založniških študijev

mag. zal. štud.

magister grafični inženir
magistrica grafična inženirka

mag. graf. inž.

Načrtovanje tekstilij in oblačil

magister tekstilni inženir
magistrica tekstilna inženirka

mag. tekst. inž.

Oblikovanje tekstilij in oblačil

magister akademski oblikovalec tekstilij in
oblačil
magistrica akademska oblikovalka tekstilij in
oblačil

mag. akad. oblik.
tekst. in oblač.

5. FILOZOFSKA FAKULTETA
– magistrski študijski programi
Bibliotekarstvo

6. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
– magistrski študijski programi
Grafične in interaktivne komunikacije

II. UNIVERZA V MARIBORU
Strokovni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo)
na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze v Mariboru, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem
šolstvu k njemu dal soglasje.
II. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in znanOkrajšava
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
– uradno prečiščeno besedilo)
1. EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
– univerzitetni študijski program
Ekonomske in poslovne vede
diplomirani ekonomist (UN)
dipl. ekon. (UN)
diplomirana ekonomistka (UN)
– visokošolski strokovni študijski program
Poslovna ekonomija
2. EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO in
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
– univerzitetni študijski program
Gospodarsko inženirstvo

diplomirani ekonomist (VS)
diplomirana ekonomistka (VS)

dipl. ekon. (VS)

diplomirani gospodarski inženir (UN)
diplomirana gospodarska inženirka (UN)

dipl. gosp. inž.
(UN)
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in znanOkrajšava
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
– uradno prečiščeno besedilo)
3. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
– univerzitetni študijski programi
Elektrotehnika
diplomirani inženir elektrotehnike (UN)
dipl. inž. el. (UN)
diplomirana inženirka elektrotehnike (UN)
Informatika in tehnologije komuniciranja

diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (UN)
diplomirana inženirka informatike in tehnologij
komuniciranja (UN)

Medijske komunikacije

diplomirani inženir medijskih komunikacij (UN)
dipl. inž. med.
diplomirana inženirka medijskih komunikacij (UN) kom. (UN)

Računalništvo in informacijske tehnologije

diplomirani inženir računalništva in informacijskih dipl. inž. rač. in
tehnologij (UN)
inf. tehnol. (UN)
diplomirana inženirka računalništva in informacijskih tehnologij (UN)

Telekomunikacije

diplomirani inženir telekomunikacij (UN)
diplomirana inženirka telekomunikacij (UN)

dipl. inž. tel. (UN)

diplomirani inženir elektrotehnike (VS)
diplomirana inženirka elektrotehnike (VS)

dipl. inž. el. (VS)

Informatika in tehnologije komuniciranja

diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (VS)
diplomirana inženirka informatike in tehnologij
komuniciranja (VS)

dipl. inž. inf. in
tehnol. kom.
(VS)

Računalništvo in informacijske tehnologije

diplomirani inženir računalništva in informacijskih dipl. inž. rač. in
tehnologij (VS)
inf. tehnol. (VS)
diplomirana inženirka računalništva in informacijskih tehnologij (VS)

– visokošolski strokovni študijski programi
Elektrotehnika

4. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO in FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
– univerzitetni študijski program
Mehatronika

dipl. inž. inf. in
tehnol. kom.
(UN)

diplomirani inženir mehatronike (UN)
diplomirani inženir mehatronike (UN)

dipl. inž. meh.
(UN)

diplomirani inženir arhitekture (UN)
diplomirana inženirka arhitekture (UN)

dipl. inž. arh.
(UN)

Gradbeništvo

diplomirani inženir gradbeništva (UN)
diplomirana inženirka gradbeništva (UN)

dipl. inž. gradb.
(UN)

Prometno inženirstvo

diplomirani inženir prometa (UN)
diplomirana inženirka prometa (UN)

dipl. inž. prom.
(UN)

5. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
– univerzitetni študijski programi
Arhitektura

Stran

2072 /

Št.

17 / 26. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in znanOkrajšava
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
– uradno prečiščeno besedilo)
6. FAKULTETA ZA KMETIJSTVO
– univerzitetni študijski program
Kmetijstvo
diplomirani inženir kmetijstva (UN)
dipl. inž. kmet.
diplomirana inženirka kmetijstva (UN)
(UN)
– visokošolski strokovni študijski programi
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine

diplomirani inženir agronomije (VS)
diplomirana inženirka agronomije (VS)

dipl. inž. agr.
(VS)

Biosistemsko inženirstvo

diplomirani biosistemski inženir (VS)
diplomirana biosistemska inženirka (VS)

dipl. biosist. inž.
(VS)

Ekološko kmetijstvo

diplomirani inženir ekološkega kmetijstva (VS)
dipl. inž. ekol.
diplomirana inženirka ekološkega kmetijstva (VS) kmet. (VS)

Management v agroživilstvu in razvoj podeželja

diplomirani inženir agrarne ekonomike (VS)
diplomirana inženirka agrarne ekonomike (VS)

dipl. inž. agr.
ekon. (VS)

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

diplomirani inženir vinogradništva in sadjarstva
(VS)
diplomirana inženirka vinogradništva in sadjarstva (VS)

dipl. inž. vin. in
sad. (VS)

Živinoreja

diplomirani inženir živinoreje (VS)
diplomirana inženirka živinoreje (VS)

dipl. inž. živin.
(VS)

diplomirani inženir logistike (UN)
diplomirana inženirka logistike (UN)

dipl. inž. log.
(UN)

diplomirani inženir logistike (VS)
diplomirana inženirka logistike (VS)

dipl. inž. log.
(VS)

diplomirani fizik (UN)
diplomirana fizičarka (UN)

dipl. fiz. (UN)

diplomirani organizator informatik (UN)
diplomirana organizatorka informatičarka (UN)

dipl. org. inf.
(UN)

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

diplomirani organizator (UN)
diplomirana organizatorka (UN)

dipl. org. (UN)

Organizacija in management poslovnih in delovnih si
stemov

diplomirani organizator (UN)
diplomirana organizatorka (UN)

dipl. org. (UN)

diplomirani organizator informatik (VS)
diplomirana organizatorka informatičarka (VS)

dipl. org. inf.
(VS)

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

diplomirani organizator (VS)
diplomirana organizatorka (VS)

dipl. org. (VS)

Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

diplomirani organizator (VS)
diplomirana organizatorka (VS)

dipl. org. (VS)

7. FAKULTETA ZA LOGISTIKO
– univerzitetni študijski program
Logistika sistemov
– visokošolski strokovni študijski program
Gospodarska in tehniška logistika
8. FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
– univerzitetni študijski program
Fizika
9. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
– univerzitetni študijski programi
Organizacija in management informacijskih sistemov

– visokošolski strokovni študijski programi
Organizacija in management informacijskih sistemov
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in znanOkrajšava
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
– uradno prečiščeno besedilo)
10. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
– univerzitetna študijska programa
Oblikovanje in tekstilni materiali
diplomirani inženir oblikovanja in tekstilnih mate- dipl. inž. oblik. in
rialov (UN)
tekst. mat. (UN)
diplomirana inženirka oblikovanja in tekstilnih
materialov (UN)
Strojništvo
11. FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
– univerzitetni študijski program
Varstvoslovje
– visokošolski strokovni študijski program
Varnost in policijsko delo

diplomirani inženir strojništva (UN)
diplomirana inženirka strojništva (UN)

dipl. inž. str. (UN)

diplomirani varstvoslovec (UN)
diplomirana varstvoslovka (UN)

dipl. var. (UN)

diplomirani varstvoslovec (VS)
diplomirana varstvoslovka (VS)

dipl. var. (VS)

II. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in znanOkrajšava
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
– uradno prečiščeno besedilo)
1. EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
– magistrski študijski program
Ekonomske in poslovne vede
magister ekonomskih in poslovnih ved
mag. ekon. in
magistrica ekonomskih in poslovnih ved
posl. ved
2. FAKULTETA ZA KMETIJSTVO
– magistrska študijska programa
Agrarna ekonomika

magister agrarne ekonomike
magistrica agrarne ekonomike

mag. agr. ekon.

magister kmetijstva
magistrica kmetijstva

mag. kmet.

magister inženir logistike
magistrica inženirka logistike

mag. inž. log.

magister fizike
magistrica fizike

mag. fiz.

magister organizator informatik
magistrica organizatorka informatičarka

mag. org. inf.

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

magister organizator
magistrica organizatorka

mag. org.

Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

magister organizator
magistrica organizatorka

mag. org.

Kmetijstvo
3. FAKULTETA ZA LOGISTIKO
– magistrski študijski program
Logistika sistemov
4. FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
– magistrski študijski program
Fizika
5. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
– magistrski študijski programi
Organizacija in management informacijskih sistemov
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in znanOkrajšava
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
– uradno prečiščeno besedilo)
6. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
– magistrski študijski program
Oblikovanje in tekstilni materiali
magister inženir oblikovanja in tekstilnih mate
mag. inž. oblik.
rialov
in tekst. mat.
magistrica inženirka oblikovanja in tekstilnih materialov
7. FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
– magistrski študijski program
Varstvoslovje
8. FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
– magistrska študijska programa
Bioinformatika
Zdravstvena nega

magister varstvoslovja
magistrica varstvoslovja

mag. var.

magister bioinformatike
magistrica bioinformatike

mag. bioinf.

magister zdravstvene nege
magistrica zdravstvene nege

mag. zdr. nege

III. UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Strokovni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze na Primorskem, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona
o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
III. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
119/06 – uradno prečiščeno besedilo)
1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
– univerzitetni študijski programi
Dediščina Evrope in Sredozemlja

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)

Okrajšava

diplomirani dediščinar (UN)
diplomirana dediščinarka (UN)

dipl. dedišč. (UN)

Filozofija

diplomirani filozof (UN)
diplomirana filozofinja (UN)

dipl. fil. (UN)

Italijanistika

diplomirani italijanist (UN)
diplomirana italijanistka (UN)

dipl. ital. (UN)

Kulturni študiji in antropologija

diplomirani kulturolog in antropolog (UN)
diplomirana kulturologinja in antropologinja
(UN)

dipl. kult. in antr.
(UN)

Geografija

diplomirani geograf (UN)
diplomirana geografinja (UN)

dipl. geog. (UN)

Slovenistika

diplomirani slovenist (UN)
diplomirana slovenistka (UN)

dipl. slov. (UN)

Zgodovina

diplomirani zgodovinar (UN)
diplomirana zgodovinarka (UN)

dipl. zgod. (UN)

diplomirani ekonomist (UN)
diplomirana ekonomistka (UN)

dipl. ekon. (UN)

diplomirani ekonomist (VS)
diplomirana ekonomistka (VS)

dipl. ekon. (VS)

2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
– univerzitetni študijski program
Management
– visokošolski strokovni študijski program
Management
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– univerzitetna študijska programa
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Okrajšava

diplomirani matematik (UN)
diplomirana matematičarka (UN)

dipl. mat. (UN)

diplomirani inženir računalništva in informatike
(UN)
diplomirana inženirka računalništva in informatike (UN)

dipl. inž. rač. in inf.
(UN)

diplomirani organizator turizma (VS)
diplomirana organizatorka turizma (VS)

dipl. org. turiz. (VS)

Mediacija v turizmu

diplomirani mediator v turizmu (VS)
diplomirana mediatorka v turizmu (VS)

dipl. med. v turiz.
(VS)

Poslovni sistemi v turizmu

diplomirani organizator turizma (VS)
diplomirana organizatorka turizma (VS)

dipl. org. turiz. (VS)

diplomirani dietetik (VS)
diplomirana dietetičarka (VS)

dipl. dietet. (VS)

Računalništvo in informatika

4. TURISTICA – VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ
– visokošolski strokovni študijski programi
Management turističnih destinacij

5. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
– visokošolski strokovni študijski program
Prehransko svetovanje – dietetika

* Po 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 137/06)
se našteta študijska programa preneseta na Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper.
III. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in znanOkrajšava
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
– uradno prečiščeno besedilo)
1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
– magistrski študijski programi
Arheološka dediščina Sredozemlja
magister arheologije
mag. arheol.
magistrica arheologije
Filozofija

magister filozofije
magistrica filozofije

mag. fil.

Kulturni študiji in antropologija

magister kulturologije in antropologije
magistrica kulturologije in antropologije

mag. kult. in antr.

Umetnostnozgodovinska dediščina Sredozemlja

magister umetnostne zgodovine
magistrica umetnostne zgodovine

mag. um. zgod.

magister ekonomije
magistrica ekonomije

mag. ekon.

Management in organizacija

magister managementa
magistrica managementa

mag. manag.

Management poslovne informatike

magister poslovne informatike
magistrica poslovne informatike

mag. posl. inf.

Management tehnologij

magister managementa tehnologij
magistrica managementa tehnologij

mag. manag.
tehn.

2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
– magistrski študijski programi
Ekonomija za management
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in znanOkrajšava
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
– uradno prečiščeno besedilo)
3. PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER**
– magistrska študijska programa
Matematične znanosti
magister matematike
mag. mat.
magistrica matematike
Računalništvo in informatika
4. TURISTICA – VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ
– magistrski študijski program
Turizem

magister inženir računalništva in informatike
magistrica inženirka računalništva in informatike

mag. inž. rač.
in inf.

magister turizma
magistrica turizma

mag. turiz.

** Po 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 137/06)
se našteta študijska programa preneseta na Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper.
IV. UNIVERZA V NOVI GORICI
Strokovni oz. znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno
prečiščeno besedilo) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze v Novi Gorici, Svet RS za visoko šolstvo pa je po
49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
IV. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet
Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št.
– uradno prečiščeno besedilo)
61/06)
1. FAKULTETA ZA SLOVENSKE ŠTUDIJE STANISLAVA ŠKRABCA
– univerzitetna študijska programa
Kulturna zgodovina
diplomirani zgodovinar (UN)
diplomirana zgodovinarka (UN)
Slovenistika
2. POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
– visokošolski strokovni študijski program
Gospodarski inženiring
3. VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
– visokošolski strokovni študijski program
Vinogradništvo in vinarstvo

Okrajšava

dipl. zgod. (UN)

diplomirani slovenist (UN)
diplomirana slovenistka (UN)

dipl. slov. (UN)

diplomirani gospodarski inženir (VS)
diplomirana gospodarska inženirka (VS)

dipl. gosp. inž. (VS)

diplomirani inženir vinogradništva in vinarstva dipl. inž. vin. (VS)
(VS)
diplomirana inženirka vinogradništva in vinarstva (VS)

IV. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in znanOkrajšava
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
– uradno prečiščeno besedilo)
1. FAKULTETA ZA SLOVENSKE ŠTUDIJE STANISLAVA ŠKRABCA
– magistrski študijski program
Kulturna zgodovina
magister zgodovine
mag. zgod.
magistrica zgodovine
2. POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
– magistrski študijski program
Gospodarski inženiring

magister gospodarski inženir
magistrica gospodarska inženirka

mag. gosp. inž.
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IV. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet
Znanstveni naslov po Zakonu o strokovnih in
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
– uradno prečiščeno besedilo)
1. FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
– doktorski študijski program
Molekularna genetika in biotehnologija
doktor znanosti
doktorica znanosti

Okrajšava

dr.

V. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Strokovni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) sprejet v senatu visokošolskega zavoda, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu
dal soglasje.
V. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet
Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št.
– uradno prečiščeno besedilo)
61/06)
1. EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI
– univerzitetni študijski program
Pravo
diplomirani pravnik (UN)
diplomirana pravnica (UN)
2. FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
V NOVI GORICI
– univerzitetni študijski program
Uporabne družbene študije
3. GEA COLLEGE – VISOKA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO, Piran
– visokošolska strokovna študijska programa
Podjetništvo
Računovodstvo
4. MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN
POSLOVNE ŠTUDIJE, Celje
– univerzitetni študijski program
Ekonomija v sodobni družbi
5. VISOKA KOMERCIALNA ŠOLA CELJE
– visokošolski strokovni študijski program
Komerciala
6. VISOKA POSLOVNA ŠOLA MARIBOR
– visokošolski strokovni študijski program
Poslovanje
7. VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN, Ljubljana
– visokošolski strokovni študijski program
Dizajn
8. VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME,
Novo mesto
– visokošolski strokovni študijski programi
Tehnologije in sistemi

Okrajšava

dipl. prav. (UN)

diplomirani družboslovec (UN)
diplomirana družboslovka (UN)

dipl. družb. (UN)

diplomirani ekonomist (VS)
diplomirana ekonomistka (VS)

dipl. ekon. (VS)

diplomirani ekonomist (VS)
diplomirana ekonomistka (VS)

dipl. ekon. (VS)

diplomirani ekonomist (UN)
diplomirana ekonomistka (UN)

dipl. ekon. (UN)

diplomirani ekonomist (VS)
diplomirana ekonomistka (VS)

dipl. ekon. (VS)

diplomirani ekonomist (VS)
diplomirana ekonomistka (VS)

dipl. ekon. (VS)

diplomirani dizajner (VS)
diplomirana dizajnerka (VS)

dipl. diz. (VS)

diplomirani inženir tehnolog (VS)
diplomirana inženirka tehnologinja (VS)

dipl. inž. tehn. (VS)
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet
Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št.
– uradno prečiščeno besedilo)
61/06)
9. VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE
NOVO MESTO
– visokošolski strokovni študijski program
Upravljanje in poslovanje
diplomirani ekonomist (VS)
diplomirana ekonomistka (VS)
10. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE
– visokošolski strokovni študijski program
Zdravstvena nega

diplomirani zdravstvenik (VS)
diplomirana medicinska sestra (VS)

Okrajšava

dipl. ekon. (VS)

dipl. zn. (VS)
dipl. m. s. (VS)

V. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program, sprejet Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih in znanOkrajšava
po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
– uradno prečiščeno besedilo)
1. EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI
– magistrski študijski program
Pravo
magister prava
mag. prava
magistrica prava
2. FAKULTETA ZA PODIPLOMSKE DRŽAVNE IN
EVROPSKE ŠTUDIJE, Kranj
– magistrska študijska programa
Javna uprava
Mednarodne in diplomatske študije
3. FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
V NOVI GORICI
– magistrski študijski program
Medkulturni menedžment
4. GEA COLLEGE – VISOKA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO, Piran
– magistrski študijski program
Podjetništvo
5. MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN
POSLOVNE ŠTUDIJE, Celje
– magistrski študijski program
Management znanja
6. VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE
NOVO MESTO
– magistrski študijski program
Upravljanje in poslovanje

magister javne uprave
magistrica javne uprave

mag. jav. upr.

magister mednarodnih in diplomatskih študij
magistrica mednarodnih in diplomatskih študij

mag. medn. in
dipl. štud.

magister medkulturnega menedžmenta
magistrica medkulturnega menedžmenta

mag. medk.
menedž.

magister poslovnih ved
magistrica poslovnih ved

mag. posl. ved

magister managementa
magistrica managementa

mag. manag.

magister ekonomskih in poslovnih ved
magistrica ekonomskih in poslovnih ved

mag. ekon. in
posl. ved

Št. 6033-107/2006/32
Ljubljana, dne 7. februarja 2007
EVA 2007-3211-0012
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
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786.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v letu 2006

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu
vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06 in
12/07), minister za finance objavlja

P O V P R E Č N I   Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v letu 2006
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo),
ki je bil izračunan na podlagi podatkov o znesku trošarine za
plinsko olje za pogonski namen iz Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS,
št. 1/05, 5/05, 9/05, 19/05, 25/05, 32/05, 46/05, 51/05, 55/05,
59/05, 63/05, 68/05, 91/06, 99/06 in 133/06), je za obdobje od
1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 znašal 73.806 tolarjev na 1000 litrov
oziroma 307,9900 eurov na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/82
Ljubljana, dne 14. februarja 2007
EVA 2007-1611-0061
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

787.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v januarju 2007
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BANKA SLOVENIJE
788.

Sklep o enotnem in celovitem informiranju
uporabnikov storitev plačilnega prometa o
tarifah za storitve plačilnega prometa

Na podlagi 6. in 7. člena Zakona o plačilnem prometu
(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) v
povezavi z 234. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS,
št. 131/06) in 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o enotnem in celovitem informiranju
uporabnikov storitev plačilnega prometa
o tarifah za storitve plačilnega prometa
I. SPLOŠNO
1. člen
(Pomen uporabljenih pojmov)
(1) Tarife so za potrebe tega sklepa vse tarife, v skladu
s katerimi izvajalci plačilnega prometa uporabnikom storitev
plačilnega prometa zaračunavajo provizije in druga nadomestila iz naslova opravljanja storitev plačilnega prometa ter z
njimi povezanih dodatnih in pomožnih storitev (v nadaljevanju:
tarifa).
(2) Uporabnik storitev plačilnega prometa je za potrebe
tega sklepa fizična oseba, pravna oseba, zasebnik ali oseba
civilnega prava, ki stopi v stik z izvajalcem plačilnega prometa
v zvezi z izvedbo storitev plačilnega prometa (v nadaljevanju:
uporabnik).
2. člen
(Namen)

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu
vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06 in
12/07) in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
(Uradni list RS, št. 140/06) minister za finance objavlja

(1) Namen tega sklepa je zagotoviti enotnost pri informiranju uporabnikov o tarifah, ki jih izvajalci plačilnega prometa
zaračunavajo pri opravljanju storitev plačilnega prometa.
(2) V ta namen Banka Slovenije določa minimalne zahteve za zagotovitev obveščenosti uporabnikov o višinah provizij
in drugih nadomestil.

P O V P R E Č N I   Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v januarju 2007

II. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV STORITEV
PLAČILNEGA PROMETA

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo)
je za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 1. 2007 znašal 323,3000
eurov na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/83
Ljubljana, dne 14. februarja 2007
EVA 2007-1611-0060
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

3. člen
(Objavljanje veljavnih tarif)
Izvajalci plačilnega prometa morajo v vsakem prostoru,
v katerem nudijo storitve plačilnega prometa, ter na svojih
spletnih straneh, če jih imajo, na vidnem in dostopnem mestu
uporabnikom omogočiti vpogled v veljavne tarife.
4. člen
(Določnost vsebine)
(1) Tarifa mora biti oblikovana tako, da se lahko uporabnik
na enostaven in hiter način celovito seznani z višino provizij in
drugih nadomestil, ki jih izvajalec plačilnega prometa zaračunava za posamezno storitev.
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(2) V primeru, da izvajalec plačilnega prometa določi skupno nadomestilo oziroma provizijo za paket storitev, pri čemer
pa lahko uporabnik uporabi tudi zgolj posamezne storitve iz
paketa, mora tarifa ločeno določati tudi nadomestila in provizije
za posamezne storitve, ki so del paketa.
III. POROČANJE BANKI SLOVENIJE
5. člen
(Poročanje o višinah posameznih tarif)
(1) O tarifah za storitve plačilnega prometa poročajo izvajalci plačilnega prometa Banki Slovenije.
(2) Guverner Banke Slovenije izda navodilo, s katerim
predpiše vsebino, način in roke poročanja iz prejšnjega odstavka.
(3) Na podlagi podatkov, pridobljenih s poročili v standardizirani obliki, Banka Slovenije na svojih spletnih straneh objavi
provizije in nadomestila, ki jih zaračunavajo izvajalci plačilnega
prometa za najpogosteje uporabljane storitve plačilnega prometa, na način, ki uporabnikom storitev plačilnega prometa
omogoča enostavno primerjavo med različnimi izvajalci plačilnega prometa.
IV. KONČNI DOLOČBI
6. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati
Sklep o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev
plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa
(Uradni list RS, št. 78/06).
Ljubljana, dne 7. februarja 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

Uradni list Republike Slovenije
storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega
prometa.
(3) Podatki se zagotavljajo tako, da izvajalci plačilnega
prometa poročajo Banki Slovenije o višini in vsaki spremembi
višine tarif za storitve plačilnega prometa.
2. člen
Sestavni del tega navodila sta dva obrazca (prvi za
fizične osebe – Obrazec 1, drugi za pravne osebe, zasebnike
in osebe civilnega prava – Obrazec 2), ki predstavljata podlago za standardiziran način poročanja in vsebujeta tarifne
postavke, o višini katerih se poroča (v nadaljevanju: obrazca). Vsebina teh obrazcev ne zožuje obveznosti izvajalcev
plačilnega prometa, da sicer na običajen način v skladu s
Sklepom o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov
storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa objavljajo celoten nabor tarif, po katerih zaračunavajo
storitve plačilnega prometa.
Pojasnila k vsebini obrazcev
3. člen
Splošna pojasnila
(1) Vpisujejo se zneski v eurih, na dve decimalni mesti
natančno.
(2) Če znotraj posameznih postavk, kot so razčlenjene v
obrazcu, izvajalec plačilnega prometa nadalje razlikuje višine
tarif, se vpiše najvišjo tarifo, če ni v tem navodilu drugače
določeno.
(3) V primeru, da izvajalec plačilnega prometa za posamezno storitev razlikuje tarife za komitente (imetnike transakcijskih računov) in nekomitente, se vpiše tarifo za komitente,
razen v primeru, kjer je ločitev v obrazcih predvidena.
(4) Če izvajalec plačilnega prometa posamezno storitev
ponuja brezplačno, se v posamezno polje obrazca vnese »0«.
Če posamezne storitve ne ponuja, se vnese »―«.
(5) V primerih, ko je tarifa izražena v odstotkih od zneska
plačila, se poleg odstotka vpiše najnižjo in najvišjo tarifo (primer: »1%, najmanj 1 in največ 10«).
4. člen
Pojasnila glede posameznih tarifnih postavk

789.

Navodilo za izvajanje Sklepa o enotnem in
celovitem informiranju uporabnikov storitev
plačilnega prometa o tarifah za storitve
plačilnega prometa

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 5. člena Sklepa o enotnem in celovitem informiranju
uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve
plačilnega prometa (Uradni list RS, št. 17/07) izdaja guverner
Banke Slovenije

NAVODILO
za izvajanje Sklepa o enotnem in celovitem
informiranju uporabnikov storitev plačilnega
prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa
Splošno
1. člen
(1) S tem navodilom se določajo vsebina, način in roki
poročanja izvajalcev plačilnega prometa o tarifah za storitve,
ki so najpogosteje uporabljane v plačilnem prometu in katerih
višina lahko vpliva na izbiro izvajalca plačilnega prometa.
(2) Pojmi, uporabljeni v tem navodilu, imajo isti pomen
kot v Sklepu o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov

(1) Pri storitvah v zvezi s transakcijskim računom se
vpiše tarife, ki veljajo za osnovni račun (ne glede na morebitno drugačno poimenovanje), ki omogoča uporabo e-bančništva, mobilnega in telefonskega bančništva, trajnih nalogov,
direktnih obremenitev, čekov, pridobitev kreditnih kartic in
kartic z odloženim plačilom, razen v primerih, ko posamezne
storitve oziroma instrumenta ni v ponudbi izvajalca plačilnega
prometa.
(2) Pristopnina in mesečna uporabnina za elektronsko, telefonsko in mobilno banko sta zneska, ki ju izvajalec plačilnega
prometa zaračunava imetnikom osnovnih računov.
(3) Tarifa za obvestilo o neplačanih TN in DB pomeni
znesek, ki ga izvajalec plačilnega prometa zaračunava za
pošiljanje obvestila in morebitna druga opravila v primerih, ko
komitent na dogovorjeni dan na svojem računu ne zagotovi zadostnega kritja za poravnavo rednih obveznosti preko trajnega
naloga ali direktne obremenitve tako, da izvajalec plačilnega
prometa posameznih plačil ne izvede.
(4) Novi plačilni instrumenti (NPI) so standardizirani plačilni instrumenti, opredeljeni v Dogovoru o načinu poslovanja
s plačilnimi instrumenti: posebno položnico, posebno nakaznico, trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno
odobritvijo, za katere izmenjava podatkov poteka preko Zbirnega centra.
(5) V obrazcu za pravne osebe v polje NPI (pravna
oseba v vlogi izdajatelja) izvajalec plačilnega prometa vpiše
znesek, ki ga mora pravna oseba plačati, da lahko izda posamezen NPI.
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Način poročanja
5. člen
Izvajalci plačilnega prometa poročajo Banki Slovenije s
pomočjo enotnih elektronskih obrazcev, ki so na voljo na spletni
strani Banke Slovenije. Izvajalci plačilnega prometa posredujejo izpolnjen obrazec po elektronski pošti na naslov tarife@
bsi.si.
Roki za poročanje
6. člen
Izvajalci plačilnega prometa posredujejo Banki Slovenije
redna poročila četrtletno, in sicer najkasneje pet delovnih dni
pred koncem meseca marca, junija, septembra in decembra.
V poročilu morajo navesti višine tarif, ki bodo v veljavi na prvi
delovni dan naslednjega meseca.
7. člen
Izvajalci plačilnega prometa sporočajo Banki Slovenije
vsako spremembo višine tarif za storitve plačilnega prometa
najkasneje en dan pred uveljavitvijo spremembe z navedbo
datuma začetka veljavnosti spremembe. V primeru spremembe višine zgolj posameznih tarif posredujejo celoten obrazec,
izpolnijo pa samo polja s tarifami, ki se spremenijo.
Končna določba
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. februarja 2007
Guverner
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.
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Priloga
pristop

uporabameseþno

elektronska banka

pristop

uporabameseþno

telefonska banka

zaprtje

odprtje

vodenje meseþno

Sodobne tržne poti

Osnovni transakcijski raþun (prvi)

pristop

uporabameseþno

mobilna banka

veliko

interno

malo

veliko

malo

eksterno

interno

eksterno

nujni nalog

okence / papirni nalog

Št.

Datum
veljavnosti

2082 /

Naziv banke

Obrazec 1: Pregled osnovnih tarifnih postavk za poslovanje preko transakcijskega raþuna za komitente - fiziþne osebe (rezidente)
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interno

PP

eksterno

veliko

interno

malo

veliko

malo

eksterno

interno

eksterno

nujni nalog

elektronska banka

interno

PP

eksterno

veliko

interno

malo

veliko

malo

eksterno

interno

eksterno

nujni nalog

telefonska banka

Domaþi plaþilni promet (v državi)

interno

PP

eksterno

veliko

interno

malo
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veliko

malo

eksterno

interno

eksterno

nujni nalog

interno

PP

eksterno

interno

eksterno

obvestilo o
neplaþilu

direktna obrementiev

interno

eksterno

trajni nalog

obvestilo o
neplaþilu

prilivi na
raþun
veliko

malo

nujni nalog

okence / papirni nalog

veliko

malo

nujni nalog

elektronska banka

Št.

NPI

2084 /

mobilna banka
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veliko

malo

nujni nalog

telefonska banka

Regulirana þezmejna plaþila

veliko

malo

nujni nalog

mobilna banka

prilivi na
raþun
veliko
malo

nujni nalog

okence / papirni nalog

veliko

malo

nujni nalog

elektronska banka

veliko

malo

nujni nalog

telefonska banka

Plaþila s tujino

veliko

malo

nujni nalog

mobilna banka

prilivi na
raþun

Uradni list Republike Slovenije
Št.

17 / 26. 2. 2007 /
Stran

2085

lastni
bankomat

doma

þezmejno

v tujini

bankomat druge banke

dvig gotovine

doma

þezmejno

v tujini

okence pri drugi banki

Št.

Spletne strani z objavljenimi tarifami

2086 /

Debetna kartica

Stran

17 / 26. 2. 2007
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Naziv banke

Datum
veljavnosti

odprtje

vodenje meseþno

zaprtje

Osnovni transakcijski raþun (prvi)

pristop

uporabameseþno

elektronska banka

pristop

uporabameseþno

telefonska banka

Sodobne tržne poti

veliko

interno

malo

veliko

malo

eksterno

interno

eksterno

nujni nalog

okence / papirni nalog

interno

Obrazec 2: Pregled osnovnih tarifnih postavk za poslovanje preko transakcijskega raþuna za komitente - pravne osebe, zasebnike in osebe civilnega prava (rezidente)

PP

eksterno

Uradni list Republike Slovenije
Št.

17 / 26. 2. 2007 /
Stran

2087

veliko

interno

malo

veliko

malo

eksterno

interno

eksterno

nujni nalog

interno

PP

eksterno

veliko

interno

malo

veliko

malo

eksterno

interno

eksterno

nujni nalog

telefonska banka

interno

PP

eksterno

veliko

interno

malo

Št.

elektronska banka

2088 /

Domaþi plaþilni promet (v državi)

Stran
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veliko

malo

eksterno

interno

eksterno

nujni nalog

na magnetnem mediju

interno

PP

eksterno

prilivi na
raþun

direktna
odobritev

direktna
obremenitev

PP

PN

NPI (pravna oseba v vlogi izdajatelja)
trajni nalog

veliko

malo

nujni nalog

okence / papirni nalog

veliko

malo

nujni nalog

elektronska banka

Regulirana þezmejna plaþila

Uradni list Republike Slovenije
Št.

17 / 26. 2. 2007 /
Stran

2089

veliko

malo

nujni nalog

veliko

malo

nujni nalog

na magnetnem mediju

prilivi na
raþun
veliko

malo

nujni nalog

okence /papirni nalog

veliko

malo

nujni nalog

elektronska banka

veliko

malo

nujni nalog

telefonska banka

veliko

malo

nujni nalog

na magnetnem mediju

Št.

telefonska banka

2090 /

Plaþila s tujino

Stran
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prilivi na
raþun

letna
uporaba

polog
gotovine komitenti

DNT

polog
gotovine nekomitenti

komitenti

nekomitenti

polog gotovine (bankovci)

komitenti

nekomitenti

polog gotovine (kovanci)

Gotovinsko poslovanje

komitenti

nekomitenti

menjava kovancev v
bankovce in obratno

Spletne strani z objavljenimi tarifami
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Stran

2091

Stran

2092 /

Št.

17 / 26. 2. 2007
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

790.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja
invalidskih komisij ter drugih izvedenskih
organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Na podlagi 261. in 266. člena Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list Republike Slovenije,
št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 14. seji dne
16. 2. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja
invalidskih komisij ter drugih izvedenskih
organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
1. člen
V Pravilniku o organizaciji in načinu delovanja invalidskih
komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 118/05) se 1. točka 63. člena spremeni tako, da se
doda nov odstavek E z naslovom »Izvedensko mnenje v zvezi
z družinskim pomočnikom (v nadaljevanju DP)« z naslednjimi
alineami:
»1. Pripravljalni postopek v zvezi z oceno
primernosti DP
2. Izvedensko mnenje na senatu v zvezi z
oceno primernosti DP
3. Izvedenec nemedicinske stroke v zvezi z
oceno primernosti DP
4. Pripravljalni postopek pri izdelavi mnenja
o upravičencu do DP
5. Pregled zadeve in priprava na senat pri
izdelavi mnenja o upravičencu do DP
6. Osebni pregled na domu in izvedensko
mnenje o upravičencu do DP
7. Izvedensko mnenje na senatu o upravičencu do DP

20 točk,

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03000-14/2007
Ljubljana, dne 16. februarja 2007
EVA 2007-2611-0078
Predsednik
Sveta Zavoda
Ivan Sisinger l.r.

791.

35 točk,
10 točk,
15 točk,
75 točk,
30 točk.«.

Sklep o najnižji pokojninski osnovi

Na podlagi 48., 150., 150.a člena v zvezi s četrto alineo
četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 2007 sprejel

SKLEP
o najnižji pokojninski osnovi

55 točk,

2. člen
V 63. členu se v 2. točki doda novi odstavek »E« z naslovom »Izvedensko mnenje v zvezi z družinskim pomočnikom«
(v nadaljevanju: DP) z naslednjimi alineami:
»1. Pripravljalni postopek v zvezi z oceno
primernosti DP
2. Izvedensko mnenje na senatu v zvezi z
oceno primernosti DP
3. Izvedenec nemedicinske stroke v zvezi z
oceno primernosti DP
4. Pripravljalni postopek pri izdelavi mnenja
o upravičencu do DP
5. Pregled zadeve in priprava na senat pri
izdelavi mnenja o upravičencu do DP
6. Osebni pregled na domu in izvedensko
mnenje o upravičencu do DP
7. Izvedensko mnenje na senatu o upravičencu do DP

3. člen
V 66. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2) Vrednost bruto točke, določene po tem pravilniku,
znaša:
– za predsednika senata in zdravnika izvedenca posameznika 0, 30 EUR
– za člana senata 0,24 EUR.«.

I.
Najnižja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2007
dalje 467,20 EUR (111.959,80 SIT).
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-14/2007
Ljubljana, dne 16. februarja 2007
EVA 2007-2611-0070
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

20 točk,

Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

60 točk,
40 točk,
10 točk,
15 točk,
85 točk,
35 točk.«.

792.

Sklep o najvišji pokojninski osnovi

Na podlagi prvega odstavka 49. člena v zvezi s četrto
alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 2007
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o najvišji pokojninski osnovi
I.
Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2007
dalje 1.868,80 eur (447.839,23 SIT).

Št.

793.

Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje
pravice do varstvenega dodatka v letu 2007

Na podlagi osmega odstavka 133. člena in četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije na seji dne 16. 2. 2007 sprejel

SKLEP
o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do
varstvenega dodatka v letu 2007
I.
Uživalci starostne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine imajo v letu 2007 pravico do varstvenega dodatka, če
njihovi dohodki, skupaj z dohodki družinskih članov, v letu 2006
ne presegajo mesečno 369,49 eura oziroma 88.545,56 SIT ali
letno 4.433,93 eura oziroma 1.062.546,72 SIT na posameznega družinskega člana.
II.
Dohodek iz samostojne dejavnosti samozaposlenega, ki
se mu ugotavlja dobiček, se med skupne dohodke uživalca
pokojnine in njegovih družinskih članov všteva tako, da se upošteva čisti dobiček, kot ga ugotovi pristojni davčni organ, brez
upoštevanja investicij in olajšav po davčnih predpisih.

Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

794.

Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

Na podlagi 431. člena ter 150., 150.a člena v zvezi s
četrto alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja
2007 sprejel

SKLEP
o znesku starostne pokojnine kmetov
I.
Starostna oziroma družinska pokojnina, odmerjena po
Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št.
30/79 in 1/82) – v nadaljevanju: zakon o SZK, znaša od 1. januarja 2007 dalje 198,56 eur (47.582,91 SIT).
Starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943
oziroma pred 13. 10. 1943 oziroma njegovega zakonca, odmerjena po zakonu o SZK, znaša od 1. januarja 2007 dalje
397,13 eur (95.168,23 SIT).
II.
Razlika med pokojninami, določenimi s tem sklepom in že
izplačanimi pokojninami po Sklepu o znesku starostne pokojnine kmetov (Uradni list RS, št. 121/06), se obračuna pri izplačilih
teh pokojnin za februar 2007.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-14/2007
Ljubljana, dne 16. februarja 2007
EVA 2007-2611-0073
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

III.
Uživalec pokojnine dokazuje pogoje za pridobitev oziroma
uživanje pravice do varstvenega dodatka z ustreznimi potrdili o
višini katastrskega dohodka in drugimi dokazili. Ta dokazila je
dolžan predložiti zavodu tudi ob vsaki spremembi premoženjskega stanja oziroma na zahtevo zavoda.
IV.
Uživalcu pokojnine, ki pravico do varstvenega dodatka
uveljavlja v letu, v katerem je uveljavil pravico do pokojnine, se
pri ugotavljanju pogoja premoženjskega cenzusa namesto plače iz preteklega leta upošteva znesek pokojnine ob odmeri, če
je to zanj ugodnejše. Znesek pokojnine ob odmeri se upošteva
tudi uživalcu pokojnine, ki v preteklem letu ni imel plače.

2093

Št. 03000-14/2007
Ljubljana, dne 16. februarja 2007
EVA 2007-2611-0072

Št. 03000-14/2007
Ljubljana, dne 16. februarja 2007
EVA 2007-2611-0071

Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

Stran

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

17 / 26. 2. 2007 /

Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

795.

Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2007

Na podlagi 99., 150., 150.a, 151. člena v zvezi s četrto
alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 2007
sprejel

Stran

2094 /

Št.

17 / 26. 2. 2007

SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2007
I.
V skladu s 150., 150.a in 151. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se pokojnine od 1. januarja
2007 uskladijo tako, da se povečajo za 3,2%.
Ne glede na prvi odstavek te točke pa se:
– starostne pokojnine moških, uveljavljene do 31. decembra 1999, odmerjene od pokojninske osnove v višini 41% ali
manj in od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2005 v višini 44%
ali manj ter starostne pokojnine žensk, uveljavljene od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2005 v višini 45,5% ali manj,
– invalidske pokojnine, uveljavljene do 31. decembra
2005, odmerjene od pokojninske osnove v višini 45% ali manj
za moške oziroma 55% ali manj za ženske,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, odmerjene od
pokojnin, priznanih po zavarovancih oziroma uživalcih pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obdobju iz prve
in druge alinee tega odstavka v višini 45% pokojninske osnove
za moške oziroma 55% za ženske ter pokojnin, ki bi šle upravičencem v navedeni višini, če bi bile uveljavljene po predpisih,
veljavnih do 31. decembra 1999,
– starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine,
uveljavljene od 1. januarja 2006 dalje,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, uveljavljene od
1. januarja 2006 dalje po zavarovancih oziroma uživalcih pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če so pravico
pridobili po tem datumu in
– invalidske pokojnine, pri katerih je bila pokojninska doba
v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000,
razen invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno
leta 2005, ter vdovske oziroma družinske pokojnine, odmerjene
od invalidskih pokojnin, pri katerih je bila pokojninska doba v
celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000,
razen vdovskih oziroma družinskih pokojnin, odmerjenih od
invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno
leta 2005
uskladijo tako, da se povečajo za 3,8%.
II.
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se
uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2005,
odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu
o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih
pravic (Uradni list RS, št. 121/06).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2006, odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji
pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni
list RS, št. 121/06), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo
od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2007.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2007 dalje, se odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje,
če je pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s
pripadajočimi uskladitvami nižja kot bi bila, če bi se, glede na
dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najnižje pokojninske
osnove, veljavne od 1. januarja 2007.
III.
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se
uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2005,
odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu
o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 121/06).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2006, odmerjene
od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji
pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 121/06), se uskladijo
tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove,
veljavne od 1. januarja 2007.

Uradni list Republike Slovenije
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2007 dalje, se odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje,
če pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s
pripadajočimi uskladitvami presega znesek pokojnine, kot bi
bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila
od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2007.
IV.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega
sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim
odstavkom 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in
Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje
pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski
osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS,
št. 65/00).
V.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega
sklepa se uskladijo v skladu s 390. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju tudi vse pokojnine borcev
NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od
zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90,
30/90, 44/90 in 10/91).
VI.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega
sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih
predpisih.
Akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ
(Uradni list RS, št. 26/91) se uskladijo tako, da se povečajo za
odstotek, določen v prvem odstavku I. točke tega sklepa.
VII.
Na način, določen s tem sklepom za uskladitev invalidskih
pokojnin, se v skladu z 99. členom zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju uskladijo tudi nadomestila za čas
poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske
pokojnine in nadomestila za invalidnost, uveljavljena po predpisih, ki se uporabljajo od 1. januarja 2003, pri čemer se datum
nastanka invalidnosti šteje za datum uveljavitve pravice do
nadomestila.
VIII.
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za ustrezen odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki
tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, določeni
v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero
dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 121/06).
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od
najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v
II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od
osnove za odmero dodatnih pravic, določeni v Sklepu o najnižji
pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni
list RS, št. 121/06).
IX.
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih
o socialni varnosti.
X.
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki so
prejemnikom pripadali za mesec januar 2007, po opravljeni
uskladitvi po Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006
(Uradni list RS, št. 121/06).

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

2095

Uskladitev pokojnin in obračun razlike med pokojninami,
usklajenimi na način, določen v tem sklepu in že izplačanimi
pokojninami za januar 2007, se opravi po uradni dolžnosti pri
izplačilu pokojnin in drugih dajatev za februar 2007.

SKLEP
o zgornjih mejah za izplačilo dela
vdovske pokojnine

XI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

I.
Del vdovske pokojnine znaša od 1. januarja 2007 dalje
največ 75,91 eur (18.191,07 SIT).

Št. 03000-14/2007
Ljubljana, dne 16. februarja 2007
EVA 2007-2611-0074
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

796.

Sklep o valorizaciji zneska premoženja
iz četrtega odstavka 133. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Na podlagi 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 5. člena Pravilnika o premoženju, ki se upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka
(Uradni list RS, št. 25/01), je Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje na seji dne 16. 2. 2007 sprejel

SKLEP
o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega
odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju
I.
Vrednost premoženja iz četrtega odstavka 133. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se uskladi za 2,5% in v letu 2007 znaša 21.628,91 eura oziroma
5.183.153,00 SIT.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-14/2007
Ljubljana, dne 16. februarja 2007
EVA 2007-2611-0075
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

797.

Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela
vdovske pokojnine

Na podlagi šestega odstavka 123. člena v zvezi s četrto
alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 32. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/05) je Svet Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
16. februarja 2007 sprejel

II.
Skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine znaša
od 1. januarja 2007 dalje največ 1.012,06 eur (242.530,05
SIT).
III.
S tem sklepom se nadomesti Sklep o zgornjih mejah za
izplačilo dela vdovske pokojnine (Uradni list RS, št. 2/07).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-14/2007
Ljubljana, dne 16. februarja 2007
EVA 2007-2611-0076
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

798.

Sklep o znesku državne pokojnine

Na podlagi 59. člena v zvezi s četrto alineo četrtega
odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 2007 sprejel

SKLEP
o znesku državne pokojnine
I.
Državna pokojnina znaša od 1. januarja 2007 dalje 155,58
eur (37.283,19 SIT).
II.
Razlika med zneskom državne pokojnine, določenim s
tem sklepom, in zneskom že izplačane državne pokojnine po
Sklepu o znesku državne pokojnine (Uradni list RS, št. 121/06)
se obračuna pri izplačilu državne pokojnine za februar 2007.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-14/2007
Ljubljana, dne 16. februarja 2007
EVA 2007-2611-0077
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik
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799.

Poročilo o gibanju plač za december 2006

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za december 2006
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za december 2006 je znašala 302 207 SIT in je bila
za 9,5 odstotka nižja kot za november 2006.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za december 2006 je znašala 196 251 SIT in je bila
za 5,7 odstotka nižja kot za november 2006.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–december 2006 je znašala 290 635 SIT.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–december 2006 je znašala 185 342 SIT.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje oktober
2006–december 2006 je znašala 309 755 SIT.
Št. 9611-14/2007/2
Ljubljana, dne 19. februarja 2007
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada RS

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
800.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine
in načina plačevanja članarine Območni obrtni
zbornici Piran za leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS,
št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 13. člena Statuta Območne obrtne
zbornice Piran, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne
zbornice Piran dne 17. 12. 2004, je skupščina Območne obrtne
zbornice Piran na korespondenčni seji dne 19. 2. 2007 sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi višine in načina
plačevanja članarine Območni obrtni zbornici
Piran za leto 2007
I.
V Sklepu o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Piran za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 137/06) se v drugem členu druga alinea spremeni tako, da
se glasi:
»– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v
višini 2,9673% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00
SIT), kar znaša 5032,40 SIT mesečno oziroma 21,00 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave.«.
II.
Ostala določila Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Piran za leto 2007
ostajajo nespremenjena.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 1/2007
Piran, dne 19. februarja 2007
Predsednik skupščine
OOZ Piran
Pavel Lovrečič l.r.
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OBČINE
CERKNICA
801.

Program priprave za območji lokacijskega
načrta CE-16C in CE-18C Center Cerknice

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 18. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) župan Občine Cerknice sprejme

P R O G R A M  P R I P R A V E
za območji lokacijskega načrta CE-16C
in CE-18C Center Cerknice
1. člen
(vsebina programa priprave)
Program priprave prostorskega akta vsebuje oceno stanja, razloge in pravno podlago za pripravo prostorskega akta,
predmet in programska izhodišča, okvirno ureditveno območje,
nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge
udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi, seznam potrebnih
strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, obveznosti
v zvezi s financiranjem sprememb ureditvenega načrta.
Obravnavano območje je skladno s krovnim planskim dokumentom Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04)
deljeno na dve prostorski planski celoti CE-16C in CE-18C, ki
se ureja z občinskim lokacijskim načrtom.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za Spremembe
in dopolnitve načrta)
1. Ocena stanja
Obravnavano območje je osrednji del občinskega središča Cerknice z zgodovinskim jedrom, centralnimi površinami z
javnimi objekti ter relativno gostimi in raznolikimi stanovanjskimi
površinami. Območje je vpeto od Tabora z osrednjo cerkvijo
do struge Cerkniščice. Čez ta osrednji del potekata tudi glavni
prometni tranzitni žili, in sicer iz smeri Rakeka proti Grahovemu
in Rakitni.
V območju so predvsem starejši objekti, ki delno formirajo
ulične nize mestnega jedra. Dvorišča domačij so obremenjena
z gospodarski in pomožni objekti različne namenske rabe.
Nečitljiv preplet javnih in zasebnih površin z navezavo na obstoječ prometni skelet teži k načrtnemu urejanju, ki bo obenem
ustvaril možnosti razvojnim potrebam mesta.
2. Razlogi za pripravo načrta
Namen izdelave Občinskega lokacijskega načrta je oživitev in ureditev mestnega jedra. Za del območja je sprejet ureditveni načrt, ki urejuje znotraj območja spominski park, ki pa ni
bil izveden. V letu 1994 je bil pripravljen osnutek ureditvenega
načrta za celotno območje. Zaradi nasprotujočih interesov ta
ureditveni načrt ni bil sprejet. Območje se ves čas začasno ureja s posebnimi določbami Odloka o spremembah in dopolnitvah
splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica
(Uradni list RS, št. 23/05).
Za konkretizacijo rešitev javnega in skupnega interesa v
osrednjem delu Cerknice je nujo izdelati kompleksen izvedbeni
načrt.
3. Pravna podlaga
Pravne podlage so zakonski okviri usmeritev planskih
aktov občine ter veljavni občinski predpisi, in sicer:

– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih
in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih
podlag (Uradni list RS, št. 86/04),
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04),
– Odlok o ureditvenem načrtu Tabor Cerknica (Uradni list
SRS, št. 27/89).
3. člen
(predmet, programska izhodišča in ureditveno območje
občinskega lokacijskega načrta)
Predmet in programska izhodišča občinskega lokacijskega načrta (OLN)
Predmet obdelave je območje dveh morfoloških enot z
oznakama CE-16C in CE-18C, ki je po zadnjih spremembah
planskih dokumentov obdelana v urbanistični zasnovi naselja
Cerknica namenjena centralnim dejavnostim s spremljajočim
stanovanjskim programom. V projektni nalogi je pripravljavec
dokumenta opredelil naslednja programska izhodišča:
1. Intenziviranje rabe urbanih površin z dobrim usmerjeno
rabo na premalo izkoriščenih, zazidanih, na opuščenih ali nezazidana zemljišča in premalo rabljenih objektov,
2. učinkovito prerazvrščanje in dopolnjevanje dejavnosti
predvsem za centralne, oskrbne, poslovne in stanovanjske
dejavnosti,
3. ureditev javnih površin z umestitvijo naravnih sestavin
in kvalitetnega grajenega javnega dobra (prometne površine,
parki, zelenice in podobno),
4. zagotovitev kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in
racionalno infrastrukturno opremljenostjo,
5. izboljšanje prometne infrastrukture z boljšo prometno
dostopnostjo in pretočnostjo,
6. poseben poudarek novelaciji prometne ureditve, določitev in oblikovanje potrebnih površin mirujočega prometa,
7. načrtovanje skladnejše oblikovne podobe centralnega
dela.
4. člen
(ureditveno območje OLN)
Okvirno ureditveno območje načrta
Območje OLN je definirano v sprejetih spremembah in
dopolnitvah planskih dokumentov (Uradni list RS, št. 100/04).
Plan definira velikost območja, namensko rabo ter način urejanja – OLN.
Meja OLN Center Cerknica poteka:
– na vzhodni strani meji območje na Cesto v Dolenjo vas,
se mimo poslovne stavbe Mercatorja naveže na cesto v Videm,
nato maja zaokroži območje okrog župnišča,
– na severni strani poteka meja območja po Notranjski
cesti,
– na vzhodnem delu poteka meja po Gerbičevi ulici,
– na jugu pa poteka meja po desnem bregu Cerkniščice.
Površina obravnavanega območja znaša cca. 12.7 ha, ki
se v celoti nahaja v k.k. Cerknica.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi OLN)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
1. Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) Oddelek
za prostorske, urbanistične in druge ukrepe Vojkova 61, 1000
Ljubljana
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana; (za varstvo okolja)
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3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS
za okolje, Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno
območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, p.p. 2608, 1000 Ljubljana; (vodnogospodarske
smernice)
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
LJ, Tržaška 4, p. 1000 Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, p. 1000
Ljubljana
6. Občina Cerknica, cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica,
za področje občinskih cest
7. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
8. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
9. Telekom Slovenije d.d., TK omrežje zahod, Stegne 19,
1547 Ljubljana
10. JP Komunala Cerknica, Notranjska cesta 44, 1380
Cerknica
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
12. Drugi soglasodajalci, če v postopku ugotovi, da so
njihove smernice in mnenja potrebna.
Predhodne smernice in mnenja morajo nosilci urejanja
prostora posredovati izdelovalcu naloge pisno in to v 30 dneh
po prejemu vloge, sicer se šteje, da nimajo smernic oziroma
je mnenje dano.
6. člen
(seznam posebnih strokovnih podlag za načrtovanje
prostorske ureditve)

4. faza

priprava strokovnih stališč do
predlogov in pripomb
izdelava dopolnjenega predloga
OLN ter gradiva za prvo branje
na seji OS

5. faza

pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
izdelava dopolnjenega predloga
OLN ter gradiva za drugo branje
na seji OS

7. člen
Geodetske podlage za izdelavo OLN v digitalni in
analogni obliki preskrbi pripravljavec Občina Cerknica in ga
dostavi izvajalcu.
8. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev načrta)
1. faza

priprava programa priprave

Jan., feb. 2007

1. prostorska konferenca
pregled obstoječe dokumentacije

9. člen
(obveznosti v zvezi s finansiranjem OLN)
Finančna sredstva za pripravo Lokacijskega načrta zagotovi Občina Cerknica.
10. člen
(končne določbe)
Ta program priprave začne veljati takoj po sprejemu in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2006-9
Cerknica, dne 23. februarja 2007

strokovni terenski ogled
preveritev izdelanih in izdelava
dodatnih strokovnih podlag v
skladu s pravilnikom

priprava gradiva ter predloga
OLN za javno razgrnitev
javna razprava

802.

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2007

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000,
79/01, 30/02 in 56/02-ZJU) in 16. člena Statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine
Divača na 5. redni seji dne 15. 2. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Divača za leto 2007

Jul. – sept.
2007

2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu
finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.
Splošni del proračuna občine se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

oddaja delovnega osnutka naročniku (variantne rešitve)
2. prostorska konferenca

DIVAČA

Mar. – junij
2007

izdelava prometne študije

3. faza

Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

1. člen
S tem odlokom se za Občino Divača za leto 2007 (v
nadaljnjem besedilu: proračun občine) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
občine.
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog,
ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Divača.

pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
2. faza

Nov. – dec.
2007,
jan. 2008

priprava končnega elaborata v
dveh analognih izvodih (mapirana dokumentacija) in enemu
digitalnemu izvodu

Izbrani načrtovalec mora upoštevati pogoje smernic, ki jih
izdajo nosilci urejanja prostora. Pri izdelavi OLN-ja se upošteva
veljavne planske akte, kakor tudi strokovne podlage, ki so bile
izdelane pri planskih spremembah, v predhodnih postopkih
načrtovanja ureditvenega načrta območje ter še:
– valorizacija obstoječega stanja,
– izvedba ankete po gospodinjstvih,
– primerjalna prometna študija,
– programske prvine prenove.
(način pridobitve geodetskih podlag)

Okt. 2007
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

2.163.483
1.948.281
202.349
12.853

2099

3.729.532
3.729.532
757.365

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

582.766

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

174.599

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE

911.100

3.338
0
868
259.807
524.161
23.410
500.751

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

0

V. DANA POSOJILA

0

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA

0

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje

0
0

40 TEKOČI ODHODKI

IV. PREJETA VRAČILA

50 ZADOLŽEVANJE

731 Prejete donacije iz tujine

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

0

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

–885.862

647.087

730 Prejete donacije iz domačih virov

74 TRANSFERNI PRIHODKI

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)

2.451.477
2.451.477

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

125.188
125.188
125.188
19.425
19.425
19.425
–780.099

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
6.936.083
703.380
210.745
33.834
441.771
4.511
12.519
1.745.806
72.538

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

551.991

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

189.100

413 Drugi tekoči domači transferi

932.177

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

105.763

XI. NETO FINANCIRANJE

780.099

(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2006

780.099

9009 Splošni sklad za drugo

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev
na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in
znašajo 780.099 evrov.
Posebni del proračuna, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del proračuna sestavljen po programski klasifikaciji in načrt razvojnih
programov so sestavni del tega odloka in se objavijo na oglasni
deski Občine Divača.
3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi.
Njena višina je določena v višini 12.518 evrov.
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Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
4. člen
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč
ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 4.173 evrov odloča župan na
predlog občinske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet
s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča
župan pismeno občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska
uprava Občine Divača mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana.
13. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za
posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog,
za katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah
obvešča župan občinski svet najmanj na šest mesecev.
14. člen
V kolikor občina prejme namenska sredstva za določen
namen, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta isti
namen odpre nova proračunska postavka na strani prihodkov in odhodkov.

5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja
ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.

15. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj oddati v skladu z
veljavnimi predpisi o javnem naročanju.

6. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov ter za odplačilo dolgov v računu
financiranja se Občina Divača za proračun leta 2007 lahko
zadolži do višine 125.188 evrov, in sicer za kulturno dvorano
v Divači.

16. člen
Nadzorni odbor Občine Divača nadzira javno porabo
v občini v skladu z 38. členom Statuta Občine Divača in o
svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.

7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo
praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike
v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega
sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost
uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega
proračuna.
8. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so
razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom
niso doseženi v predvideni višini.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. V kolikor
proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora
župan predlagati rebalans proračuna.
9. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le
za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati
na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale
sredstva odobrena s proračunom.
Krajevne skupnosti morajo pred prevzemanje obveznosti, katerih vrednost presega 4.173 evrov, obvezno pridobiti
soglasje župana.
10. člen
Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.

17. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini
Divača v letu 2007, so sestavni del proračuna za leto 2007.
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana oziroma občinskega sveta.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS 5/01
Divača, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

803.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za podaljšanje
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na
območju Občine Divača

Na podlagi 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij v katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 30/06), v skladu z
12. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 40/99
in 101/05) in 16. členom Statuta Občine Divača (Uradni list RS,
št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na svoji 4.
redni seji dne 15. 2. 2007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo
gostinsko dejavnost na območju
Občine Divača
1. člen
V Pravilniku o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost
na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 92/03), se spremeni 1. člen tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se določajo merila za izdajo soglasja
za podaljšanje obratovalnega časa gostinskim obratom in kmetijam, ki opravljajo gostinsko dejavnost (v nadaljevanju: kmetija), postopek za izdajo soglasja in pogoji za preklic soglasja na
območju Občine Divača.«.
2. člen
V 2. členu se na koncu beseda »odloku« nadomesti z
besedo »pravilniku«.
3. člen
Spremeni se 3. člen pravilnika tako, da se glasi:
»1. Gostinskim obratom, ki nudijo le pijačo in se nahajajo
v naselju se lahko podaljša obratovalni čas do 02:00 ure naslednjega dne.
2. Gostinskim obratom, ki nudijo poleg pijače še hrano
in se nahajajo v naselju se lahko podaljša obratovalni čas do
03:00 ure naslednjega dne.
3. Gostinskim obratom in kmetijam, ki nudijo pijačo ali
pijačo in hrano in se nahajajo izven naselja se lahko podaljša
obratovalni čas do 03:00 ure naslednjega dne.
4. Gostinskim obratom, ki nudijo glasbo za ples se lahko
podaljša obratovalni čas do 04:00 ure naslednjega dne.
5. Gostinskim obrati, ki nudijo pijačo ali pijačo in hrano in
se nahajajo v poslovni coni se lahko podaljša obratovalni čas
do 04:00 ure naslednjega dne.
6. Gostinskim obratom, ki nudijo pijačo ali pijačo in hrano
in se nahajajo v poslovno stanovanjskem bloku se lahko podaljša obratovalni čas v petek in soboto do 01:00 ure naslednjega
dne, preostale dneve pa do 24:00 ure.
7. Podaljšan obratovalni čas zunaj zaprtih prostorov (vrtovi, terasa) gostinskih obratov, ki se nahajajo v naselju ali
poslovno stanovanjskem bloku se lahko podaljša do 24:00
ure.«.
4. člen
Za 3. členom se dodajo novi 3a., 3b. 3c. in 3d. členi, ki
se glasijo:
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3.d člen
Za gostinski obrat ali kmetijo izven stanovanjskega območja se šteje obrat oziroma kmetija, ki je oddaljena najmanj
20 m od prve stanovanjske zgradbe. Ta določba ne velja za
gostinske obrate, ki se nahajajo v poslovni coni.«.
5. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoji za izdajo soglasja v podaljšanem obratovalnem
času:
1. Da imajo gostinski obrati zunanje luči (reflektorje) postavljene tako, da ne motijo stanovalcev.
2. Gostinski obrati morajo imeti zagotovljena parkirišča in
s tem gostje ne motijo lokalnega prometa.
3. Gostinski obrati, ki se nahajajo v poslovno stanovanjski
stavbi lahko poslujejo v podaljšanem obratovalnem času le pod
pogojem, da dobijo pisno soglasje 75% stanovalcev.
4. Gostinski obrati, ki se nahajajo v naselju lahko poslujejo v podaljšanem obratovalnem času pod pogojem, da si
pridobijo pisno soglasje 75% najbližjih sosedov. Za najbližje
sosede se smatrajo stanovalci, ki so oddaljeni manj kot 20 m
od lokala.
5. Ne glede na vrsto obrata iz 3. člena pravilnika lahko
gostinski obrat posluje v podaljšanem obratovalnem času, če
za to pridobi pozitivno mnenje krajevne skupnosti.«.
6. člen
V drugem stavku 5. člena se pika nadomesti z vejico in
doda novo besedilo, ki se glasi: »v skladu s 4. členom tega
pravilnika.«.
7. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»V primeru, da se izdaja soglasja veže na vnaprej določeno časovno obdobje (poroke, praznovanje abrahama …) se
soglasje izda za točno določen dan.«.
Št. OS 04/02
Divača, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

IG
804.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za območje VP
14/2 Ig (poslovna cona Ig)

»3.a člen
Ne glede na določbe 3. člena lahko gostinski obrati ali
kmetije obratujejo v podaljšanem obratovalnem času v mesecih
juniju, juliju in avgustu ter v drugi polovici meseca decembra
(od 15.12. do 31.12.) eno uro dlje, kot je navedeno v 3. členu,
pod pogoji iz 4. člena pravilnika.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 7. ter 30. člena Statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 129/06) je župan Občine Ig sprejel:

3.b člen
Ne glede na določbe 1. in 2. točke 3. člena lahko gostinski
obrati, ki se nahajajo v naselju, ki nudijo pijačo ali pijačo in hrano lahko znotraj obrata obratujejo eno uro dlje kot je navedeno
v 3. členu, če dobijo pisno soglasje vse sosedov.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za območje VP 14/2 Ig
(poslovna cona Ig)

3.c člen
Ne glede na določbe 7. točke 3. člena lahko izjemoma
gostinski obrati, ki se nahajajo v naselju ali poslovno stanovanjskem bloku pridobi soglasje za podaljšan obratovalni čas zunaj
zaprtih prostorov (vrtovi, terase) v kolikor se vključujejo v lokalne, regionalne prireditve ali dogodke in so javnega značaja.

I.
Občina Ig objavlja, da se javno razgrne osnutek Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP
14/2 Ig (poslovna cona Ig) (v nadaljevanju OLN), ki ga je
izdelal 3nom, d.o.o. Ljubljana, pod številka: 2006-3, februar
2007.
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Izdelano je tudi Okoljsko poročilo, ki ga je izdelal Ipsum,
d.o.o. Domžale, pod številko: 171-01/06, januar 2007, ki je v
postopku revizije.
II.
Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, od 9. 3. 2007 do 6. 4. 2007. V času
javne razgrnitve se lahko podajo pripombe in predlogi pisno na
zapisnik v času uradnih ur.

Uradni list Republike Slovenije
Medvode, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OLN
Jeprca«.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan razgrnitve.
Št. 003-2/06
Medvode, dne 22. februarja 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

III.
Javna razprava razgrnjenega osnutka odloka OLN za
območje poslovne cone VP 14/2 Ig bo, 3. 4. 2007 ob 12h v
prostorih Občine Ig. Krajane in lastnike nepremičnin se bo o
tem obvestilo na krajevno običajen način.

PODČETRTEK

IV.
Gradivo osnutek OLN-ja bo tudi na vpogled na spletni
strani: http://www.obcina-ig.si.
V.
Ta sklep se objavi na spletni strani občine in v Uradnem
listu Republike Slovenije in prične veljati z dnem objave.
Ig, dne 21. februarja 2007

806.

Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto
2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS,
št. 66/06 in 92/06) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 4.
redni seji dne 15. 2. 2007 sprejel

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

ODLOK
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

MEDVODE
805.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za območje
urejanja PD 12/1 Jeprca

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 108. člena Statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za območje urejanja
PD 12/1 Jeprca
I.
Javno se razgrne Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca.
II.
Osnutek odloka bo javno razgrnjen v sejni sobi Občine
Medvode (pritličje), Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
v delovnem času občinske uprave in v prostorih Krajevne
skupnosti Zbilje, Zbilje 30, Medvode, v času od 9. 3. 2007 do
10. 4. 2007.
Med javno razgrnitvijo bo v torek, 3. 4. 2007 ob 18.00 uri
organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Medvode
(pritličje), Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
III.
Pisne pripombe k osnutku odloka boste lahko vpisovali
v knjigo pripomb na krajih razgrnitve ali poslali na Občino
Medvode, Občinska uprava, Cesta komandanta Staneta 12,

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Podčetrtek za leto 2007
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov

Proračun
leta 2007

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

70

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

4.211.054

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.654.406

DAVČNI PRIHODKI

2.522.572

700 Davki na dohodek in dobiček

1.955.091

703 Davki na premoženje

157.908

704 Domači davki na blago in storitve

409.573

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI

–
131.834

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

35.470

711 Takse in pristojbine

13.771

Uradni list Republike Slovenije
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

73

Št.

2.003
–
80.590

KAPITALSKI PRIHODKI

–

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

–

721 Prihodki od prodaje zalog

–

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premož.

–

PREJETE DONACIJE

–

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
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C) RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

2103
–2.086

500 Domače zadolževanje
VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA

2.086

550 Odplačila domačega dolga

2.086

IX.

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

X.

PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA

–111.570
111.570

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.

TRANSFERNI PRIHODKI

1.556.648

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.556.648

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.322.624

40

TEKOČI ODHODKI

913.552

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

111.668

401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost

17.768

(izvrševanje proračuna)

738.965

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu Občine Podčetrtek se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se
proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo
mesečno na podlagi zahtevkov, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena
finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se
upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno
stanje proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih
sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev
upoštevati določila zakona o javnem naročanju in uredbe o
enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk, ki jih s
sklepom določi župan.

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

43
III.

3. člen

1.335
43.816
1.050.818
–

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

577.846

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

119.734

413 Drugi tekoči domači transferi

353.238

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.223.669

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.223.669

INVESTICIJSKI TRANSFERI

134.585

430 Investicijski transferi

134.585

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)

–111.570

B) RAČUN FINANČNIH 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.)

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

2.086

2.086

4. člen
(namenski odhodki in prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom, ki se uporabljajo za namen, določen v tem
zakonu,
2. prihodki krajevnih skupnosti,
3. izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
4. prihodki turistične takse,
5. prihodki takse za obremenjevanje voda,
6. prihodki drugih ekoloških taks,
7. prihodki iz naslova poslovanja stanovanjskega področja.
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(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Med izvrševanjem proračuna Občine Podčetrtek se lahko
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za
izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Nov konto se odpre v okviru že obstoječe proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, voda, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
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3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 417 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga, o čemer poroča občinskemu svetu.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina Podčetrtek v letu 2007 ne predvideva zadolževanja.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5%
sprejetega proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranje Občine Podčetrtek v
letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-025/2007
Podčetrtek, dne 16. februarja 2007
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

807.

Odlok o spremembi Odloka o denarni pomoči
za novorojence v Občini Podčetrtek

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) in 17. člena Statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 4. redni seji dne 15. 2. 2007
sprejel

(proračunski skladi)

ODLOK
o spremembi Odloka o denarni pomoči
za novorojence v Občini Podčetrtek

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
33.383 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.086 EUR odloča
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

1. člen
V Odloku o denarni pomoči za novorojence v Občini
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 68/05) se v 6. členu zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Denarna pomoč se vlagatelju
izplača v roku 30 dni na osebni račun vlagatelja ali najstniški
račun otroka, po pravnomočnosti odločbe.«

8. člen
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2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-035/2007
Podčetrtek, dne 16. februarja 2007

Št.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks na območju Občine
Podčetrtek za leto 2007

Na podlagi 2. člena Odloka o komunalnih taksah (Uradni
list RS, št. 31/97) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06 in 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine
Podčetrtek na 4. redni seji dne 15. 2. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks na območju Občine Podčetrtek
za leto 2007
I.
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju
Občine Podčetrtek v letu 2007 znaša 0,10 €.
II.
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja
2007 dalje.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-036/2007
Podčetrtek, dne 16. februarja 2007
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

809.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07), je Občinski svet Občine Podčetrtek na 4. redni seji dne 15. 2. 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 1205/9,
pot v površini 239 m2, vpisani pri ZK vl. št. 337, k. o. Sopote.
2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postaneta last Občine Podčetrtek.
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3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-034/2007
Podčetrtek, dne 16. februarja 2007
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
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ROGAŠOVCI
810.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Rogašovci

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06), 3., 4., 8. in 13. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list
RS, št. 24/98) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni
list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06), je Občinski svet
Občine Rogašovci na 2. redni seji dne 19. 2. 2007 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine
Rogašovci
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba)
na območju Občine Rogašovci.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe
2. Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev
3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe
4. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe
5. Viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev
javne službe
6. Vrsta objektov in naprav, potrebnih za opravljanje javne
službe
7. Nadzor nad opravljanjem javne službe
8. Kazenske določbe za prekrške
9. Prehodne in končne določbe.
3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. Povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotoviti uporabo storitev javne službe
2. Zagotoviti doseganje ciljev operativnih programov s
področja ravnanja z odpadki in varstva okolja

Stran

2106 /

Št.

17 / 26. 2. 2007

3. Zagotoviti podatke, poročati in obveščati pristojne
službe ter javnost o ravnanju z odpadki
4. Zagotoviti načelo, da stroške ravnanja z odpadki plača
povzročitelj komunalnih odpadkov.
II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec
Občine Rogašovci in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost
na območju Občine Rogašovci in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev ali
njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti, ki nastajajo na območju
Občine Rogašovci.
3. Mešani komunalni odpadki so odpadki iz katerih so
izločene ločene frakcije, odpadna embalaža, kosovni odpadki
ter nevarne frakcije.
4. Biološko razgradljivi odpadki so organski kuhinjski odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije«, odpadki primerni za kompostiranje iz podskupine »odpadki z vrtov in parkov
(vključno z odpadki s pokopališč)« in po sestavi organskim
kuhinjskim odpadkom podobni odpadki iz živilskih trgov iz
podskupine »drugi komunalni odpadki«, s klasifikacijskega
seznama, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.
5. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije.« Ločeno
zbrane frakcije so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane
frakcije« in ločeno zbrana embalaža, ki je komunalni odpadek
iz podskupine »embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek« v klasifikacijskem seznamu
odpadkov.
6. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim
odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni, storitveni
ali drugi dejavnosti.
7. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi
komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov,
ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečkah za odpadke.
8. Nevarne frakcije so odpadki iz podskupine »ločeno
zbrane frakcije«, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz
predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
9. Ostanki komunalnih odpadkov so ostanki predhodno
obdelanih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
odlaganje odpadkov.
10. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje,
predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo
tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje
odpadkov.
11. Zbiranje komunalnih odpadkov je pobiranje (prevzemanje) komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo
zbiralcem komunalnih odpadkov ter razvrščanje ali mešanje
teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove predelave
ali odstranjevanja.
12. Obdelava komunalnih odpadkov je vsak fizikalni,
termični, kemični ali biološki proces vključno s sortiranjem
odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja njihove prostornine ali nevarnih lastnosti,
lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo
predelavo.
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13. Predelava komunalnih odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno
uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni
napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.
14. Odstranjevanje komunalnih odpadkov je namenjeno
končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in zajema
predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično – fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.
15. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so
nameščeni zabojniki ali vrečke, v katere povzročitelji komunalnih odpadkov neovirano odlagajo te odpadke. Zbirno mesto
komunalnih odpadkov je običajno na zasebni površini.
16. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej
določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke
v za to namenjenih zabojnikih in/ali vrečkah.
17. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor,
urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje
posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije.
18. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, ki po vnaprej dogovorjenem urniku kroži po naseljenih
območjih, in je urejeno za prevzemanje nevarnih frakcij.
19. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit
prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra
prepuščajo izvajalcu javne službe ločene frakcije in kosovne
odpadke.
III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Občina Rogašovci zagotavlja opravljanje javne službe
z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava v smislu 5. alineje prvega odstavka 6. člena in
54. – 58. člena ZGJS (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne
službe).
6. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja opravljanje javne službe na celotnem območju Občine Rogašovci.
7. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja opravljanje javne službe v skladu s predpisi Republike Slovenije in predpisi Občine
Rogašovci, ki urejajo področje javne službe.
8. člen
Določene storitve javne službe lahko v imenu in za račun
izvajalca javne službe, s soglasjem Občine Rogašovci, izvaja
podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi s področja
ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za opravljanje
javne službe.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
9. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
– prevzemanje komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje obdelave in predelave komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov in
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– zagotavljanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno
opravljanje javne službe.
Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prejšnjega
odstavka tega člena se za posamezno koledarsko leto določi
z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Rogašovci (v nadaljevanju: letni program).
1. Prevzemanje komunalnih odpadkov
10. člen
Izvajalec javne službe prevzema komunalne odpadke s
posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja praznjenje
zabojnikov in kontejnerjev ter nalaganje komunalnih odpadkov
v vrečkah, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja komunalnih odpadkov.
11. člen
Izvajalec javne službe prazni tipizirane zabojnike in kontejnerje ter nalaga tipizirane vrečke tako, da ne onesnaži
mesta prevzemanja komunalnih odpadkov in ne poškoduje
zabojnikov ter kontejnerjev.
Če pride pri prevzemanju komunalnih odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta oziroma mesta praznjenja zabojnikov in nalaganja vrečk ali njihove okolice, mora izvajalec
javne službe na svoje stroške zagotoviti odstranitev komunalnih odpadkov ter očistiti onesnažene površine.
12. člen
Informacije o datumih prevzemanja posameznih vrst
komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, nevarnih frakcij
s premično zbiralnico, kosovnih odpadkov in v zbirnem centru, prejmejo povzročitelji komunalnih odpadkov od izvajalca
javne službe v obliki letnega koledarja odvozov.
1.1. Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov, ločenih
frakcij in kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih
13. člen
Na prevzemnih mestih izvajalec javne službe prevzema
mešane komunalne odpadke, ločene frakcije in kosovne odpadke, ki so podrobneje določeni v letnem programu.
14. člen
Podatke o uporabnikih storitev javne službe vodi izvajalec javne službe v registru uporabnikov storitev javne službe
(v nadaljevanju: register).
Podatki iz registra se nanašajo na ime, priimek in naslov
uporabnikov storitev javne službe ter opremo za zbiranje oziroma prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih
frakcij na prevzemnih mestih.
15. člen
Podatki v registru se lahko spremenijo na podlagi:
– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe,
– ugotovitev izvajalca javne službe in
– ugotovitev nadzornih organov Občine Rogašovci.
Spremembe se lahko nanašajo na ime, priimek in naslov
uporabnika ter velikost in število zabojnikov ter vrečk za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v
registru potrdi uporabniku vpis sprememb v register in uskladi
prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij
ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje
mesec dni po vpisu spremembe v register.
1.2. Prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij
16. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij izvajalec javne službe prevzema ločene frakcije, ki so podrobneje določene v letnem
programu.
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17. člen
Zbiralnice ločenih frakcij, v katerih povzročitelji ločenih
frakcij prepuščajo ločene frakcije, morajo biti na posameznem
območju Občine Rogašovci postavljene sorazmerno z gostoto
poselitve na tem območju tako, da je najmanj ena zbiralnica
ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem
na tem območju.
18. člen
Podatke o lokacijah zbiralnic ločenih frakcij ter tipih, številu in velikosti zabojnikov v posameznih zbiralnicah ločenih
frakcij vodi izvajalec javne službe v registru zbiralnic ločenih
frakcij.
1.3. Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico
nevarnih frakcij in zbiranje kosovnih odpadkov
19. člen
Izvajalec javne službe prevzema kosovne odpadke in
nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij, ki
so podrobneje določene v letnem programu in posebni letni
pogodbi.
20. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov se zagotavlja na lokacijah,
ki so določene v letnem programu, izvajalec javne službe
pa jih vodi v registru lokacij prevzemanja nevarnih frakcij s
premično zbiralnico.
1.4. Prevzemanje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov
v zbirnem centru
21. člen
V zbirnem centru izvajalec javne službe zagotavlja prevzemanje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov, ki so podrobneje določeni v letnem programu.
22. člen
Občina Rogašovci zagotavlja zbiranje odpadkov v zbirnem centru z izbranim izvajalcem.
2. Zagotavljanje obdelave in predelave komunalnih
odpadkov
23. člen
Obdelavo in predelavo komunalnih odpadkov zagotavlja
izvajalec javne službe na način in pod pogoji, ki jih določajo
predpisi s področja ravnanja z odpadki.
3. Zagotavljanje odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
24. člen
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec javne službe na način
in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja ravnanja z
odpadki.
4. Zagotavljanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno
opravljanje javne službe
25. člen
Za nemoteno opravljanje javne službe zagotavlja izvajalec javne službe naslednje storitve:
– izdelava letnih programov ravnanja s komunalnimi odpadki,
– obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom,
– vodenje evidenc o odpadkih in ravnanju z njimi,
– zagotavljanje, sporočanje in objavljanje podatkov pristojnim službam in javnosti,
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– redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitev o
posameznih aktivnostih opravljanja javne službe,
– izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje
nastajanja in zmanjševanje nastajanja odpadkov.
V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
26. člen
Javno službo lahko opravlja izvajalec ob izpolnjevanju
naslednjih pogojev:
– je v registriran za opravljanje javne službe,
– ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje javne službe,
– razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za opravljanje javne službe,
– je finančno sposoben za opravljanje javne službe,
– zagotavlja kvalitetno in pravočasno opravljanje javne
službe,
– odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem javne službe, povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom storitev ali drugim osebam in
– izpolnjuje druge z zakonom predpisane zahteve.
27. člen
Za kvalitetno in nemoteno opravljanje javne službe mora
izvajalec zagotoviti:
– opremo, objekte in strokovno usposobljene kadre za
zbiranje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in na lokacijah za
prevzemanje nevarnih frakcij,
– obdelavo, predelavo in odstranjevanje prevzetih odpadkov,
– opravljanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe.
28. člen
Za kvalitetno in nemoteno opravljanje javne službe mora
Občina Rogašovci zagotoviti:
– prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij in prostor
za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico,
– prostor za zbirni center in opremo zbirnega centra,
– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, prevzetih na območju Občine
Rogašovci,
– dostopne poti za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov, v skladu s pogoji iz 33. člena tega odloka,
– oblikovanje cen storitev javne službe, v skladu s predpisi in
– nadzor nad izvajanjem javne službe.
1. Pogoji prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov,
ločenih frakcij in kosovnih odpadkov na prevzemnih
mestih
29. člen
Prevzemno mesto komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov določi izvajalec javne
službe, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe,
z vpisom uporabnika v register.
30. člen
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, so lahko
zabojniki in kontejnerji ter vrečke za prevzemanje mešanih
komunalnih odpadkov in ločenih frakcij na prevzemnem mestu
le v času, ki je z letnim koledarjem odvozov določen za njihov
prevzem.
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31. člen
Kosovni odpadki so lahko na prevzemnem mestu samo
v času, ki je v letnem koledarju odvozov določen za njihovo
prevzemanje.
32. člen
V primeru izpada prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij in kosovnih odpadkov na prevzemnih
mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje
sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora
izvajalec javne službe o vzrokih izpada ter o novih terminih
pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od
dogodka) obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov.
33. člen
Najmanjša širina dostopne poti za specialno vozilo za
prevzem in prevoz komunalnih odpadkov do prevzemnega
mesta mora biti 4 m, svetla višina pa 4 m.
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za
komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem.
Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem
6,5 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če
vozila na njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja
obračališče iz prejšnjega stavka.
Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega
mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti
6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
34. člen
V primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest ne omogoča dostopa za specialna vozila izvajalca, si mora uporabnik
v dogovoru z izvajalcem zagotoviti ustrezno število vrečk za
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij ter
jih na dan prevzemanja dostaviti na prevzemno mesto.
35. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo zabojnikov in vrečk za zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov in ločenih frakcij.
V primeru kršitve mora izvajalec javne službe kršilca
prijaviti pristojnim nadzornim službam Občine Rogašovci.
36. člen
Če imajo povzročitelji komunalnih odpadkov občasno
več mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij, morajo
le-te odložiti v večje zabojnike ali vrečke za njihovo zbiranje
ter ravnati v skladu z določili tega odloka ali jih prepustiti v
zbirnem centru.
37. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij, prejme od
izvajalca javne službe, v skladu s potrebami in v dogovoru z
njim tipiziran zabojnik ali ustrezno število vrečk za zbiranje
teh odpadkov.
38. člen
Velikost in število zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij lahko uporabniki storitev
javne službe menjavajo mesečno.
2. Pogoji prevzemanja ločenih frakcij v zbiralnicah
ločenih frakcij
39. člen
Lokacije za zbiralnice ločenih frakcij in njihovo ureditev
zagotovi Občina Rogašovci, opremo zbiralnic (zabojnike) pa
izvajalec javne službe.
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40. člen
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij, tipe, velikosti in število
zabojnikov v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij določi
izvajalec javne službe v letnem programu.
41. člen
Zbiralnice ločenih frakcij morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike storitev javne službe in specialno
vozilo izvajalca javne službe.
3. Pogoji prevzemanja nevarnih frakcij s premično
zbiralnico nevarnih frakcij
42. člen
Lokacije za postavitev premične zbiralnice za prevzemanje nevarnih frakcij zagotovi Občina Rogašovci, premično
zbiralnico pa izvajalec javne službe.
43. člen
Mesta prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike storitev javne službe ter specialno vozilo izvajalca javne
službe.
4. Pogoji prevzemanja ločenih frakcij in kosovnih
odpadkov v zbirnem centru
44. člen
Pogoje prevzemanja ločenih frakcij in kosovnih odpadkov v zbirnem centru se določi v letnem programu.
5. Pogoji za obdelavo in predelavo odpadkov
45. člen
Obdelavo in predelavo prevzetih komunalnih odpadkov
zagotavlja izvajalec javne službe, v skladu s predpisi o ravnanju s posameznimi vrstami komunalnih odpadkov.
6. Pogoji za odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanje komunalnih odpadkov
46. člen
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec javne službe, v skladu s
predpisi, ki urejajo področje odlaganja odpadkov.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
47. člen
Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju Občine Rogašovci in v kateri imajo prebivalci stalno ali
začasno prebivališče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri
nastajajo komunalni odpadki.
48. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu
javne službe čim več ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in
nevarnih frakcij, da jim ostane čim manj mešanih komunalnih
odpadkov.
49. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– nastale komunalne odpadke ločevati na izvoru njihovega nastajanja in jih odlagati v zabojnike in vrečke, ki so v
skladu z letnim programom namenjeni za prevzemanje posameznih vrst komunalnih odpadkov,
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– dostaviti mešane komunalne odpadke in ločene frakcije v zabojnikih ter vrečkah izvajalcu javne službe na prevzemna mesta, v terminih, ki so določeni z letnim koledarjem
odvozov,
– prepuščati kosovne odpadke na prevzemnih mestih v
času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov in zbirnem
centru, v času njegovega obratovanja,
– prepuščati ločene frakcije v zbiralnicah ločenih frakcij
ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
– oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij,
– hraniti komunalne odpadke na zbirnem mestu vse
dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,
– v primeru potreb sami zamenjevati zabojnike za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij,
– sami zagotoviti zadostno število vrečk za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v primeru
povečanih količin teh odpadkov ali zaradi nedostopnosti specialnega vozila izvajalca, v skladu s pričakovanimi količinami
teh odpadkov,
– v primeru drugih sprememb le-te pravočasno sporočiti izvajalcu javne službe,
– redno plačevati storitve javne službe.
50. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati ločenih frakcij med mešane komunalne odpadke tako, da jih ni več možnoizločiti,
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali kosovnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij
med seboj,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami,
– prepuščati odpadke, ki niso komunalni odpadki, v
zabojnikih in vrečkah, ki niso namenjeni za prepuščanje teh
odpadkov,
– odložiti ali zliti odpadke v zabojnike, ki z letnim programom niso določeni za prevzemanje teh vrst odpadkov in
– pisati ali lepiti plakate na zabojnike za komunalne
odpadke ali jih namerno uničevati.
51. člen
V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prevzemanju
komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– klavniške odpadke,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
52. člen
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih
frakcij morajo na dan prevzemanja teh odpadkov zagotoviti,
da so zabojniki in vrečke, ki so namenjene prevzemanju
teh odpadkov, postavljene na prevzemno mesto še pred
začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj na
dan odvoza).
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih
frakcij morajo zagotoviti, da so zabojniki po praznjenju nameščeni nazaj na zbirno mesto.
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih
frakcij morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali
prevzemnem mestu.
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Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov in ločenih
frakcij ne smejo odlagati mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij in kosovnih odpadkov ob zabojnikih ali na zabojnike
ali prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju teh odpadkov.
Lastniki, uporabniki ali upravljavci objektov, kjer nastajajo mešani komunalni odpadki in ločene frakcije, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta
tudi v zimskem času.
Če izpade redni prevzem mešanih komunalnih odpadkov
in ločenih frakcij v času praznikov ali, če so zaradi drugih
razlogov zabojniki za prepuščanje teh odpadkov polni, mora
povzročitelj teh odpadkov prepuščati te odpadke v zabojnikih
in vrečkah, ki so namenjene prepuščanju teh odpadkov in
glede prepuščanja teh odpadkov ravnati skladno z določili
tega odloka ali pa jih prepustiti v zbirnem centru.
53. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost
je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih
odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečkah, ki so namenjene prevzemanju mešanih komunalnih odpadkov in drugih
ločenih frakcij.
Če prepuščanja biološko razgradljivih odpadkov povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno pogodbo
z izvajalcem javne službe, morajo zagotoviti oddajanje teh
odpadkov v predelavo sami.
54. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje
mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, njihovo sežiganje ali odlaganje v
objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje
teh odpadkov, je strogo prepovedano.
Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki odpadke, navedene v prejšnjem odstavku kopiči, sežiga ali jih namerava
sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti
predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve navedenih odpadkov, to na
njegove stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi
odločbe službe nadzora Občine Rogašovci.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali
odstranitev odpadkov izvajalec javne službe na stroške lastnika zemljišča, s katerega se z odločbo službe nadzora Občine
Rogašovci, odredi odstranitev komunalnih odpadkov.
55. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev
v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih, morajo za čas trajanja
prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da
se prireditveni prostor proti plačilu opremi z zabojniki za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij.
Najkasneje 6 ur po končani prireditvi morajo organizatorji
javne prireditve na svoje stroške prireditveni prostor očistiti in
zagotoviti, da izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka
proti plačilu prevzame zbrane odpadke.
VII. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN IN
OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
56. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje
javne službe iz naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javne
službe,
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– iz proračuna Občine Rogašovci,
– iz drugih virov.
57. člen
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s
predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje občinskih
javnih služb varstva okolja ter predpisi Občine Rogašovci.
58. člen
Cene storitev javne službe so cene, na podlagi katerih
izvajalec javne službe obračuna opravljene storitve njihovim
uporabnikom.
59. člen
Soglasje k cenam storitev javne službe daje Občinski
svet Občine Rogašovci na podlagi predloga in stroškovnih
kalkulacij izvajalca javne službe.
Če je izvajalec javne službe zavezanec za plačevanje
okoljskih odškodnin in dajatev zaradi onesnaževanja okolja,
se plačila teh dajatev obračunajo uporabnikom storitev javne
službe posebej.
60. člen
Uporabnikom storitev javne službe se opravljene storitve obračuna na podlagi količine opravljenega dela v obračunskem obdobju, ki je obdobje koledarskega meseca.
Osnova za obračun količine opravljenega dela v obračunskem obdobju je količina prevzetih mešanih komunalnih
odpadkov na prevzemnih mestih, ki je določena s:
– prostornino in številom zabojnikov ter številom prevzemov v tekočem koledarskem mesecu oziroma,
– številom vrečk v tekočem koledarskem mesecu oziroma,
– površino stanovanja (m2) ali številom članov gospodinjstva (odločitev stanovanjskega objekta), preračunano v
prostornino zabojnikov (m3).
61. člen
Ne glede na izračun višine plačila za opravljeno storitev javne službe iz prejšnjega člena, se uporabniku storitev
obračuna sorazmeren delež stalnih stroškov, obračunan na
podlagi lastne cene javne službe in sorazmeren delež stroškov, obračunan v okviru cene za uporabo infrastrukture
(amortizacija), na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo to
področje.
62. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po
pričetku uporabe storitev javne službe.
63. člen
Obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom
izvaja izvajalec javne službe na osnovi veljavnega cenika.
64. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni izvajalcu
javne službe posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo
na pravilen obračun storitve ravnanja z odpadki (naslov, število in velikost zabojnikov …), ter izvajalca sproti obveščati
o vseh spremembah teh podatkov.
Če povzročitelji komunalnih odpadkov v roku 30 dni
od nastale spremembe izvajalcu javne službe ne sporočijo
potrebnih podatkov, izvajalec javne službe pridobi podatke
iz razpoložljivih uradnih evidenc.
Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalec javne službe določi izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenskega mnenja bremenijo
povzročitelja komunalnih odpadkov.

Uradni list Republike Slovenije
VIII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
65. člen
Za zagotavljanje javne službe Občina Rogašovci zagotovi naslednje objekte in naprave:
– prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij in prostor
za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico,
– prostor za zbirni center in opremo zbirnega centra,
– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, prevzetih na območju Občine
Rogašovci.
66. člen
Izvajalec javne službe zagotovi naslednje objekte in
naprave:
– vozila za praznjenje zabojnikov in kontejnerjev ter
prevoz komunalnih odpadkov,
– vozilo (premično zbiralnico) za zbiranje in prevoz nevarnih frakcij,
– tipizirane zabojnike in kontejnerje za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov in ločenih frakcij na prevzemnih mestih
ter v zbiralnicah ločenih frakcij,
– tipizirane vrečke, v katerih povzročitelji komunalnih
odpadkov zbirajo mešane komunalne odpadke in ločene frakcije.
Povzročitelji komunalnih odpadkov si lahko kupijo zabojnike za oddajanje odpadkov tudi sami.
67. člen
Za zbiranje komunalnih odpadkov uporabniki storitev
javne službe uporabljajo tipizirane zabojnike in kontejnerje ter
vrečke, katerih tipi so določeni v letnem programu.
IX. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM JAVNE SLUŽBE
68. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni
organi nadzora Občine Rogašovci.
X. KAZENSKE DOLOČBE
69. člen
Z globo do 1.400 eurov se kaznuje za prekršek izvajalca
javne službe, če ravna v nasprotju z določili:
– od vključno 6. člena do vključno z 8. členom tega
odloka,
– drugega odstavka 9. člena tega odloka,
– od vključno 10. člena do vključno z 21. členom tega
odloka,
– od vključno 23. člena do vključno z 27. členom tega
odloka,
– 29. člena tega odloka,
– 32. člena tega odloka,
– 34. člena tega odloka,
– 35. člena tega odloka,
– 37. člena tega odloka,
– 39. člena tega odloka,
– 40. člena tega odloka,
– 42. člena tega odloka,
– od vključno 44. člena do vključno z 46. členom tega
odloka,
– drugega odstavka 53. člena tega odloka,
– tretjega in četrtega odstavka 54. člena tega odloka,
– drugega odstavka 55. člena tega odloka,
– od vključno 58. člena do vključno s 63. členom tega
odloka,
– drugega in tretjega odstavka 64. člena tega odloka,
– 66. člena tega odloka,
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– 76. člena tega odloka.
Z globo do 400 eurov se kaznuje za prekršek odgovorno osebo izvajalca javne službe, če izvajalec ravna v
nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
70. člen
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelja komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če ravna v
nasprotju z določili:
– 34. člena tega odloka,
– 36. člena tega odloka,
– od vključno 47. člena do vključno s 55. členom tega
odloka,
– 64. člena tega odloka,
– 67. člena tega odloka.
71. člen
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek lastnika,
uporabnika ali upravljavca stavbe, če ravna v nasprotju z
določili:
– petega odstavka 52. člena tega odloka.
72. člen
Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj
komunalnih odpadkov, katerega dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in
podobno, če ravna v nasprotju z določili:
– prvega odstavka 53. člena tega odloka.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek odgovorno
osebo povzročitelja, če povzročitelj ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
73. člen
Z globo 300 eurov se kaznujejo za prekršek organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če ravna
v nasprotju z določili:
– prvega odstavka 55. člena tega odloka.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek odgovorno
osebo organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če organizator ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega
odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
74. člen
V trenutku uveljavitve tega odloka je izvajalec javne
službe iz 5. člena tega odloka, na podlagi Pogodbe o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogašovci, sklenjene
dne 22. 8. 1995 in aneksa št. 1, k tej pogodbi z dne 18. 1.
2006, družba Saubermacher & Komunala d.o.o., Kopališka
2, 9 000 Murska Sobota, katere družbenik je Občina Rogašovci kot pravni naslednik Občine Murska Sobota.
Občinska uprava Občine Rogašovci izda izvajalcu javne službe v roku enega meseca od dneva veljavnosti tega
odloka upravno odločno o izbiri izvajalca javne službe.
75. člen
Občina Rogašovci in izvajalec javne službe skleneta v
roku 15 dni od dokončnosti odločbe iz prejšnjega člena tega
odloka Pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Rogašovci, s katero zaradi uveljavitve tega
odloka nadomestita pogodbo iz prvega odstavka 74. člena
tega odloka.
Trajanje pogodbe iz prejšnjega odstavka ne sme presegati trajanja Pogodbe o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Rogašovci.
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76. člen
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za naslednje leto posreduje izvajalec javne službe Občini Rogašovci
najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
Letni program obsega podatke o:
– območju izvajanja javne službe,
– vrstah komunalnih odpadkov, za katere se zagotavlja
njihovo prevzemanje,
– ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov,
– tipih, velikostih in številu zabojnikov ter vrečk za prevzemanje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
– lokacijah in opremljenosti zbiralnic ločenih frakcij,
– lokacijah za prevzemanje nevarnih frakcij s premično
zbiralnico,
– delovanju zbirnega centra,
– ravnanju s komunalnimi odpadki, v primerih občasno
povečanih količin,
– frekvencah prevzemanja posameznih vrst komunalnih
odpadkov,
– prevzetih količinah in vrstah komunalnih odpadkov na
prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično
zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov ter v zbirnem
centru v preteklem letu,
– načrtovani letni količini prevzetih komunalnih odpadkov
po posameznih vrstah komunalnih odpadkov, na prevzemnih
mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov ter v zbirnem centru,
– načinu dobave in zamenjave zabojnikov za zbiranje
komunalnih odpadkov,
– načinu prodaje vrečk za zbiranje komunalnih odpadkov,
– opremi in napravah, ki jih bo izvajalec nabavil v letu
programa ravnanja s komunalnimi odpadki,
– zagotavljanju drugih storitev, potrebnih za nemoteno
opravljanje javne službe ter
– stroških in virih financiranja investicijskih stroškov za
izvedbo letnega programa.
77. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogašovci (Uradni
list RS, št. 53/95).
78. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0003/2007-01/04-3
Rogašovci, dne 19. februarja 2007
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.
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ODLOK
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A
Konto
1
I.
70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730

SLOVENJ GRADEC
811.

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02
– sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 7. člena Statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in
24/03) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 4. seji dne
23. 1. 2007 sprejel

74
740
II.
40
400
401
402
403
409

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV

v evrih
Naziv konta
Plan 2007
2
3
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
14.391.034,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.263.477,00
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704)
9.653.229,00
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.558.266,00
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.398.344,00
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
696.619,00
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
2.610.248,00
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.589.948,00
TAKSE IN PRISTOJBINE
0,00
DENARNE KAZNI
60.382,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
34.635,00
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
925.283,00
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+722)
1.768.202,00
PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.209.030,00
PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIAL. PREMOŽENJA
559.172,00
PREJETE DONACIJE
(730+731)
75.680,00
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
75.680,00
TRANSFERNI PRIHODKI
283.675,00
TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINAN.INSTITUC.
283.675,00
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)
15.716.264,00
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
3.686.817,00
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
839.085,00
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOC. VARNOST
137.086,00
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.649.714,00
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
54.673,00
SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE
6.259,00
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41
410
411
412
413
42
(420)
420
III.
B
75
750
44 V.
440
VI.
VII.

C
50
500
55
550
X.
XI.

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZ. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I – II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440)
DANA POSOJILA
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V)
SKUPNI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH
IN DANIH POSOJIL(I + IV) – (II
+ V)
RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX. ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII – IX)
POVEČANJE /ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH
(VII – X)

Št.

4.444.909,00
17.944,00
2.096.170,00
693.756,00
1.637.039,00
7.584.538,00
7.584.538,00
–1.325.230,00

104.323,00
104.323,00
104.323,00
104.323,00
0,00

–1.325.230,00
1.332.393,00
1.332.393,00
7.163,00
7.163,00
1.325.230,00
0,00

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe,
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, sta
priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti
samo za namene in do višine, določene v posebnem delu
proračuna.
Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom
kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri
tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih zahtevkov in sklepov.
Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z
drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s kriteriji, ki jih
določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za katere ni določenih
kriterijev z zakonskimi predpisi, se v posebnem delu proračuna
razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan.
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Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo. Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe v
okviru sprejetega proračuna.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša
oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki
zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan
ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov
povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega
uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 20% obsega posamezne proračunske
postavke v sprejetem proračunu.
Uporabnik lahko v soglasju z županom prerazporeja proračunska sredstva med konti v okviru posamezne proračunske
postavke.
Župan v mesecu juliju in ob predložitvi predloga zaključnega
računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2007 in njegovi realizaciji.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati predpise Zakona o javnih naročilih.
6. člen
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo
ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva
v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega
obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka,
se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega
programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko
s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezni projekt
oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v
načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se
prioritetno vključijo v proračun leta, na katero se nanašajo.
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se usklajuje v okviru
razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava
– odloča župan s potrditvijo načrta nabav in gradenj in programa
investicijskih transferov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih proračunskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij in nalog,
za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma
Evropske unije.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
6.259,00 evrov.
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8. člen
Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in
finančni načrt za leto 2007 ter poročila o realizaciji programov in o
porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih oziroma
metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti
podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni
odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine
21.000,00 evrov;
– o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2.100,00
evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet;
– o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar
največ do višine 450,00 evrov.
10. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren
predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ
uporabnika sredstev.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko
za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.

Uradni list Republike Slovenije
DOBRNA
812.

Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski
svet Občine Dobrna na 5. redni seji dne 19. 2. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dobrna za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobrna za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za proračun leta 2007
lahko zadolži do višine 1.332.393,00 evrov, in sicer za naslednje
investicije:
5156 – Večstanovanjski objekt Pameče v višini do
625.939,00 EUR;
A383 – Športna hala Slovenj Gradec – adaptacija v višini
do 350.000,00 EUR;
432S – Raziskovalno-kaptažna vrtina – Terme Slovenj Gradec v višini do 250.000,00 EUR;
433I – Industrijska cona Ozare v višini do 106.454,00 EUR.
Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna
občina Slovenj Gradec, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine
glavnic 84.000,00 evrov.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj
Gradec v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-169/2006
Slovenj Gradec, dne 12. februarja 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
783 Prejeta sredstva iz proračune EU za
kohezijsko politiko
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI

v eurih
Proračun
leta 2007
4.437.636
1.428.132
1.176.723
1.072.407
37.412
66.904
251.409
23.785
2.283
906
26.289
198.146
715.262
41.729
673.533
1.901.215
976.912
924.303
393.027
393.027
4.437.640
701.072
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
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
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

212.786
37.551
423.611
27.124
530.781
40.269
282.298
65.633
142.581
2.412.480
2.412.480
793.307
713.782
79.525
–4

0
0
0
0
0
0
0
0
–4
0
4
86.662

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke,
te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
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5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi
realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno
potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen

(izvrševanje proračuna)

(proračunski skladi)

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji
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prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom, ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu in
drugi prihodki, ki jih določi občina.
Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
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Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZFJ.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 14.605
eurov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
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drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 14.605 eurov župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2007 oblikuje v
višini 12.519 eurov. Porabljena sredstva splošne proračunske
rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova
postavka. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
za namene iz drugega odstavka 42. člena ZJF do višine 12.519
eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži v
skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju
občin.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg
zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima
občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko
v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 50.000 eurov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine
50.000 eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 10.000
eurov.
O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih
zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja
občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrna v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0004-1/2007
Dobrna, dne 19. februarja 2007
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

Uradni list Republike Slovenije
813.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov Občine Dobrna

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS-UPB1/ (Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine
Dobrna na 5. redni seji dne 19. 2. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov Občine Dobrna
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in
dopolnjuje Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 48/99).
2. člen
3. člen Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna
se v celoti spremeni tako, da se po spremembi pravilno glasi:
»Plača župana se določi v skladu z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – ZSPJSUPB6) in Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št.
14/06) Županu pripada tudi dodatek za delovno dobo.«
Plača podžupana se določi v skladu z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – ZSPJS-UPB6)
in Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06).«
3. člen
V 6. členu se spremeni tretja alinea, ki se po spremembi
pravilno glasi:
»– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta
100 točk«.
Četrta alinea 6. člena pa se spremeni tako, da se po
spremembi glasi:
»– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je,
50 točk«.
4. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 7. člena se črtajo.
Četrti odstavek 7. člena pa se spremeni tako, da se po
spremembi glasi:
»Način izračuna vrednosti bruto točke:
1,10 € = vrednost bruto točke.«
5. člen
Drugi odst. 16. člena se črta.
6. člen
17. člen se črta.
7. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0003-1/2007
Dobrna, dne 19. februarja 2007
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

814.

Sklep o rokovniku aktivnosti za določitev
seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z
najvišjo priznano vrednostjo v letu 2007

Na podlagi 30. člena Pravilnika o merilih za oblikovanje
cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil
na debelo (Uradni list RS, št. 69/05 in 106/05) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Javna agencija Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke izdajata

SKLEP
o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov
medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo
priznano vrednostjo v letu 2007
1. člen
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) in Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu:
Agencija) za usklajeno in pregledno delovanje obeh institucij
in zavezancev za oblikovanje cen zdravil na debelo s tem
sklepom določata rokovnik aktivnosti za določitev seznamov
medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo
v letu 2007.
I. ROKOVNIK AKTIVNOSTI ZA PRVI SEZNAM
MEDSEBOJNO ZAMENLJIVIH ZDRAVIL Z NAJVIŠJO
PRIZNANO VREDNOSTJO V LETU 2007
2. člen
Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga sprejme Agencija, začne veljati 23. februarja 2007.
3. člen
Za zdravila, navedena v sklepu iz prejšnjega člena zavezanci v skladu s Pravilnikom o merilih za oblikovanje cen zdravil
na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo
(Uradni list RS, št. 69/05 in 106/05) (v nadaljnjem besedilu:
pravilnik), na način, določen v 42. členu pravilnika, napovedo
spremembo cen teh zdravil na debelo, z začetkom veljavnosti
na dan 26. junija 2007.
4. člen
Zavezanci pri Agenciji vložijo prvo napoved cen zdravil v
obdobju od 23. februarja 2007 do vključno 5. marca 2007.
5. člen
Zavod 26. februarja 2007 pošlje zavezancem vprašalnik o
prisotnosti zdravil iz seznama iz 2. člena tega sklepa na trgu.
6. člen
Na podlagi pravočasno vloženih napovedi, sestavljenih na
način, določen v 42. členu pravilnika, Agencija sestavi seznam
napovedanih cen zdravil in ga pošlje Zavodu najpozneje do
12. marca 2007.
7. člen
Zavod zbira odgovore na vprašalnik iz 5. člena tega sklepa do 5. marca 2007.

8. člen
Na podlagi seznama iz 6. člena tega sklepa in informacij,
dobljenih z vprašalnikom iz prejšnjega člena, Zavod oblikuje
predhodni seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo
priznano vrednostjo. Zavod Agencijo in zavezance seznani
z najvišjimi priznanimi vrednostmi zdravil, kot jih je določila
njegova Komisija za razvrščanje zdravil na liste, do 26. marca
2007.
9. člen
Zavezanci pri Agenciji vložijo drugo napoved cen zdravil v
obdobju od 26. marca 2007 do vključno 10. aprila 2007.
10. člen
Na podlagi pravočasno vloženih napovedi, sestavljenih na
način, določen v 42. členu pravilnika, Agencija sestavi seznam
napovedanih cen zdravil na debelo in ga pošlje Zavodu najpozneje do 16. aprila 2007.
11. člen
Na podlagi seznama iz prejšnjega člena Zavod oblikuje
predlog seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo
priznano vrednostjo, ki vključuje najvišje priznane vrednosti,
sprejete na njegovi Komisiji za razvrščanje zdravil na liste.
12. člen
Predlog seznama iz prejšnjega člena obravnava Upravni
odbor Zavoda.
13. člen
Najpozneje sedem dni po sprejetju na Upravnem odboru
Zavoda, Zavod posreduje seznam medsebojno zamenljivih
zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v soglasje ministru, pristojnemu za zdravje.
14. člen
Po pridobljenem soglasju ministra, pristojnega za zdravje
Zavod posreduje seznam iz prejšnjega člena v objavo v Uradni
list Republike Slovenije. Zadnji rok za uveljavitev seznama je
26. junij 2007.
II. ROKOVNIK AKTIVNOSTI ZA DRUGI SEZNAM
MEDSEBOJNO ZAMENLJIVIH ZDRAVIL Z NAJVIŠJO
PRIZNANO VREDNOSTJO V LETU 2007
15. člen
Rokovnik aktivnosti za drugi seznam bo objavljen do
29. junija 2007.
16. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. B-MS/07-12
Ljubljana, dne 24. januarja 2007
EVA 2007-2711-0013
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Generalni direktor
Borut Miklavčič l.r.

Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
v.d. direktorice
dr. Martina Cvelbar l.r.

Stran

2118 /

Št.
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815.

Sklep o določitvi seznama medsebojno
zamenljivih zdravil

Na podlagi 16. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 31/06) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni
list RS, št. 115/06) je svet Javne agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke na 1. dopisni seji dne
7. 2. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi seznama medsebojno
zamenljivih zdravil
1. člen
S tem sklepom se na podlagi mnenja Komisije za zdravila
določi seznam medsebojno zamenljivih zdravil.
V seznam medsebojno zamenljivih zdravil se uvrstijo
zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji
na dan 16. 1. 2007, oziroma so lahko v prometu na podlagi
50. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) in se
razvrstijo po skupinah z nelastniškimi (generičnimi) imeni ter
so bistveno podobna znotraj skupine.
2. člen
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:

omeprazol
10 mg

kapsula

A02BC01

1.) ORTANOL S 10 mg trde kapsule
zloženka s plastenko s 30 kapsulami
2.) ULTOP S kapsule 10 mg
škatla z 28 kapsulami v plastenki
3.) ULTOP S kapsule 10 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
20 mg
kapsula

LEK

1.) Gasec 20 mg
škatla s plastenko z 28 kapsulami
2.) Gasec 20 mg
škatla s plastenko s 14 kapsulami
3.) ORTANOL 20 mg trde kapsule
zloženka s stekleniþko z 28 kapsulami
4.) ORTANOL 20 mg trde kapsule
zloženka s stekleniþko s 14 kapsulami
5.) ORTANOL 20 mg trde kapsule
zloženka s stekleniþko s 7 kapsulami
6.) ULTOP kapsule 20 mg
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
7.) ULTOP kapsule 20 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
8.) ULTOP kapsule 20 mg
škatla z 28 kapsulami v plastenki
9.) ULTOP kapsule 20 mg
škatla s 14 kapsulami v plastenki
10. ULZOL
škatla s stekleniþko s 14 kapsulami
11. ULZOL
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
12. ULZOL
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
13. ULZOL
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
40 mg
kapsula

Mepha

1.) ORTANOL 40 mg trde kapsule
zloženka s plastenko s 30 kapsulami
2.) ULTOP kapsule 40 mg
škatla s 14 kapsulami v plastenki
3.) ULTOP kapsule 40 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
4.) ULTOP kapsule 40 mg
škatla z 28 kapsulami v plastenki
5.) ULTOP kapsule 40 mg
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

KRKA
KRKA

Mepha
LEK
LEK
LEK
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA

Rp

020877

Rp

040762

Rp

019216

Rp

055182

Rp

055204

Rp

006491

Rp

001848

Rp

006459

Rp

080039

Rp

040800

Rp

040797

Rp

040770

Rp

013099

Rp

039632

Rp

013080

Rp

039616

Rp

020869

Rp

040819

Rp

040843

Rp

040827

Rp

040835
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ondansetron
4 mg

tableta

Št.

1.) Ondansetron Ebewe 8 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Ondansetron Sandoz 8 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) ONILAT tablete 8 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) SETRONON filmsko obložene tablete 8 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Zofran 8 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
granisetron
A04AA02
2 mg
filmsko obložena tableta

ursodeoksiholna kislina
250 mg

kapsula

mesalazin
4g

rektalna suspenzija

Ebewe Pharma

086320

Rp

038407

Rp

074691

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

090360

LEK
Pliva d.o.o.

Ebewe Pharma

086339

Rp

038415

Rp

074640

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

090379

LEK
Pliva d.o.o.

ROCHE
A05AA02
Salus
Salus
Medico-Farmis
Medico-Farmis

Boehringer N
KRKA
A07EC02
Salus

1.) SALOFALK sveþke 500 mg
zloženka s 30 sveþkami (6 x 5 sveþk v dvojnem traku)
2.) SALOFALK sveþke 500 mg
zloženka z 10 sveþkami (2 x 5 sveþk v dvojnem traku)
3.) SAMEZIL sveþke 500 mg
zloženka s 30 sveþkami (6 x 5 sveþk)

Salus

500 mg

filmsko obložena tableta

KRKA

Salus
KRKA
A10BA02

1.) AGLURAB 500 mg filmsko obložene tablete
polietilenski vsebnik s 100 tabletami
2.) GLUCOPHAGE 500 mg
zloženka s 100 tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu)
3.) SIOFOR 500 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) SIOFOR 500 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

065188

Rp

Sandoz

1.) SALOFALK rektalna suspenzija
zloženka s 7 klizmami po 60 g suspenzije (7 x 1 klizma v pretisnem omotu)
2.) SAMEZIL rektalna suspenzija 4 g/100 ml
zloženka s 7 vsebniki z nanašalnikom s 100 ml rektalne suspenzije
500 mg
sveþka

metformin

2119

Rp

Sandoz

LEK

1.) URSOFALK 250 mg
zloženka s 100 kapsulami (4 x 25 kapsul v pretisnem omotu)
2.) URSOFALK 250 mg
zloženka s 50 kapsulami (2 x 25 kapsul v pretisnem omotu)
3.) URSOSAN
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
4.) URSOSAN
škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
bisakodil
A06AB02
10 mg
sveþka
1.) DULCOLAX 10 mg sveþke
škatla s 6 sveþkami v dvojnem traku
2.) NOVOLAX sveþke 10 mg
škatla s 6 sveþkami v dvojnem traku

Stran

A04AA01

1.) Ondansetron Ebewe 4 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Ondansetron Sandoz 4 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) ONILAT tablete 4 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) SETRONON filmsko obložene tablete 4 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Zofran 4 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
8 mg
tableta

1.) Granisetron Lek 2 mg filmsko obložene tablete
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
2.) KYTRIL 2 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
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Medis
Merck
Berlin-Chem
Berlin-Chem

065153

Rp

002267

H/Rp-

012971

Rp

022950

Rp

068624

Rp

015059

Rp

094064

BRp-

049654

BRp-

057177

Rp

049778

Rp

020931

Rp

009466

Rp

009431

Rp

020974

Rp

013609

Rp

040878

Rp

076104

Rp

076082

Stran

2120 /

Št.
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filmsko obložena tableta

1.) AGLURAB 850 mg filmsko obložene tablete
polietilenski vsebnik s 100 tabletami
2.) GLUCOPHAGE 850 mg
zloženka s 100 tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu)
3.) GLUFORMIN
zloženka s 60 tabletami po 850 mg (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) GLUFORMIN
zloženka s 30 tabletami po 850 mg (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) SIOFOR 850 mg
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
6.) SIOFOR 850 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
1000 mg
filmsko obložena tableta

Medis

1.) AGLURAB 1000 mg filmsko obložene tablete
polietilenski vsebnik s 60 tabletami
2.) GLUCOPHAGE 1000 mg
zloženka s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) SIOFOR 1000 mg
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
4.) SIOFOR 1000 mg
škatla s 120 tabletami (8 x 15 tablet v pretisnem omotu)
glimepirid
A10BB12
1 mg
tableta

Medis

Merck
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Berlin-Chem
Berlin-Chem

Merck
Berlin-Chem
Berlin-Chem

1.) AMARYL 1 mg tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
2.) Betaglid tablete 1 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Betaglid tablete 1 mg
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Glimepirid Lek 1 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Glimepirid Lek 1 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Glucopirid 1 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
7.) Glucopirid 1 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
8.) Meglimid tablete 1 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Trical 1 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. Trical 1 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
11. Trical 1 mg
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)
12. Trical 1 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
13. Trical 1 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2 mg
tableta

Sanofi-Aventis

1.) AMARYL 2 mg tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
2.) Betaglid tablete 2 mg
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Betaglid tablete 2 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Glimepirid Lek 2 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Glimepirid Lek 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Glucopirid 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
7.) Glucopirid 2 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
8.) Meglimid tablete 2 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Trical 2 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. Trical 2 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
LEK
LEK
Merck
Merck
KRKA
Berlin-Chem
Berlin-Chem
Berlin-Chem
Berlin-Chem
Berlin-Chem

Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
LEK
LEK
Merck
Merck
KRKA
Berlin-Chem
Berlin-Chem

Rp

055581

Rp

011320

Rp

028363

Rp

028355

Rp

076058

Rp

076066

Rp

001660

Rp

040886

Rp

025550

Rp

025569

Rp

000027

Rp

039098

Rp

039101

Rp

038709

Rp

038717

Rp

037850

Rp

038288

Rp

039489

Rp

037974

Rp

037990

Rp

037958

Rp

037966

Rp

037982

Rp

000108

Rp

039136

Rp

039128

Rp

038733

Rp

038725

Rp

038318

Rp

038342

Rp

039519

Rp

038040

Rp

038024
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11. Trical 2 mg
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)
12. Trical 2 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
13. Trical 2 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3 mg
tableta

Berlin-Chem

1.) AMARYL 3 mg tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
2.) Betaglid tablete 3 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Betaglid tablete 3 mg
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Glimepirid Lek 3 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Glimepirid Lek 3 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Glucopirid 3 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Glucopirid 3 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
8.) Meglimid tablete 3 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Trical 3 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. Trical 3 mg
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)
11. Trical 3 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
12. Trical 3 mg
škatla s 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
13. Trical 3 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4 mg
tableta

Sanofi-Aventis

1.) Betaglid 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Betaglid 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Glimepirid Lek 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Glimepirid Lek 4 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Meglimid tablete 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Trical 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Trical 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6 mg
tableta

Pliva d.o.o.

1.) Betaglid 6 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Betaglid 6 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Meglimid tablete 6 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Trical 6 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Trical 6 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

kalcitriol

0,25 µg

kapsula, mehka

Berlin-Chem
Berlin-Chem

Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
LEK
LEK
Merck
Merck
KRKA
Berlin-Chem
Berlin-Chem
Berlin-Chem
Berlin-Chem
Berlin-Chem

Pliva d.o.o.
LEK
LEK
KRKA
Menarini
Menarini

Pliva d.o.o.
KRKA
Menarini
Menarini
A11CC04

1.) OSTEO D 0,25 µg
škatla s plastenko s 30 kapsulami
2.) ROCALTROL kapsule 0,25 µg
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
0,5 µg
kapsula, mehka

JDC

1.) OSTEO D 0,5 µg
škatla s plastenko s 30 kapsulami
2.) ROCALTROL kapsule 0,50 µg
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

JDC

ROCHE

ROCHE

Stran

2121

Rp

038016

Rp

038059

Rp

038067

Rp

000140

Rp

039144

Rp

039152

Rp

038768

Rp

038741

Rp

038369

Rp

038377

Rp

039543

Rp

038113

Rp

038083

Rp

038105

Rp

038148

Rp

038091

BRp-

011274

BRp-

011282

Rp

038776

Rp

038792

Rp

039578

BRp-

011410

BRp-

011460

BRp-

011312

BRp-

011380

Rp

039608

BRp-

011525

BRp-

011550

Rp

030198

Rp

074934

Rp

030201

Rp

031976

Stran

2122 /

Št.

moksonidin
0,2 mg
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filmsko obložena tableta
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C02AC05

1.) CYNT 0,2 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Moxogamma 0,2 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu)
3.) Moxogamma 0,2 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu)
4.) Moxogamma 0,2 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
0,3 mg
filmsko obložena tableta

Solvay

1.) CYNT 0,3 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Moxogamma 0,3 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Moxogamma 0,3 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu)
4.) Moxogamma 0,3 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu)
0,4 mg
filmsko obložena tableta

Slovay

1.) CYNT 0,4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Moxogamma 0,4 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu)
3.) Moxogamma 0,4 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Moxogamma 0,4 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu)

Slovay

doksazosin

2 mg
tableta
1.) KAMIREN tablete 2 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) KAMIREN tablete 2 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) KAMIREN tablete 2 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) TONOCARDIN 2 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) TONOCARDIN 2 mg tablete
škatla z 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) TONOCARDIN 2 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4 mg
tableta

Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp

Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp

C02CA04

Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
KRKA
KRKA
KRKA
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.

1.) KAMIREN tablete 4 mg
škatla z 20 tabletami (2x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) KAMIREN tablete 4 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) KAMIREN tablete 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) TONOCARDIN 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) TONOCARDIN 4 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) TONOCARDIN 4 mg tablete
škatla z 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4 mg
tableta s podaljšanim sprošþanjem

KRKA

1.) CARDURA XL 4 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL

KRKA
KRKA
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA

072591
014796
014818
014788

072605
014826
014842
014834

072613
014877
014850
014869

Rp

022411

Rp

020699

Rp

020702

Rp

060283

Rp

003280

Rp

002950

Rp

022438

Rp

020737

Rp

020710

Rp

003140

Rp

060313

Rp

003000

Rp

013307

Rp

025240

Rp

025232

Rp

025275

Rp

025283

Rp

025259
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indapamid
1,5 mg

Št.
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Stran

2123

C03BA11
filmsko obložena tableta s podaljšanim sprošþanjem

1.) Indapamid 1,5 mg SR Servier
škatla s 30 tabletami (2 x 15 ali 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) RAWEL SR filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem 1,5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) RAWEL SR filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem 1,5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) RAWEL SR filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem 1,5 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Tertensif SR
škatla s 30 tabletami (2 x 15 ali 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
bisoprolol
C07AB07
5 mg
tableta
1.) BISOBLOCK 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) BISOBLOCK 5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) BYOL 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) BYOL 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Concor 5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) KORDOBIS filmsko obložene tablete 5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10 mg
tableta
1.) BISOBLOCK 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) BISOBLOCK 10 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) BYOL 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) BYOL 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Concor 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) KORDOBIS filmsko obložene tablete 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
karvedilol
C07AG02
3,125 mg
tableta

Servier Pharma
KRKA
KRKA
KRKA
Servier Pharma

Keri Ph Gener
Keri Ph Gener
LEK
LEK
Merck
Pliva d.o.o.

Keri Ph Gener
Keri Ph Gener
LEK
LEK
Merck
Pliva d.o.o.

Rp

036005

Rp

062162

Rp

062170

Rp

062197

Rp

005371

Rp

045055

Rp

045063

Rp

060666

Rp

032255

Rp

011444

Rp

016594

Rp

045071

Rp

045098

Rp

032298

Rp

060674

Rp

011584

Rp

016268

Rp

063789

Rp

034126

Rp

034053

Rp

014990

1.) CARVETREND tablete 3,125 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) CORYOL tablete 3,125 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) CORYOL tablete 3,125 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) DILATREND tablete 3,125 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
6,25 mg
tableta

Galex

1.) Carvedigamma 6,25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Carvedigamma 6,25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Carvedigamma 6,25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) CARVETREND tablete 6,25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) CORYOL 6,25 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) CORYOL 6,25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) DILATREND tablete 6,25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
12,5 mg
tableta

Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Galex
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp
ROCHE
Rp

1.) Carvedigamma 12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Carvedigamma 12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Carvedigamma 12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp

KRKA
KRKA
ROCHE

067466
067504
067806
063819
019119
034150
004707

067814
067822
067873

Stran
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4.) CARVETREND tablete 12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) CORYOL 12,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) CORYOL tablete 12,5 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) DILATREND tablete 12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
25 mg
tableta
1.) Carvedigamma 25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Carvedigamma 25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Carvedigamma 25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) CARVETREND tablete 25 mg
škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu)
5.) CORYOL 25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) CORYOL tablete 25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
7.) DILATREND tablete 25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
amlodipin
C08CA01
5 mg
tableta
1.) AMLOPIN 5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMLOPIN 5 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMLOPIN 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) AMLOPIN 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) NORVASC 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) TENOX tablete 5 mg
zloženka s 30 tabletami ( 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10 mg
tableta
1.) AMLOPIN 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMLOPIN 10 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMLOPIN 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) AMLOPIN 10 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) NORVASC 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) TENOX tablete 10 mg
zloženka s 30 tabletami ( 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
enalapril
C09AA02
5 mg
tableta

Uradni list Republike Slovenije
Galex
KRKA
KRKA
ROCHE

Rp

063827

Rp

005738

Rp

034045

Rp

004715

Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Galex
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp
ROCHE
Rp

LEK
LEK
LEK
LEK
Pfizer SARL
KRKA

LEK
LEK
LEK
LEK
Pfizer SARL
KRKA

1.) Enap tablete 5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Enap tablete 5 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) ENAZIL tablete 5 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Olinapril 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Olinapril 5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) OLIVIN 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) OLIVIN 5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10 mg
tableta

KRKA

1.) Enap tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Enap tablete 10 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

KRKA
Pliva d.o.o.
LEK
LEK
LEK
LEK

KRKA

067911
067881
067938
063835
034169
006300
021644

Rp

008664

Rp

040894

Rp

040967

Rp

010677

Rp

007471

Rp

014168

Rp

010685

Rp

040975

Rp

008680

Rp

040983

Rp

007501

Rp

014176

Rp

001163

Rp

020109

Rp

012262

Rp

055867

Rp

055859

Rp

059005

Rp

059668

Rp

027766

Rp

028479
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Št.

3.) ENAZIL tablete 10 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Olinapril 10 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Olinapril 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) OLIVIN 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet vpretisnem omotu)
7.) OLIVIN 10 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
20 mg
tableta
1.) Enap tablete 20 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Enap tablete 20 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) ENAZIL tablete 20 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Olinapril 20 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Olinapril 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) OLIVIN 20 mg tablete
škatla 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) OLIVIN 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 20 tablet v pretisnem omotu)
lizinopril
C09AA03
5 mg
tableta

17 / 26. 2. 2007 /
Pliva d.o.o.
LEK
LEK
LEK
LEK

KRKA
KRKA
Pliva d.o.o.
LEK
LEK
LEK
LEK

1.) IRUMED 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
2.) Lisinopril PSI 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10 mg
tableta

Belupo

1.) IRUMED 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
2.) Lisinopril PSI 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) SKOPRYL 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
20 mg
tableta

Belupo

1.) IRUMED 20 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
2.) Lisinopril PSI 20 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) SKOPRYL 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

perindopril
4 mg

tableta

PSI

PSI
Alkaloid

PSI
Alkaloid
C09AA04

1.) COVEREX
škatla s 30 tabletami
2.) Prenessa tablete 4 mg
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)
3.) Prenessa tablete 4 mg
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)
4.) Prenessa tablete 4 mg
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
5.) PREXANIL 4 mg
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
8 mg
tableta

Egis

1.) Prenessa tablete 8 mg
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)
2.) Prenessa tablete 8 mg
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
3.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
4.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
5.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

Salus
Salus
Salus
Servier Pharma

Salus
Salus
Salus
Salus
Salus

Stran

2125

Rp

012254

Rp

055913

Rp

055883

Rp

059412

Rp

059064

Rp

027774

Rp

020087

Rp

012246

Rp

055964

Rp

055948

Rp

059102

Rp

029904

Rp

010456

Rp

039020

Rp

010421

Rp

039047

Rp

099484

Rp

010448

Rp

039055

Rp

099498

Rp

041467

Rp

032638

Rp

032611

Rp

032603

Rp

083712

Rp

099817

Rp

099820

Rp

099803

Rp

099788

Rp

099774

Rp

099760

Stran
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7.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
8.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)
9.) Prenessa tablete 8 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. PREXANIL 8 mg
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

ramipril

1,25 mg

tableta
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Salus
Salus
Salus
Servier Pharma
C09AA05

1.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
7.) Meramyl 1,25 mg tabete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) Piramil 1,25 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Piramil 1,25 mg tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu
10. TRITACE 1,25 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
11. VIVACE 1,25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
12. VIVACE 1,25 mg
škatla s 100 tabletami v plastiþnem vsebniku
2,5 mg
tableta

KRKA

1.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
7.) Meramyl 2,5 mg tabete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) Piramil 2,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu
9.) Piramil 2,5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. Piramil 2,5 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
11. TRITACE 2,5 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
12. VIVACE 2,5 mg
škatla s 100 tabletami v plastiþnem vsebniku
13. VIVACE 2,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5 mg
tableta

KRKA

1.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Keri Pharma
Sandoz
Sandoz
Aventis
Medis
Medis

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Keri Pharma
Sandoz
Sandoz
Sandoz
Aventis
Medis
Medis

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA

Rp

099791

Rp

099757

Rp

099896

Rp

019933

Rp

062219

Rp

062286

Rp

062251

Rp

062278

Rp

062243

Rp

062235

Rp

032085

Rp

016292

Rp

016276

Rp

057797

Rp

045128

Rp

045659

Rp

062316

Rp

062405

Rp

062294

Rp

062367

Rp

062308

Rp

062375

Rp

032093

Rp

016330

Rp

016349

Rp

016306

Rp

057827

Rp

045144

Rp

045152

Rp

062499

Rp

062421

Rp

062529

Rp

062537

Rp

062545
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6.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
7.) Meramyl 5 mg tabete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) Piramil 5 mg tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu
9.) Piramil 5 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. Piramil 5 mg tablete
škatla s100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
11. TRITACE 5 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
12. VIVACE 5 mg
škatla s 100 tabletami v plastiþnem vsebniku
13. VIVACE 5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
10 mg
tableta
1.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
7.) Meramyl 10 mg tabete
škatla s 30 tabletami
8.) Piramil 10 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Piramil 10 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. Piramil 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu
11. TRITACE 10 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
12. VIVACE 10 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
13. VIVACE 10 mg
škatla s 100 tabletami v plastiþnem vsebniku
fozinopril
C09AA09
10 mg
tableta
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KRKA
Keri Pharma
Sandoz
Sandoz
Sandoz
Aventis
Medis
Medis

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Keri Pharma
Sandoz
Sandoz
Sandoz
Aventis
Medis
Medis

1.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z vsebnikom z 250 tabletami
2.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z vsebnikom s 100 tabletami
5.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
7.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z vsebnikom s 500 tabletami
8.) Monopril 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
20 mg
tableta

Arrow

1.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z vsebnikom z 250 tabletami
3.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
PharmaSwiss

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow

Stran

2127

Rp

062553

Rp

032433

Rp

016373

Rp

016365

Rp

016454

Rp

057835

Rp

045195

Rp

045209

Rp

062596

Rp

062588

Rp

062561

Rp

062626

Rp

062618

Rp

062634

Rp

032441

Rp

016462

Rp

016489

Rp

016470

Rp

070912

Rp

045225

Rp

045217

Rp

036242

Rp

036218

Rp

036226

Rp

036234

Rp

036188

Rp

036196

Rp

036269

Rp

002402

Rp

036285

Rp

036323

Rp

036277

Rp

036307

Rp

036293

Stran
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6.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z vsebnikom s 500 tabletami
7.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z vsebnikom s 100 tabletami
8.) Monopril 20 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

perindopril + indapamid (2+0,625)
2 mg

tableta

Uradni list Republike Slovenije
Arrow
Arrow
PharmaSwiss
C09BA04

1.) NOLIPREL
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu v vreþki s sušilnim sredstvom)
2.) Perindopril 2 mg/indapamid 0,625 mg Servier
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu v vreþki s sušilnim sredstvom)
3.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
4.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
6.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)
7.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
perindopril + indapamid (4+1,25)
C09BA04
4 mg
tableta
1.) NOLIPREL FORTE
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
2.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)
3.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
4.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
6.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
7.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) PREXANIL COMBI
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

ramipril + hidroklorotiazid (2,5+12,5)
2,5 mg

tableta

Servier Pharma
Servier Pharma
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus

Servier Pharma
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Servier Pharma
C09BA05

1.) AMPRIL HL tablete 2,5 mg/12,5 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
ramipril + hidroklorotiazid (5+25)
C09BA05
5 mg
tableta

KRKA

1.) AMPRIL HD tablete 5 mg/25 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) Piramil H 5 mg/25 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) Piramil H 5 mg/25 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) TRITAZIDE 5 mg/25 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
losartan
C09CA01
12,5 mg
filmsko obložena tableta

KRKA

1.) COZAAR 12,5 mg
zloženka z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
2.) LORISTA filmsko obložene tablete 12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
50 mg
filmsko obložena tableta
1.) COZAAR 50 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK
LEK
Aventis

LEK
LEK
Aventis

MSD
KRKA
MSD

Rp

036331

Rp

036315

Rp

002410

Rp

014133

Rp

035955

Rp

011002

Rp

010987

Rp

010995

Rp

011096

Rp

011070

Rp

011088

Rp

014141

Rp

011240

Rp

011231

Rp

011100

Rp

011193

Rp

011177

Rp

011207

Rp

035963

Rp

037702

Rp

001104

Rp

036765

Rp

012483

Rp

037699

Rp

036773

Rp

001155

Rp

012491

Rp

010731

Rp

099666

Rp

059498

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2.) LORISTA filmsko obložene tablete 50 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) LORISTA filmsko obložene tablete 50 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) Losartic filmsko obložene tablete 50 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) Losartic filmsko obložene tablete 50 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
6.) Losartic filmsko obložene tablete 50 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
100 mg
filmsko obložena tableta

17 / 26. 2. 2007 /
KRKA

020761

Rp

076023

Rp

075574

Rp

007994

Rp

075647

Rp

022772

Rp

012289

Rp

099652

Rp

099649

Rp

016152

Rp

099956

Rp

099960

Rp

050555

Rp

099987

Rp

099973

Rp

050563

Rp

099990

Rp

055816

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

003891

Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.

MSD
MSD
KRKA
KRKA

1.) DIOVAN 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Valsacor 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) Valsacor 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
80 mg
filmsko obložena tableta

Novartis

1.) DIOVAN 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Valsacor 80 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) Valsacor 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
160 mg
filmsko obložena tableta

Novartis

1.) DIOVAN 160 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Valsacor 160 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) Valsacor 160 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Novartis

telmisartan
40 mg

tableta

KRKA
KRKA

KRKA
KRKA

KRKA
KRKA
C09CA07

1.) MICARDIS 40 mg tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) PRITOR 40 mg tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
80 mg
tableta

Boehringer N

1.) MICARDIS 80 mg tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) PRITOR 80 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Boehringer N

losartan + hidroklorotiazid (100+25)

C09DA01

100 mg
tableta
1.) FORTZAAR filmsko obložene tablete
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

2129

Rp

KRKA

1.) COZAAR 100 mg
zloženka z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) COZAAR 100 mg
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) LORISTA filmsko obložene tablete 100 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) LORISTA filmsko obložene tablete 100 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
valsartan
C09CA03
40 mg
filmsko obložena tableta

Stran

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
MSD
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA

004944

003883
004928

Rp

010405

Rp

090247

Rp

090298

Rp

090271

Rp

090255

Rp

090182

Rp

090263

Rp

090204

Stran

2130 /

Št.
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losartan + hidroklorotiazid (50+12,5)
50 mg

filmsko obložena tableta

1.) HYZAAR 50 mg/12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) LORISTA H filmsko obložene tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) Losartic HC filmsko obložene tablete 50 mg/12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

telmisartan+hidroklorotiazid (40+12,5)
40 mg

tableta

Uradni list Republike Slovenije
C09DA01
MSD

Rp

001554

Rp

030171

Rp

075507

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
GlaxoSmithKline
Rp

030414

KRKA
Pliva d.o.o.
C09DA07

1.) MicardisPlus 40/12,5 mg tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg tablete
zloženka z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
telmisartan+hidroklorotiazid (80+12,5)
C09DA07
80 mg
tableta

Boehringer N

1.) MicardisPlus 80/12,5 mg tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg tablete
zloženka z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
simvastatin
C10AA01
10 mg
filmsko obložena tableta

Boehringer N

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
GlaxoSmithKline
Rp

1.) Simvastatin Arrow 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 15 tabletami (1 x 15 tablet v pretisnem omotu)
2.) Simvastatin Arrow 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 ali 2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
3.) Simvastatin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) Simvastatin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Simvastatin Ranbaxy 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Simvastatin Ranbaxy 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Simvastatin Ranbaxy 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) SINVACOR 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) SINVACOR 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. VASILIP filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
11. VASILIP filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
12. VASILIP filmsko obložene tablete 10 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
13. ZORSTAT filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
14. ZORSTAT filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
15. ZORSTAT filmsko obložene tablete 10 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
20 mg
filmsko obložena tableta

Arrow

1.) Simvastatin Arrow 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 15 tabletami (1 x 15 tablet v pretisnem omotu)
2.) Simvastatin Arrow 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) Simvastatin Arrow 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) Simvastatin Lek 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Simvastatin Lek 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
6.) Simvastatin Ranbaxy 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Simvastatin Ranbaxy 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

Arrow
LEK
LEK
Ranbaxy VB
Ranbaxy VB
Ranbaxy VB
MSD
MSD
KRKA
KRKA
KRKA
Galex
Galex
Galex

Arrow
Arrow
LEK
LEK
Egis-MAH
Ranbaxy VB

014281
014273

030422
014311
014303

Rp

052124

Rp

052132

Rp

038423

Rp

038431

Rp

075175

Rp

075183

Rp

075167

Rp

023825

Rp

097268

Rp

093580

Rp

090069

Rp

013420

Rp

035270

Rp

035289

Rp

035297

Rp

052140

Rp

052175

Rp

052159

Rp

038466

Rp

038458

Rp

075221

Rp

075264
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8.) Simvastatin Ranbaxy 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) SINVACOR 20 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. SINVACOR 20 mg
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
11. SINVACOR 20 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
12. VASILIP filmsko obložene tablete 20 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
13. VASILIP filmsko obložene tablete 20 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
14. VASILIP filmsko obložene tablete 20 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
15. ZORSTAT filmsko obložene tablete 20 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
16. ZORSTAT filmsko obložene tablete 20 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
17. ZORSTAT filmsko obložene tablete 20 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
40 mg
filmsko obložena tableta

Ranbaxy VB

1.) Simvastatin Arrow 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Simvastatin Arrow 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) Simvastatin Lek 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) Simvastatin Lek 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Simvastatin Ranbaxy 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Simvastatin Ranbaxy 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Simvastatin Ranbaxy 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) SINVACOR FORTE 40 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
9.) SINVACOR FORTE 40 mg
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
10. VASILIP filmsko obložene tablete 40 mg
zloženka s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
11. VASILIP filmsko obložene tablete 40 mg
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
12. ZORSTAT filmsko obložene tablete 40 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
13. ZORSTAT filmsko obložene tablete 40 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
80 mg
filmsko obložena tableta

Arrow

1.) Simvastatin Arrow 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) SINVACOR 80 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) VASILIP filmsko obložene tablete 80 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) VASILIP filmsko obložene tablete 80 mg
škatla z 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) ZORSTAT filmsko obložene tablete 80 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

lovastatin
20 mg

tableta

MSD
MSD
KRKA
KRKA
KRKA
Galex
Galex
Galex

Arrow
LEK
LEK
Ranbaxy VB
Ranbaxy VB
Ranbaxy VB
MSD
MSD
KRKA
KRKA
Galex
Galex

MSD
KRKA
KRKA
Galex
C10AA02

1.) ARTEIN 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) HOLETAR tablete 20 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
pravastatin
C10AA03
10 mg
tableta
1.) Pralip 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Pravastatin Pliva tablete 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

MSD

LEK
KRKA

LEK
Pliva d.o.o.

Stran

2131

Rp

075205

Rp

097241

Rp

012866

Rp

012890

Rp

093599

Rp

090077

Rp

013439

Rp

035394

Rp

035408

Rp

035386

Rp

052183

Rp

052191

Rp

038474

Rp

038482

Rp

075469

Rp

075639

Rp

075434

Rp

034002

Rp

012831

Rp

013447

Rp

019038

Rp

035424

Rp

035416

Rp

052213

Rp

004766

Rp

002640

Rp

002780

Rp

035459

Rp

000744

Rp

082945

Rp

034207

Rp

036692

Stran

2132 /

Št.

20 mg
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tableta

1.) Pralip 20 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Pravastatin Pliva tablete 20 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
40 mg
tableta

LEK

1.) Pralip 40 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Pravastatin Pliva tablete 40 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

atorvastatin
10 mg

filmsko obložena tableta

Pliva d.o.o.

Pliva d.o.o.
C10AA05

1.) ATORIS filmsko obložene tablete 10 mg
zloženka z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) ATORIS filmsko obložene tablete 10 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Sortis 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Sortis 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) TULIP 10 mg filmsko obložene tablete
zloženka z 90 filmsko obloženimi tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) TULIP 10 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 60 filmsko obloženimi tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) TULIP 10 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 30 filmsko obloženimi tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
20 mg
filmsko obložena tableta

KRKA

1.) ATORIS filmsko obložene tablete 20 mg
zloženka z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) ATORIS filmsko obložene tablete 20 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Sortis 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Sortis 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) TULIP 20 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 60 filmsko obloženimi tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) TULIP 20 mg filmsko obložene tablete
zloženka z 90 filmsko obloženimi tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) TULIP 20 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 30 filmsko obloženimi tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
40 mg
filmsko obložena tableta

KRKA

1.) ATORIS filmsko obložene tablete 40 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) ATORIS filmsko obložene tablete 40 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Sortis 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) TULIP 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) TULIP 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) TULIP 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

terbinafin

125 mg

tableta

KRKA
Pfizer SARL
Pfizer SARL
LEK
LEK
LEK

KRKA
Pfizer SARL
Pfizer SARL
LEK
LEK
LEK

KRKA
Pfizer SARL
LEK
LEK
LEK
D01BA02

1.) ATIFAN tablete 125 mg
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) LAMISIL tablete 125 mg
škatla s 14 tabletami (1x 14 tablet v pretisnem omotu)
250 mg
tableta

KRKA

1.) ATIFAN tablete 250 mg
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) LAMISIL tablete 250 mg
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) Tefine 250 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) Terbinafin Merck 250 mg tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

Novartis

Novartis
Sandoz
Merck

Rp

034215

Rp

036714

Rp

034223

Rp

036722

Rp

040177

Rp

081000

Rp

008923

Rp

008877

Rp

040487

Rp

040479

Rp

019127

Rp

040185

Rp

080179

Rp

008974

Rp

008931

Rp

040495

Rp

040509

Rp

019208

Rp

032026

Rp

032042

Rp

024120

Rp

052825

Rp

052809

Rp

052833

Rp

030473

Rp

085154

Rp

030449

Rp

085170

Rp

037931

Rp

034754
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levonorgestrel+ etinilestradiol (0,15+ 0,03)
0,15 mg

obložena tableta
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G03AA07

1.) MICROGYNON
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu)
2.) Rigevidon obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
3.) Stediril-m 0,03/0,15 mg obložene tablete
škatla z 21 tabletami v pretisnum omotu
gestoden+ etinilestradiol (0,075+ 0,02)
G03AA10
0,075 mg
tableta

Schering Berlin

1.) HARMONET obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
2.) LINDYNETTE 20 mikrogramov obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
3.) LINDYNETTE 20 mikrogramov obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
4.) LOGEST
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
gestoden+ etinilestradiol (0,075+ 0,03)
G03AA10
0,075 mg
tableta

Wyeth Dunaj

1.) FEMODEN
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
2.) LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
3.) LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
4.) MINULET
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
tamsulozin
G04CA02
0,4 mg
kapsula s podaljšanim sprošþanjem, trda

Schering Berlin

1.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
2.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
3.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
4.) OMNIC 0,4 mg
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
5.) Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
6.) Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
7.) TamsuMerck 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
8.) Tanyz trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem 0,4 mg
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
finasterid
G04CB01
5 mg
filmsko obložena tableta

Pliva d.o.o.

1.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)
6.) PROSTIDE 5 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
amoksicilin+ klavulanska kislina (250+62,5)
J01CR02
250 mg/5ml
prašek za peroralno suspenzijo

KRKA

1.) AMOKSIKLAV 312,5 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleniþko s praškom za pripravo 100 ml suspenzije
2.) BETAKLAV FORTE prašek za peroralno suspenzijo
zloženka s stekleniþko s praškom za pripravo 100 ml suspenzije

Gedeon Richter
Wyeth Dunaj

Gedeon Richter
Gedeon Richter
Schering Berlin

Gedeon Richter
Gedeon Richter
Wyeth Dunaj

Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
VELDOS d.o.o.
LEK
LEK
Merck
KRKA

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
MSD

LEK
KRKA

Rp

051373

Rp

081108

Rp

032581

Rp

020117

Rp

080853

Rp

080926

Rp

008516

Rp

086584

Rp

081027

Rp

081035

Rp

076740

Rp

075493

Rp

075485

Rp

075477

Rp

002518

Rp

039403

Rp

001376

Rp

038970

Rp

038245

Rp

052477

Rp

052736

Rp

052612

Rp

052418

Rp

052582

Rp

097187

Rp

005274

Rp

072745
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amoksicilin+ klavulanska kislina (400+57)
400 mg/5ml

prašek za peroralno suspenzijo

Uradni list Republike Slovenije
J01CR02

1.) AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleniþko s praškom za pripravo 35 ml suspenzije in merilno kapalko
2.) AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleniþko s praškom za pripravo 140 ml suspenzije in merilno kapalko
3.) AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleniþko s praškom za pripravo 50 ml suspenzije in merilno kapalko
4.) AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleniþko s praškom za pripravo 70 ml suspenzije in merilno kapalko
5.) Augmentin 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleniþko s praškom za pripravo 70 ml suspenzije in merilnim lonþkom
amoksicilin+ klavulanska kislina (500+125)
J01CR02
500 mg
tableta
1.) AMOKSIKLAV 625 mg filmsko obložene tablete
škatla s stekleniþko z 21 tabletami
2.) AMOKSIKLAV 625 mg filmsko obložene tablete
škatla s stekleniþko s 15 tabletami
3.) BETAKLAV FORTE tablete
zloženka z 21 tabletami v stekleniþki
4.) BETAKLAV FORTE tablete
zloženka s 14 tabletami v stekleniþki
500 mg
tableta za peroralno suspenzijo
1.) Amoksiklav SOLVO 625 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem omotu)
2.) Amoksiklav SOLVO 625 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v pretisnem omotu)
amoksicilin+ klavulanska kislina (875+125)
J01CR02
875 mg
tableta
1.) AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu)
4.) Augmentin 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
5.) BETAKLAV 2x tablete 1000 mg
škatla z 20 tabletami (10 x 2 tableti v dvojnem traku)
6.) BETAKLAV 2x tablete 1000 mg
škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v dvojnem traku)
7.) BETAKLAV 2x tablete 1000 mg
škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v dvojnem traku)
875 mg
tableta za peroralno suspenzijo
1.) Amoksiklav SOLVO 1000 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v pretisnem omotu)
2.) Amoksiklav SOLVO 1000 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem omotu)
klaritromicin
J01FA09
125 mg
zrnca za peroralno suspenzijo

LEK

Rp

034010

Rp

096946

Rp

096911

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

096938

LEK
LEK
LEK

LEK

005967

Rp

069310

Rp

069280

Rp

010707

Rp

072761

Rp

052965

Rp

052973

Rp

000787

Rp

000639

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp

000701

LEK
KRKA
KRKA

LEK
LEK

LEK
LEK
LEK

LEK
LEK

1.) Clarithromycin Grünenthal 125 mg zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s 14 slamicami za pitje
2.) Clarosip 125 mg zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s 14 slamicami za pitje
3.) FROMILID zrnca za peroralno suspenzijo 125 mg/5 ml
škatla s stekleniþko z zrnci za pripravo 60 ml suspenzije in brizga
4.) KLACID zrnca za pripravo suspenzije 125 mg/5 ml
škatla s plastiþnim vsebnikom z zrnci za pripravo 60 ml suspenzije in merilno žliþko
250 mg
tableta

Grünenthal

1.) CLAROGEN 250 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) FROMILID filmsko obložene tablete 250 mg
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) KLACID 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami ( 1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) KLACID 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami ( 1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) LEKOKLAR tablete 250 mg
škatla s 14 tabletami po 250 mg (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Merck

Grünenthal
KRKA
Abbott d.o.o.

KRKA
Abbott d.o.o.
Abbott d.o.o.
LEK

005894
017469
019143
017485

Rp

052957

Rp

052906

Rp

032050

Rp

032204

Rp

078069

Rp

001775

Rp

001830

Rp

096989

Rp

001759

Rp

001767

Rp

093807
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tableta s podaljšanim sprošþanjem

1.) FROMILID UNO tablete s podaljšanim sprošþanjem 500 mg
zloženka z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
2.) FROMILID UNO tablete s podaljšanim sprošþanjem 500 mg
zloženka s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) FROMILID UNO tablete s podaljšanim sprošþanjem 500 mg
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) FROMILID UNO tablete s podaljšanim sprošþanjem 500 mg
zloženka s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
5.) LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sprošþanjem
zloženka s plastenko z 32 tabletami
6.) LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sprošþanjem
zloženka s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
7.) LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sprošþanjem
zloženka s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
8.) LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sprošþanjem
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
9.) LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sprošþanjem
zloženka z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
azitromicin
J01FA10
100 mg
prašek za peroralno suspenzijo

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
LEK
LEK
LEK
LEK
LEK

1.) SUMAMED prašek za peroralno suspenzijo 100 mg/5 ml
Pliva d.o.o.
škatla s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom za pripravo 20 ml suspenzije
2.) ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 100 mg/5 ml
Galex
zloženka s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom za pripravo 20 ml suspenzije
125 mg
filmsko obložena tableta
1.) SUMAMED 125 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
2.) ZITROCIN filmsko obložene tablete 125 mg
zloženka s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
200 mg
prašek za peroralno suspenzijo

Pliva d.o.o.
Galex

1.) AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg
KRKA
zloženka s 3 vreþkami
2.) AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg
KRKA
zloženka s 6 vreþkami
3.) SUMAMED prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
Pliva d.o.o.
škatla s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom za pripravo 30 ml suspenzije
4.) SUMAMED prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
Pliva d.o.o.
škatla s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom za pripravo 20 ml suspenzije
5.) ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
Galex
zloženka s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom za pripravo 20 ml peroralne
6.) ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
Galex
zloženka s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom za pripravo 30 ml peroralne
250 mg
filmsko obložena tableta
1.) Azitromicin Lek 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
250 mg
kapsula, trda

LEK

1.) SUMAMED 250 mg trde kapsule
škatla s 6 kapsulamii (1 x 6 kapsul v pretisnem omotu)
2.) ZITROCIN trde kapsule
zloženka s 6 kapsulamii (1 x 6 kapsul v pretisnem omotu)
500 mg
filmsko obložena tableta

Pliva d.o.o.

1.) AZIBIOT filmsko obložene tablete 500 mg
zloženka s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)
2.) Azitromicin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)
3.) Azitromicin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)
4.) SUMAMED 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)
5.) SUMAMED S 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletoma (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)
6.) ZITROCIN filmsko obložene tablete 500 mg
zloženka s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)
7.) ZITROCIN filmsko obložene tablete 500 mg
zloženka z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

KRKA

Galex

LEK
LEK
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Galex
Galex

Rp

013870

Rp

013854

Rp

013927

Rp

013846

Rp

027138

Rp

027227

Rp

027170

Rp

027162

Rp

027146

Rp

002550

Rp

055042

Rp

002577

Rp

055018

Rp

033065

Rp

033073

Rp

005924

Rp

002569

Rp

055069

Rp

055077

Rp

033723

Rp

032824

Rp

055107

Rp

033022

Rp

033758

Rp

033731

Rp

002593

Rp

096768

Rp

055034

Rp

055026
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ciprofloksacin
250 mg

filmsko obložena tableta
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J01MA02

1.) BACTIFLOX 250 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) CIPRINOL filmsko obložene tablete 250 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) CIPROBAY 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Ciprofloksacin Arrow 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Ciprofloksacin Lek 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Ciprofloksacin Lek 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) CIPRUM tablete 250 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
500 mg
filmsko obložena tableta

Medis

1.) BACTIFLOX 500 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) CIPRINOL filmsko obložene tablete 500 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) CIPROBAY 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Ciprofloksacin Arrow 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) CIPRUM tablete 500 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
750 mg
filmsko obložena tableta

Medis

1.) BACTIFLOX 750 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) CIPRINOL filmsko obložene tablete 750 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) CIPROBAY 750 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Ciprofloksacin Arrow 750 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Ciprofloksacin Lek 750 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Ciprofloksacin Lek 750 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) CIPRUM tablete 750 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
flukonazol
J02AC01
50 mg
kapsula, trda

KRKA
Bayer d.o.o.
Arrow
LEK
LEK
Pliva d.o.o.

KRKA
Bayer d.o.o.
Arrow
LEK
LEK
Pliva d.o.o.

Medis
KRKA
Bayer d.o.o.
Arrow
LEK
LEK
Pliva d.o.o.

1.) DIFLAZON trde kapsule 50 mg
zloženka s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
2.) Diflucan 50 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
3.) FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 50 mg
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
4.) Flukonazol Lek 50 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
5.) MYCOSYST 50 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
100 mg
kapsula, trda

KRKA

1.) DIFLAZON trde kapsule 100 mg
zloženka z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
2.) Diflucan 100 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
3.) Diflucan 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
4.) FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 100 mg
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
5.) FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 100 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
6.) Flukonazol Lek 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA

Pfizer SARL
Pliva d.o.o.
LEK
Kemofarmacija

Pfizer SARL
Pfizer SARL
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
LEK

Rp

010189

Rp

037044

Rp

015628

Rp

075108

Rp

086002

Rp

086010

Rp

080268

Rp

010197

Rp

040398

Rp

022454

Rp

075116

Rp

086037

Rp

086029

Rp

090158

Rp

010200

Rp

055336

Rp

065765

Rp

075124

Rp

086045

Rp

086053

Rp

090166

Rp

001317

Rp

056391

Rp

083402

Rp

014745

Rp

045438

Rp

001341

Rp

069000

Rp

067563

Rp

083461

Rp

083542

Rp

034738
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7.) Flukonazol Lek 100 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
8.) MYCOSYST 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
150 mg
kapsula, trda

Št.
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LEK
Kemofarmacija

1.) DIFLAZON trde kapsule 150 mg
zloženka z 2 kapsulama (1 x 2 kapsuli v pretisnem omotu)
2.) DIFLAZON trde kapsule 150 mg
zloženka s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
3.) DIFLAZON trde kapsule 150 mg
zloženka z 1 kapsulo v pretisnem omotu
4.) Diflucan 150 mg trde kapsule
škatla z 1 kapsulo v pretisnem omotu
5.) FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 150 mg
škatla z 1 kapsulo (1 x 1 kapsula v pretisnem omotu)
6.) Flukonazol Lek 150 mg trde kapsule
škatla z 1 kapsulo v pretisnem omotu
7.) MYCOSYST 150 mg trde kapsule
škatla z 2 kapsulama (2 x 1 kapsula v pretisnem omotu)
8.) MYCOSYST 150 mg trde kapsule
škatla z 1 kapsulo (1 x 1 kapsula v pretisnem omotu)
9.) MYCOSYST 150 mg trde kapsule
škatla s 4 kapsulami (4 x 1 kapsula v pretisnem omotu)
itrakonazol
J02AC02
100 mg
kapsula, trda

KRKA

1.) ITRACOL
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsule v pretisnem omotu)
2.) ITRACOL
škatla s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
3.) ITRACOL
škatla s 15 kapsulami (1 x 15 kapsule v pretisnem omotu)
4.) SPORANOX kapsule
škatla z 28 kapsulami (7 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
5.) SPORANOX kapsule
škatla s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
6.) SPORANOX kapsule
škatla s 15 kapsulami (3 x 5 kapsul v pretisnem omotu)
diklofenak
M01AB05
50 mg
sveþka

Merck

KRKA
KRKA
Pfizer SARL
Pliva d.o.o.
LEK
Kemofarmacija
Kemofarmacija
Kemofarmacija

Merck
Merck
Johnson
Johnson
Johnson

1.) NAKLOFEN sveþke 50 mg
škatla z 10 sveþkami v dvojnem traku (10 x 50 mg)
2.) VOLTAREN sveþke 50 mg
škatla z 10 sveþkami (2 x 5 sveþk v dvojnem traku)
50 mg
tableta

KRKA

1.) Olfen Lactab 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) VOLTAREN FORTE obložene tablete 50 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
100 mg
kapsula s podaljšanim sprošþanjem, trda

Mepha

1.) OLFEN - 100 SR Depocaps
zloženka z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
100 mg
tableta s podaljšanim sprošþanjem

Medis

1.) Naklofen SR 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) VOLTAREN RETARD filmsko obložene tablete s pod.sprošþ. 100 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
meloksikam
M01AC06
7,5 mg
tableta
1.) CELOMIX tablete 7,5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Lormed 7,5 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Lormed 7,5 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Lormed 7,5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Meloksikam Merck 7,5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) MELOKSSIA tablete 7,5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

Pliva d.o.o.

KRKA
Pliva d.o.o.

Keri Pharma
PRO.MED.SC.
PRO.MED.SC.
PRO.MED.SC.
Merck
Pliva d.o.o.

Stran

2137

Rp

034703

Rp

045446

Rp

014346

Rp

014354

Rp

001023

Rp

067636

Rp

083607

Rp

034746

Rp

045462

Rp

045489

Rp

045454

Rp

041556

Rp

052094

Rp

041548

Rp

080047

Rp

019356

Rp

043672

Rp

054119

Rp

094994

Rp

073164

Rp

035157

Rp

084069

Rp

054143

Rp

094935

Rp

041181

Rp

075795

Rp

075906

Rp

075809

Rp

053015

Rp

017388

Stran
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7.) MELOXAN 7,5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) MOVALIS 7,5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
15 mg
tableta

Galex

1.) CELOMIX tablete 15 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Lormed 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretissnem omotu)
3.) Lormed 15 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Lormed 15 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Meloksikam Merck 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) MELOKSSIA tablete 15 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) MELOXAN 15 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) MOVALIS 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Keri Pharma

alendronska kislina
10 mg

tableta

Boehringer N

PRO.MED.SC.
PRO.MED.SC.
PRO.MED.SC.
Merck
Pliva d.o.o.
Galex
Boehringer N
M05BA04

1.) Alendronat Arrow 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) LINDRON tablete 10 mg
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) TEVA NATE 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
70 mg
tableta

Arrow

1.) ALENAX
škatla s 4 tabletami
2.) Alendronat Arrow 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)
3.) Alendronat Arrow 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)
4.) FOSAMAX enkrat tedensko 70 mg
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)
5.) TEVANATE 70 mg
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)
6.) TEVANATE 70 mg
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Merck

tramadol

50 mg

kapsula, trda

KRKA
JDC

Arrow
Arrow
MSD
Teva NL
Teva NL
N02AX02

1.) TADOL kapsule 50 mg
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
2.) TRAMAL trde kapsule
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
100 mg/ml
peroralne kapljice, raztopina

KRKA

1.) TADOL peroralne kapljice, raztopina 100 mg/1 ml
škatla s stekleniþko s 96 ml raztopine (stekleniþka z zaporko z odmerno þrpalko)
2.) TADOL peroralne kapljice, raztopina 100 mg/1 ml
škatla s stekleniþko po 10 ml (100 mg/ml) in kapalko
3.) TRAMAL peroralne kapljice
škatla s stekleniþko s 96 ml raztopine (stekleniþka z zaporko z odmerno þrpalko)
4.) TRAMAL peroralne kapljice
škatla s stekleniþko z 10 ml raztopine (stekleniþka z zaporko s kapalko)
100 mg
sveþka

KRKA

1.) TADOL sveþke 100 mg
škatla s 5 sveþkami v dvojnem traku
2.) TRAMAL sveþke
škatla s 5 sveþkami (1 x 5 sveþk v dvojnem traku)
100 mg
tableta s podaljšanim sprošþanjem
1.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

Grünenthal

KRKA
Grünenthal
Grünenthal

Grünenthal
LABOPHARM
LABOPHARM
LABOPHARM
LABOPHARM

Rp

055522

Rp

003395

Rp

041173

Rp

075779

Rp

075752

Rp

075787

Rp

053023

Rp

017396
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003832
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068365
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Rp
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013188
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090220
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008907
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5.) Tadol 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) TRAMAL 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) TRAMUNDIN 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
150 mg
tableta s podaljšanim sprošþanjem

KRKA

1.) Tadol 150 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) TRAMAL 150 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
200 mg
tableta s podaljšanim sprošþanjem

KRKA

1.) NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
3.) NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet s pretisnem omotu)
4.) NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Tadol 200 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) TRAMAL 200 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
sumatriptan
N02CC01
50 mg
filmsko obložena tableta

Grünenthal
Medis

Grünenthal

LABOPHARM
LABOPHARM
LABOPHARM
LABOPHARM
KRKA
Grünenthal

012084

Rp

072583

Rp

007307

Rp

068012

Rp

012114

Rp

009083

Rp

008958

Rp

008966

Rp

008940

Rp

068063

Rp

012122

GlaxoSmithKline
Rp
GlaxoSmithKline
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp

1.) IMIGRAN 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (3 x 2 tableti v pretisnem omotu)
2.) ROSEMIG 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (3 x 2 tableti v pretisnem omotu)
3.) Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami v dvojnem traku
4.) Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama v dvojnem traku
5.) Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tableti v pretisnem omotu)
6.) Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tableti v pretisnem omotu)
7.) Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)
8.) Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami v dvojnem traku

GlaxoSmithKline
Rp
GlaxoSmithKline
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp

0,5 mg

tableta s podaljšanim sprošþanjem

N05BA12

1.) Helex retard 0,5 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) XANAX SR 0,5 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
1 mg
tableta s podaljšanim sprošþanjem

KRKA

1.) Helex retard 1 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) XANAX SR 1 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

Pfizer SARL

Pfizer SARL

2139

Rp

1.) IMIGRAN 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (6 x 2 tableti v pretisnem omotu)
2.) ROSEMIG 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (6 x 2 tableti v pretisnem omotu)
3.) Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami v dvojnem traku
4.) Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)
5.) Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
6.) Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami v dvojnem traku
7.) Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tableta v dvojnem traku
8.) Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tableta (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)
100 mg
filmsko obložena tableta

alprazolam

Stran

001708
083801
016543
016209
016195
016535
016519
016187

049948
083828
016586
016551
016241
016225
016217
016578

Rp

008540

Rp

097349

Rp

008575

Rp

097357

Stran
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tableta s podaljšanim sprošþanjem

1.) Helex retard 2 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) XANAX SR 2 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
zolpidem
N05CF02
5 mg
filmsko obložena tableta
1.) SANVAL 5 mg filmsko obložene tablete
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Zolsana filmsko obložene tablete 5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) ZONADIN filmsko obložene tablete 5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) ZONADIN filmsko obložene tablete 5 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10 mg
filmsko obložena tableta
1.) SANVAL 10 mg filmsko obožene tablete
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Zolsana filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) ZONADIN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) ZONADIN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
fluoksetin
N06AB03
20 mg
kapsula, trda

KRKA
Pfizer SARL

LEK
KRKA
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.

LEK
KRKA
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.

1.) Fluval 20 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
2.) Fluval 20 mg trde kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
3.) PORTAL kapsule 20 mg
zloženka z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
4.) PORTAL kapsule 20 mg
zloženka s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
5.) Prozac 20 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
6.) SALIPAX 20 mg trde kapsule
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
20 mg
tableta za peroralno suspenzijo

KRKA

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

Merck

citalopram
10 mg

filmsko obložena tableta

KRKA
LEK
LEK
E.Lilly
Mepha

N06AB04

1.) Citalon 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Citalon 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Citalon 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Citalon 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Citalopram Pliva 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
6.) Citalopram Torrex 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
7.) Citalopram Torrex 10 mg
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
20 mg
filmsko obložena tableta

Sandoz

1.) CIPRAMIL 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Citalon 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) Citalon 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Citalon 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Citalon 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
6.) Citalopram Pliva 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lundbeck

Sandoz
Sandoz
Sandoz
Pliva d.o.o.
Torrex
Torrex

Sandoz
Sandoz
Sandoz
Sandoz
Pliva d.o.o.

Rp

008583

Rp

097365
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7.) Citalopram Torrex 20 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
8.) CITALOX 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
40 mg
filmsko obložena tableta

Torrex

1.) Citalon 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Citalon 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) Citalon 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) Citalon 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Citalopram Pliva 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
6.) Citalopram Torrex 40 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

paroksetin
20 mg

tableta

1.) Paluxon 20 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) PAROGEN 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami v plastiþnem vsebniku
3.) PAROXAT 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) PLISIL 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) SEROXAT 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

sertralin

50 mg

filmsko obložena tableta

045039

Rp

070920

Rp

026190

Rp

026204

Rp

026182

Rp

026174

Rp

032689

Rp

045047

Rp

002500

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
Pliva d.o.o.
Rp
GlaxoSmithKline
Rp

045101

Sandoz
Sandoz
Sandoz
Pliva d.o.o.
Torrex
N06AB05
Sandoz
Merck

1.) Asentra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) MAPRON 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) MAPRON 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) Sertiva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) Sertiva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) Sertiva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Sertralin Merck 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
8.) ZOLOFT 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
100 mg
filmsko obložena tableta

KRKA

1.) Asentra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) MAPRON 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) MAPRON 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) Sertiva 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Sertiva 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) Sertiva 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
7.) Sertralin Merck 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
8.) ZOLOFT 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

moklobemid
150 mg

filmsko obložena tableta

1.) AURORIX 150 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Moclobemid Torrex 150 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

2141

Rp

Merck

N06AB06

Stran

Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Sandoz
Sandoz
Sandoz
Merck
Pfizer SARL

Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Sandoz
Sandoz
Sandoz
Merck
Pfizer SARL
N06AG02
ROCHE
Torrex

082996
041343
009172

Rp

016055

Rp

041335

Rp

041327

Rp

035661

Rp

035688

Rp

035696

Rp

025534

Rp

089826

Rp

016047

Rp

041297

Rp

041300

Rp

035734

Rp

035726

Rp

035718

Rp

025542

Rp

089834

Rp

065684

Rp

045357

Stran

2142 /

Št.
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3.) Moclobemid Torrex 150 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
300 mg
filmsko obložena tableta

Torrex

1.) AURORIX 300 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Moclobemid Torrex 300 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Moclobemid Torrex 300 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

ROCHE

mirtazapin

Torrex
Torrex
N06AX11

30 mg
obložena tableta
1.) Mirtadepi 30 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) MIRZATEN filmsko obložene tablete 30 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) REMERON 30 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
45 mg
obložena tableta

1.) Mirtadepi 45 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) MIRZATEN filmsko obložene tablete 45 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) REMERON 45 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
venlafaksin
N06AX16
37,5 mg
kapsula s podaljšanim sprošþanjem, trda

Keri Pharma
KRKA
Salus

Keri Pharma
KRKA
Salus

1.) Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
2.) Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
3.) Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
4.) EFECTIN ER 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
75 mg
kapsula s podaljšanim sprošþanjem, trda

Salus

1.) Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
2.) Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
3.) Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
4.) EFECTIN ER 75 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
150 mg
kapsula s podaljšanim sprošþanjem, trda

Salus

1.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
2.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
3.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
4.) EFECTIN ER 150 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
donepezil
N06DA02
5 mg
filmsko obložena tableta

Salus
Salus
Wyeth Dunaj

Salus
Salus
Wyeth Dunaj

Salus
Salus
Salus
Wyeth Dunaj

1.) ARICEPT 5 mg
zloženka z 28 filmsko obloženimi tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) YASNAL filmsko obložene tablete 5 mg
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
10 mg
filmsko obložena tableta

Pfizer SARL

1.) ARICEPT 10 mg
zloženka z 28 filmsko obloženimi tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) YASNAL filmsko obložene tablete 10 mg
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
oksimetazolin
R01AA05
0,5 mg/ml
pršilo za nos, raztopina

Pfizer SARL

KRKA

KRKA

1.) NASIVIN 0,05%
Merck
zloženka s plastenko z 10 ml raztopine (plastenka z zaporko z mehanskim pršilnikom)
2.) NASIVIN D 0,05%
Merck
zloženka s stekleniþko z 10 ml raztopine (stekleniþka z zaporko z odmernim pršilnim ventilom)

Rp

045365

Rp

087017

Rp

045381

Rp

045373

Rp

038946

Rp

070114

Rp

005649

Rp

038954

Rp

070106

Rp

005665

Rp

046000

Rp

096903

Rp

046019

Rp

020540

Rp

046140

Rp

046078

Rp

046094

Rp

008184

Rp

046159

Rp

046167

Rp

046175

Rp

008133

Rp/Spec

000876

Rp

080225

Rp/Spec

000809

Rp

080101

BRp-

024333

BRp-

024341
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3.) OPERIL 0,05% pršilo za nos, raztopina
LEK
zloženka s plastiþnim vsebnikom (z zaporko z mehanskim pršilnikom) z 10 ml raztopine in
cetirizin
R06AE07
1 mg/ml
peroralna raztopina
1.) LETIZEN peroralna raztopina 1 mg/1 ml
zloženka s stekleniþko s 120 ml peroralne raztopine in brizgo za peroralno dajanje
2.) ZYRTEC 1 mg/ml peroralna raztopina
zloženka s stekleniþko po 60 ml raztopine
10 mg
filmsko obložena tableta
1.) Cetirizine Sandoz 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Cetirizine Sandoz 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Cetirizine Sandoz 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Cetirizine Sandoz 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) Cetirizine Sandoz 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) LETIZEN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 10 tabletami ( 1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) LETIZEN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami ( 2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) LETIZEN S filmsko obložene tablete 10 mg
zloženka z 10 tabletami ( 1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) ZYRTEC 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
loratadin
R06AX13
10 mg
tableta
1.) Claritine 10 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Claritine 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Flonidan 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Flonidan 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Flonidan S 10 mg tablete
škatlica z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) RINOLAN tablete
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) RINOLAN tablete
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA
Medis

Sandoz
Sandoz
Sandoz
Sandoz
Sandoz
KRKA
KRKA
KRKA
Medis

SP - Belgija
SP - Belgija
LEK
LEK
LEK
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni list
RS, št. 80/06).
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 5363-1/07
Ljubljana, dne 25. januarja 2007
EVA 2007-2711-0012
Breda Kokalj Limbek, dr. med., spec., l.r.
Predsednica sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke

Stran

2143

BRp-

020036

Rp

012238

Rp

010642

Rp

035947

Rp

035939

Rp

035920

Rp

035904

Rp

035912

Rp

008435

Rp

006335

BRp-

010952

Rp

010669

BRp-

062987

Rp

071978

Rp

020583

Rp

074403

BRp-

079707

BRp-

058238

Rp

058262

Seznam zdravil brez recepta, za katera je bilo spremenjeno mesto izdaje

BETADINE 1 g/100 ml raztopina za grgranje

BETADINE 10 g/100 ml dermalna raztopina

KOMPENSAN tablete 300 mg

ELEVIT PRONATAL filmsko obložene tablete

ELEVIT PRONATAL filmsko obložene tablete

Rupurut 500 mg žvečljive tablete

Rupurut 500 mg žvečljive tablete

Rupurut forte 1000 mg žvečljive tablete

RUPURUT mint mehke pastile

CORSODYL Mint raztopina za izpiranje ust

B-COMPLEX obložene tablete

B-COMPLEX zrnca

CalciumvitaC šumeče tablete

LOKOHEPAN gel

LOKOHEPAN krema

011991

012416

044075

037648

037672

075566

075558

016020

041033

016799

009997

010022

023078

066427

066400

Ime zdravila

škatla s tubo s 40 g kreme

škatla s tubo s 40 g gela

škatla z 10 šumečimi tabletami v plastičnem
vsebniku

vrečka po 70 g

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

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

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

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

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

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

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

Bayer Pharma, d.o.o.,  Ljubljana, Celovška 135,
Slovenija

Bayer Pharma, d.o.o.,  Ljubljana, Celovška 135,
Slovenija

Bayer Pharma, d.o.o.,  Ljubljana, Celovška 135,
Slovenija

Bayer Pharma, d.o.o.,  Ljubljana, Celovška 135,
Slovenija

Bayer Pharma ,d.o.o.,  Ljubljana, Celovška 135,
Slovenija

Bayer Pharma ,d.o.o.,  Ljubljana, Celovška 135,
Slovenija

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

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

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

Imetnik dovoljenja za promet

5363-I-959/06

5363-I-958/06

5363-I-957/06

5363-I-956/06

5363-I-955/06

5363-I-954/06

5363-I-953/06

5363-I-952/06

5363-I-951/06

5363-I-950/06

5363-I-977/06

5363-I-976/06

5363-I-949/06

5363-I-948/06

5363-I-947/06

Številka odločbe

Vrsta odločbe

02.04.08 sprememba mesta
izdaje

02.04.08 sprememba mesta
izdaje

05.09.07 sprememba mesta
izdaje

30.05.07 sprememba mesta
izdaje

30.05.09 sprememba mesta
izdaje

30.12.09 sprememba mesta
izdaje

16.02.09 sprememba mesta
izdaje

20.02.11 sprememba mesta
izdaje

20.12.10 sprememba mesta
izdaje

20.12.10 sprememba mesta
izdaje

03.11.10 sprememba mesta
izdaje

03.11.10 sprememba mesta
izdaje

10.11.07 sprememba mesta
izdaje

12.07.09 sprememba mesta
izdaje

12.07.09 sprememba mesta
izdaje

Datum
veljavnosti
odločbe

5363-I-554/03

5363-I-553/03

5363-I-471/02

5363-I-149/03

5363-I-311/06

5363-I-780/04

5363-I-143/04

5363-I-434/06

5363-I-435/06

5363-I-436/06

5363-I-830/05

5363-I-829/05

5363-I-358/03

5363-I-357/06

5363-I-355/06

Št.odločbe, ki
preneha veljati

17 / 26. 2. 2007

plastenka s 300 ml raztopine

škatla z 20 pastilami (2 x 10 pastil v sekundarnem omotu)

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

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

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

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

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

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

škatla s plastenko s 100 ml raztopine

škatla s plastenko s 100 ml raztopine

Pakiranje

Št.

Šifra

2144 /

SEZNAM
zdravil brez recepta, za katera je bilo spremenjeno mesto izdaje

Na podlagi 52. člena v zvezi z 79. členom Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06) je svet Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke na 1. dopisni seji sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke dne 7. 2. 2007 sprejel

816.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

RUTACID žvečljive tablete 500 mg

RUTACID žvečljive tablete 500 mg

SEPTOLETE PLUS pastile

ANGAL pastile

ANGAL S pršilo

Ketonal 25 mg/g gel

VENITAN forte gel

Calcium-Sandoz forte

Olfen gel

Voltaren Emulgel 1 % gel

Glukozamin "Pharma Nord"

Plivit C tablete 500 mg

Plivit C tablete 500 mg

093718

093726

019054

022896

000752

027057

004413

022276

073202

055212

075094

022837

031062

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imetnik dovoljenja za promet

5363-I-974/06

5363-I-975/06

5363-I-973/06

5363-I-968/06

5363-I-859/06

5363-I-967/06

5363-I-966/06

5363-I-964/06

5363-I-963/06

5363-I-979/06

5363-I-978/06

5363-I-962/06

5363-I-961/06

5363-I-960/06

Številka odločbe

Predsednica
Sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Breda Kokalj Limbek, dr. med., spec., l.r.

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

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

vsebnik z 90 kapsulami

škatla s tubo s 50 g gela

škatla s tubo s 50 g gela

škatla z 20 tabletami v plastičnem vsebniku

škatla s tubo s 50 g gela

škatla s tubo s 50 g gela

škatla s stekleničko s 30 ml raztopine z zaporko in plastičnim nastavkom za pršenje

škatla z 20 pastilami (2 x 10 pastil v pretisnem
omotu)

škatla s 30 pastilami (3 x 10 pastil v pretisnem
omotu)

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

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

škatla s tubo s 60 g gela

Pakiranje

Vrsta odločbe

09.04.09 sprememba mesta
izdaje

09.04.09 sprememba mesta
izdaje

30.10.10 sprememba mesta
izdaje

09.04.09 sprememba mesta
izdaje, imetnika,
izdelovalca,
proizvajalca
09.04.09 sprememba mesta
izdaje

16.12.07 sprememba mesta
izdaje

24.06.09 sprememba mesta
izdaje

27.02.09 sprememba mesta
izdaje

24.07.11 podaljšanje dovoljenja za promet in
sprememba mesta
izdaje
28.12.11 podaljšanje dovoljenja za promet in
sprememba mesta
izdaje
11.02.08 sprememba mesta
izdaje

04.01.09 sprememba mesta
izdaje

04.01.09 sprememba mesta
izdaje

28.05.08 sprememba mesta
izdaje

Datum
veljavnosti
odločbe

5363-I-84/06

5363-I-83/06

5363-I-988/05

5363-I-389/05

5363-I-1011/05

5363-I-26/06

5363-I-225/06

5363-I-669/06

5363-I-160/04

512/B-519/01

512/B-330/01

5363-I-22/05

5363-I-21/05

5363-I-404/03

Št.odločbe, ki
preneha veljati

Št.

Št. 5363-6/07
Ljubljana, dne 31. januarja 2007
EVA 2007-2711-0022

NAKLOFEN gel 10 mg/1 g

Ime zdravila

057088

Šifra

Uradni list Republike Slovenije

17 / 26. 2. 2007 /
Stran

2145

Stran

2146 /

Št.

17 / 26. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA

780.
781.
782.

783.
784.
785.
786.
787.

788.
789.

790.

791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
814.
815.
816.
799.

800.

VLADA

Odločba o imenovanju Irene Škerbec za državno
pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
Odločba o imenovanju Viktorije Vazzaz Pličanič za
državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
Odločba o imenovanju Anamarije Zajc Kovačič za
državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

2029
2029
2029

812.
813.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o trošarinah
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ugotavljanju skladnosti vozil

Prva dopolnitev Seznama znanstvenih naslovov
in njihovih okrajšav

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2006
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2007

2030
2058

2079

806.
807.
2079
2080

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij
ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Sklep o najnižji pokojninski osnovi
Sklep o najvišji pokojninski osnovi
Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice
do varstvenega dodatka v letu 2007
Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2007
Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega
odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju
Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine
Sklep o znesku državne pokojnine
Sklep o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov
medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano
vrednostjo v letu 2007
Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil
Seznam zdravil brez recepta, za katera je bilo
spremenjeno mesto izdaje
Poročilo o gibanju plač za december 2006

2092
2092
2092
2093
2093
2093
2095

809.

811.

14.
15.

2117

16.

2118

17.

2144
2096

18.
19.

2096

20.
21.

2097

DIVAČA

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2007
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko
dejavnost na območju Občine Divača

2098

2100

DOBRNA

Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2007
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine
Dobrna

2114

2116

IG

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje VP 14/2 Ig
(poslovna cona Ig)

2101

MEDVODE

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD
12/1 Jeprca

PODČETRTEK

Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007
Odlok o spremembi Odloka o denarni pomoči za
novorojence v Občini Podčetrtek
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks na območju Občine Podčetrtek za leto
2007
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

2102
2102
2104
2105
2105

ROGAŠOVCI

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine
Rogašovci

2105

SLOVENJ GRADEC

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2007

2112

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/07

2095
2095

CERKNICA

Program priprave za območji lokacijskega načrta
CE-16C in CE-18C Center Cerknice

808.

810.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici
Piran za leto 2007

805.

2079

BANKA SLOVENIJE

Sklep o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za
storitve plačilnega prometa
Navodilo za izvajanje Sklepa o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega
prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa

804.

2064

OBČINE
801.

802.
803.

VSEBINA
Zakon o ratifikaciji sprememb Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (MSKSIL)
Zakon o ratifikaciji sprememb Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del
(MSBKVK)
Zakon o ratifikaciji sprememb Pariške konvencije
za varstvo industrijske lastnine (MSPKIL)
Zakon o ratifikaciji sprememb Strasbourškega
sporazuma o mednarodni patentni klasifikaciji
(MSSSPK)
Zakon o ratifikaciji sprememb Niškega aranžmaja
o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev
zaradi registracije znamk (MSNAKP)
Zakon o ratifikaciji sprememb Locarnskega aranžmaja o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za
industrijske vzorce in modele (MSLAMK)
Zakon o ratifikaciji sprememb Dunajskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (MSDSMK)
Zakon o ratifikaciji sprememb Madridskega
aranžmaja o mednarodnem registriranju znamk
(MSMAMR)

725
732
736
740
743
746
749
752

Uradni list Republike Slovenije
22.

23.
24.

25.

Št.
Zakon o ratifikaciji sprememb Haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev
in modelov – Dopolnilnega akta iz Stockholma z
dne 14. julija 1967 (MSHSMD)
Zakon o ratifikaciji sprememb Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja (MSBPDM)
Zakon o ratifikaciji sprememb Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (MSPSPP)
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755
758
760

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim oblikam
okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja

763

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 17/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
1229
Storitve
1229
Objave gospodarskih družb
1230
Nasprotni predlogi
1230
Sodni register
1232
Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem poslovanju
podjetij
1232
Koper
1232
Kranj
1232
Krško
1232
Ljubljana
1232
Nova Gorica
1237
Novo mesto
1237
Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij 1237
Kranj
1237
Ljubljana
1238
Murska Sobota
1240
Nova Gorica
1240
Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
1242
Ustanovitve
1242
Celje
1242
Koper
1243
Ljubljana
1244
Maribor
1252
Nova Gorica
1253
Novo mesto
1255
Slovenj Gradec
1257
Spremembe
1258
Celje
1258
Koper
1259
Kranj
1260
Krško
1263
Ljubljana
1264
Maribor
1277
Murska Sobota
1278
Nova Gorica
1280
Novo mesto
1281
Ptuj
1282
Slovenj Gradec
1282
Preklici
1283
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
1283
Osebne izkaznice preklicujejo
1283
Vozniška dovoljenja preklicujejo
1284
Zavarovalne police preklicujejo
1285
Spričevala preklicujejo
1285
Drugo preklicujejo
1286

Stran

2147

Stran

2148 /

Št.
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Prednaročilo –20% popust
ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
(s komentarjem)
in
2. knjiga ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
NA VODNEM, ENERGETSKEM,
TRANSPORTNEM PODROČJU
	IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV
(s komentarjem)
1. knjiga

Avtorji:

Z ALOŽBA

www.uradni-list.si

mag. Margit Čampa • mag. Franci Kodela • Sašo Matas
• Igor Šoltes • Tadej Štular
Javna naročila postajajo področje, kjer se zakonodaja spreminja hitreje, kot to
dopušča čas prilagajanja in oblikovanja ustaljene prakse ravnanj v postopkih naročanja. Ponovno se spreminja sistem pravil, ki usmerja delovanje javnega sektorja pri sklepanju pogodb z zasebnim sektorjem. Tudi tokrat z razlogom, zdaj
kot država članica EU, prenašamo določbe novih direktiv na področju javnega
naročanja v notranji pravni red. Pred nami sta nova zakona, ki bosta vplivala na
spremembo prakse javnega naročanja.

K O M P L E T K N J I G D O D A T N I  2 0 % P O P U S T !

Slovenska cesta 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

ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
– 1. knjiga:
cena
64 EUR – 15.366 SIT
– 2. knjiga:
cena
54 EUR – 12.855 SIT
– Komplet obeh knjig:
94 EUR – 22.636 SIT

Število izvodov
Število izvodov
Število kompletov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

E-mail

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna vam bomo poslali naročene knjige in račun.
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2007 je 110,17 EUR · 26.400 SIT (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR · 72.600 SIT • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

