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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-G)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (ZSPJS-G)

Cena 6,88 € · 1650 SIT

Tarifni
razred
I.

ni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 2007.

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
(ZSPJS-G)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem,
tretjem, četrtem in petem odstavku 3. člena za besedilom
»pogodba o zaposlitvi« v ustreznem sklonu doda besedilo
»oziroma sklep« v ustreznem sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 3.a člena se beseda »ali« nadomesti
z besedilom »oziroma sklepu, s katerim je določena plača« in
na koncu stavka pred piko doda besedilo », oziroma sklep, s
katerim se odpravijo neskladnosti«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(Tarifni razredi in ravni potrebne usposobljenosti)
(1) Osnovne plače javnih uslužbencev se določajo tudi
na podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne ra-

Leto XVII

zrede. Tarifni razredi izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih
mest in nazivov glede na zahtevano izobrazbo oziroma
usposobljenost.
(2) Najnižji možni plačni razred brez napredovanja za
posamezen tarifni razred se določi s kolektivno pogodbo za
javni sektor.
(3) Tarifni razredi so:

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-G), ki ga je sprejel DržavŠt. 001-22-65/07
Ljubljana, dne 27. junija 2007

ISSN 1318-0576

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII/1.

VII/2.

VIII.

IX.

Uspešno končano izobraževanje
oziroma pridobljena usposobljenost,
ki je praviloma potrebna za
opravljanje delovnih nalog
– nepopolna nižja stopnja
osnovnošolske izobrazbe
– popolna nižja stopnja
osnovnošolske izobrazbe
– nepopolna višja stopnja
osnovnošolske izobrazbe
– popolna višja stopnja
osnovnošolske izobrazbe
– nižja poklicna izobrazba
– srednja poklicna izobrazba
– srednja strokovna izobrazba
– srednja splošna izobrazba
– višja strokovna izobrazba
– višješolska izobrazba (prejšnja)
– specializacija po višješolski
izobrazbi (prejšnja)
– visokošolska strokovna izobrazba
(prejšnja)
– visokošolska strokovna izobrazba
– visokošolska univerzitetna
izobrazba
– specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja)
– visokošolska univerzitetna
izobrazba (prejšnja)
– magistrska izobrazba
– specializacija po univerzitetni
izobrazbi (prejšnja)
– magisterij znanosti (prejšnji)
– državni pravniški izpit
– specializacija v zdravstvu
– doktorat znanosti (prejšnji)
– doktorat znanosti

Raven
izobrazbe

11001
11002
11003
12001
13001
14001
15001
15002
16101
16102
16201
16202
16203
16204
17001
17002
17003
18101
18102
18201
18202

Izraz »prejšnja« in »raven izobrazbe« iz predhodnega
odstavka je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi
in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).
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4. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede je
določena v prilogi 3 tega zakona.«.
5. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah D,
E, F, G, H in J ter v plačnih podskupinah C1, C2, C3, C5 in C6
se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo dejavnosti,
v plačni skupini C4 z uredbo in v plačni skupini I z uredbo ali s
kolektivnimi pogodbami.«.
6. člen
V petem odstavku 16. člena se besedilo »z drugim« nadomesti z besedilom »s prvim«.
7. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(Določitev plačnega razreda ob zaposlitvi, premestitvi
na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv
ali višji naziv)
Ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv se javni uslužbenec uvrsti
v plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno mesto, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje, oziroma na
katerega je bil premeščen, oziroma v plačni razred, v katerega
je uvrščen naziv, v katerega je imenovan. Če obstajajo za to
utemeljeni razlogi, se lahko javnega uslužbenca ob zaposlitvi,
premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v
naziv ali višji naziv, uvrsti v plačni razred, ki je za enega ali dva
plačna razreda višji od plačnega razreda delovnega mesta
oziroma naziva.«.
8. člen
V VI. poglavju z naslovom Delovna uspešnost se 21.
do 22.a členi nadomestijo z novimi 21. do 22.k členi, ki se
glasijo:
»21. člen
(Vrste delovne uspešnosti)
(1) Javni uslužbenci so lahko upravičeni do:
– redne delovne uspešnosti,
– delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega
dela in
– delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu.
(2) Funkcionarji, za katere to določa ta zakon, so lahko
upravičeni do delovne uspešnosti iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka tega člena.
a) Redna delovna uspešnost
22. člen
(Obseg sredstev za plačilo redne
delovne uspešnosti)
(1) Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za
osnovne plače. Skupen obseg sredstev za redno delovno
uspešnost za plačilo ravnateljev, direktorjev in tajnikov se oblikuje in izkazuje ločeno.
(2) Skupen obseg sredstev za vsako leto se za javne
uslužbence določi s kolektivno pogodbo za javni sektor, za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce pa z zakonom,
ki ureja izvrševanje državnega proračuna.
(3) Del plače za redno delovno uspešnost ne pripada
funkcionarjem, razen sodnikom, državnim tožilcem in državnim
pravobranilcem.
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22.a člen
(Del plače za redno delovno uspešnost
javnih uslužbencev)
(1) Del plače za redno delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri
opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne
delovne rezultate. Ta del plače lahko letno znaša največ dve
osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot
osnova upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca
v mesecu decembru preteklega leta. Del plače za delovno
uspešnost se izplača najmanj dvakrat letno, razen če ni s
kolektivno pogodbo ali z aktom, izdanim na podlagi zakona,
urejeno drugače.
(2) Del plače za redno delovno uspešnost se javnemu
uslužbencu določi na podlagi meril in kriterijev, dogovorjenih s
kolektivno pogodbo za javni sektor.
(3) Višino dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov določi organ, pristojen za njihovo
imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister.
22.b člen
(Del plače za redno delovno
uspešnost sodnikov)
(1) Sodniku, ki je v tekočem letu dosegel nadpovprečne
delovne rezultate, pripada del plače za redno delovno uspešnost. Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači sodnika, pri čemer se kot osnova upošteva višina
osnovne plače sodnika v mesecu decembru preteklega leta.
(2) O višini in izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost odloči predsednik sodišča. O višini in izplačilu dela plače
za redno delovno uspešnost predsednika sodišča odloči predsednik neposredno višjega sodišča. Predsedniku Vrhovnega
sodišča del plače za redno delovno uspešnost ne pripada.
(3) Predsednik sodišča vrednoti delovne rezultate sodnika
ob smiselni uporabi kriterijev iz 29. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo
in 17/06).
(4) Redna delovna uspešnost se sodniku izplača enkrat
letno.
(5) Sodnik, ki se z višino izplačila dela plače za redno
delovno uspešnost ne strinja, lahko v osmih dneh od izplačila
napove pritožbo. V primeru napovedi pritožbe predsednik sodišča v osmih dneh izdela obrazložitev in jo vroči sodniku. Sodnik
zoper tako obrazloženo odločitev predsednika sodišča lahko
vloži pritožbo, ki ne zadrži izvršitve, v osmih dneh na personalni
svet neposredno višjega sodišča, sodnik Vrhovnega sodišča pa
na personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
22.c člen
(Del plače za redno delovno uspešnost
državnih tožilcev)
(1) Državnemu tožilcu oziroma pomočniku državnega tožilca (v nadaljnjem besedilu državni tožilec), ki je v tekočem letu
dosegel nadpovprečne delovne rezultate, pripada del plače za
redno delovno uspešnost. Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači državnega tožilca, pri čemer se
kot osnova upošteva višina osnovne plače državnega tožilca v
mesecu decembru preteklega leta.
(2) O višini in izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost odloči vodja državnega tožilstva. O višini in izplačilu dela
plače za redno delovno uspešnost vodje državnega tožilstva
odloči generalni državni tožilec. Generalnemu državnemu tožilcu del plače za redno delovno uspešnost ne pripada.
(3) Vodja državnega tožilstva vrednoti delovne rezultate
državnega tožilca ob smiselni uporabi kriterijev iz 23. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 29. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
17/06).
(4) Redno delovno uspešnost se državnemu tožilcu izplača enkrat letno.
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(5) Državni tožilec, ki se z višino izplačila dela plače za
redno delovno uspešnost ne strinja, lahko v osmih dneh od
izplačila napove pritožbo. V primeru napovedi pritožbe vodja
državnega tožilstva v osmih dneh izdela obrazložitev in jo vroči državnemu tožilcu. Državni tožilec zoper tako obrazloženo
odločitev vodje državnega tožilstva lahko vloži pritožbo, ki ne
zadrži izvršitve, v osmih dneh na državnotožilski svet.
22.č člen
(Del plače za redno delovno uspešnost
državnih pravobranilcev)
(1) Državnemu pravobranilcu oziroma pomočniku državnega pravobranilca (v nadaljnjem besedilu državni pravobranilec), ki je v tekočem letu dosegel nadpovprečne delovne
rezultate, pripada del plače za redno delovno uspešnost. Ta
del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači
državnega pravobranilca, pri čemer se kot osnova upošteva
višina osnovne plače državnega pravobranilca v mesecu decembru preteklega leta.
(2) O višini in izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost odloči generalni državni pravobranilec. Generalnemu državnemu pravobranilcu del plače za redno delovno uspešnost
ne pripada.
(3) Generalni državni pravobranilec vrednoti delovne rezultate državnega pravobranilca ob smiselni uporabi kriterijev iz
51. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo).
(4) Redno delovno uspešnost se državnemu pravobranilcu izplača enkrat letno.
(5) Državni pravobranilec, ki se z višino izplačila dela
plače za redno delovno uspešnost ne strinja, lahko v osmih
dneh od izplačila napove pritožbo. V primeru napovedi pritožbe
generalni državni pravobranilec v osmih dneh izdela obrazložitev in jo vroči državnemu pravobranilcu. Državni pravobranilec
zoper tako obrazloženo odločitev generalnega državnega pravobranilca lahko vloži pritožbo, ki ne zadrži izvršitve, v osmih
dneh na personalno komisijo.
b) Delovna uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela
22.d člen
(Sredstva za plačilo delovne uspešnosti
iz naslova povečanega obsega dela)
(1) Uporabniki proračuna lahko v primerih, ko to določa
ta zakon, izplačujejo sredstva za delovno uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela nad omejitvijo iz 22. člena, če imajo
za ta namen na razpolago sredstva iz prihrankov sredstev za
plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev ali nezasedenih delovnih mest oziroma nezasedenih sodniških mest, mest
državnih tožilcev in mest državnih pravobranilcev, za katera
so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika
proračuna, in sredstev za posebne projekte.
(2) Posebni projekti, za izvajanje katerih je dovoljeno
izplačevati del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, se za javne uslužbence določijo z aktom
vlade. Za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce
se posebni projekti in obseg sredstev, namenjen za plačilo
povečanega obsega dela iz naslova teh projektov, določijo z
državnim proračunom.
22.e člen
(Plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega
dela javnih uslužbencev)
(1) Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače
za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v
posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti
racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna. Pisno
odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sprejme predstoj-
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nik oziroma direktor uporabnika proračuna za posamezni mesec na podlagi pisnega dogovora med javnim uslužbencem
in predstojnikom oziroma direktorjem ali javnim uslužbencem,
pooblaščenim za organizacijo dela, ki ga lahko skleneta za
daljše obdobje.
(2) Javnim uslužbencem v javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodih in visokošolskih zavodih se lahko, v okviru povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka, določi obseg dodatne
tedenske učne obveznosti oziroma obseg dodatne tedenske
pedagoške obveznosti le v obsegu in pod pogoji, določenimi z
zakoni, ki urejajo organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja oziroma visokošolskega izobraževanja.
(3) Vlada z uredbo določi pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
za javne uslužbence iz prvega odstavka tega člena, vključno s
Slovensko vojsko, razen za javne uslužbence v drugih državnih organih, kot jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo), za katere se
pogoje in obseg dela plače za plačilo delovne uspešnosti določi z zakonom oziroma s splošnim aktom, izdanim na podlagi
zakona.
(4) Del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz drugega odstavka tega člena se obračuna
enako kot redna učna oziroma pedagoška obveznost.
22.f člen
(Plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela sodnikov)
(1) Če je mogoče zagotoviti učinkovito izvajanje pristojnosti sodišča tako, da se poveča obseg dela za posamezne
sodnike na istem sodišču ali drugem sodišču enakega oziroma
nižjega položaja, lahko predsednik sodišča, na podlagi dogovora s sodnikom, sprejme pisno odločitev o povečanem obsegu
dela in o plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela posameznega sodnika.
(2) Predsednik sodišča pripravi predlog opravljanja povečanega obsega dela, ki vsebuje tudi predlog višine plačila
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sodnika, in ga, če gre za izvajanje posebnih projektov, pošlje v
potrditev Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije. Če Vrhovno sodišče Republike Slovenije predlog potrdi, sodišču tudi
zagotovi ustrezna sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela. Vrhovno sodišče Republike Slovenije lahko predlog predsednika sodišča spremeni
oziroma dopolni. Na podlagi potrjenega predloga predsednik
sodišča sklene s sodnikom pisni dogovor o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela.
(3) Pisni dogovor se pošlje v vednost predsedniku neposredno višjega sodišča in ministrstvu, pristojnemu za pravosodje ter Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, če mu ni bil že
predhodno poslan v potrditev.
(4) Podrobnejše pogoje, merila in obseg plačila delovne
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela določi sodni
svet, ta pa morajo biti določena tako, da se poleg števila rešenih zadev lahko upoštevajo tudi narava, starost in vrsta zadev
ter stopnja znanja in izkušenj, ki so potrebna za odločanje.
Del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela lahko znaša največ 20% osnovne plače sodnika. V
primeru, da se sodniku izplačuje del plače za povečan obseg
dela iz naslova posebnih projektov, lahko del plače za povečan obseg dela znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 50%
osnovne plače.
(5) Akt sodnega sveta iz četrtega odstavka tega člena se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
22.g člen
(Plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela državnih tožilcev)
(1) Državnemu tožilcu se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, če je
na ta način mogoče zagotoviti učinkovito izvajanje pristojnosti
državnega tožilstva. Pisno odločitev o povečanem obsegu dela
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in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega
dela sprejme pristojni vodja državnega tožilstva, na podlagi
pisnega dogovora z državnim tožilcem.
(2) Pogoje, merila in obseg plačila delovne uspešnosti
iz naslova povečanega obsega dela predpiše državnotožilski
svet. Pogoji in merila za plačilo delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela morajo biti predpisani tako, da se ne
upošteva zgolj količina rešenih zadev oziroma opravljenega
dela. Del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela lahko znaša največ 20% osnovne plače državnega tožilca. V primeru, da se državnemu tožilcu izplačuje del
plače za povečan obseg dela iz naslova posebnih projektov,
lahko del plače za povečan obseg dela znaša skupno (iz obeh
naslovov) največ 50% osnovne plače.
(3) Akt državnotožilskega sveta iz drugega odstavka tega
člena se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
22.h člen
(Plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela državnih pravobranilcev)
(1) Državnemu pravobranilcu se lahko izplača del plače
za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, če
je na ta način mogoče zagotoviti učinkovito izvajanje pristojnosti državnega pravobranilstva. Pisno odločitev o povečanem
obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sprejme generalni državni pravobranilec, na
podlagi pisnega dogovora z državnim pravobranilcem.
(2) Pogoje, merila in obseg plačila delovne uspešnosti
iz naslova povečanega obsega dela določi vlada z uredbo.
Pogoji in merila za plačilo povečanega obsega dela morajo
biti predpisani tako, da se ne upošteva zgolj količina rešenih
zadev oziroma opravljenega dela. Del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela lahko znaša največ
20% osnovne plače državnega pravobranilca. V primeru, da
se državnemu pravobranilcu izplačuje del plače za povečan
obseg dela iz naslova posebnih projektov, lahko del plače za
povečan obseg dela znaša skupno (iz obeh naslovov) največ
50% osnovne plače.
c) Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu
22.i člen
(Obseg sredstev iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu)
(1) Uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje
javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na
trgu, del tako pridobljenih sredstev uporabijo za plačilo delovne
uspešnosti iz tega naslova in s tem povečajo obseg sredstev
nad omejitvijo iz 22. člena zakona.
(2) Vlada z uredbo določi prihodke od prodaje blaga in
storitev na trgu in zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za
plačilo povečane delovne uspešnosti iz prejšnjega odstavka. Z
uredbo se lahko določi, da se za plačilo delovne uspešnosti iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu namenijo tudi nekateri
nejavni prihodki za javno službo.
22.j člen
(Pogoji za izplačilo sredstev iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu)
(1) Uporabnik proračuna lahko uporabi sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za plačilo delovne uspešnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in
kakovosti na podlagi sprejetih programov dela, katerih sestavni
del je obseg posamezne javne službe, ki ga je potrdil financer in
finančni načrt za izvajanje posamezne javne službe, oziroma v
skladu s pogodbo o opravljanju storitev javne službe,
2. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane
prihodke in odhodke oziroma presežek prihodkov nad odhodki
za izvajanje javne službe,
3. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje presežek
prihodkov nad odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu,
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4. v letnih poročilih za pretekla tri leta kumulativno ne
izkazuje presežka odhodkov nad prihodki iz izvajanja javne
službe in od prodaje blaga in storitev na trgu,
5. ima sprejet celoten program dela in celoten finančni
načrt za tekoče leto,
6. ima normative za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oziroma prodaji blaga in storitev na trgu.
(2) Uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje pogojev
iz prvega odstavka tega člena na podlagi obrazca, ki ga za
izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti določi pravilnik, ki ureja sestavljanje letnih poročil
za proračun, uporabnike proračuna in druge osebe javnega
prava.
22.k člen
(Odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)
(1) Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,
določi direktor po predhodnem dogovoru z reprezentativnimi
sindikati.
(2) Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
direktorja, ravnatelja in tajnika, določi organ pristojen za njihovo
imenovanje.
(3) Dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.«.
9. člen
V tretjem odstavku 23. člena se črta besedilo »če tako
določa zakon«.
10. člen
V tretjem odstavku 25. člena se za besedilom »v višini«
doda besedilo »0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno
leto delovne dobe.«, nadaljnje besedilo pa se črta.
11. člen
(1) V prvem odstavku 28. člena se za besedilom »javnim uslužbencem in sodnikom« črta besedilo »sodnikom za
prekrške«.
(2) V drugem odstavku se v prvi alineji na koncu stavka
doda besedilo »ter novinarje Javnega zavoda RTV Slovenija.«
(3) V drugem odstavku se v tretji alineji črta besedilo
»sodnike za prekrške«.
(4) V tretjem odstavku se črta besedilo »svet sodnikov za
prekrške za sodnike za prekrške«.

glasi:

12. člen
(1) Tretji odstavek 32. člena se spremeni tako, da se

»(3) Javnim uslužbencem pripada tudi dodatek za stalno
pripravljenost.«.
(2) V petem odstavku se črta besedilo »za funkcionarje iz
tretjega odstavka 23. člena tega zakona določi z zakonom,«,
beseda »pa« se zamenja z besedo »določi«.
13. člen
Za 32. členom se dodata 32.a in 32.b člen, ki se glasita:
»32.a člen
(Dodatki za sodnike, državne tožilce in državne
pravobranilce)
(1) Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem pripadajo dodatki v naslednjih višinah:
– za mentorstvo za največ 40 ur mesečno, pri čemer je
dodatek za mentorstvo določen v višini 20% urne postavke
osnovne plače mentorja in se obračunava le za čas, ko zaposleni dela v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada;
– za specializacijo, magisterij in doktorat, pri čemer je
dodatek določen v nominalnem znesku, in sicer dodatek za
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specializacijo znaša 45,00 eurov, za magisterij 70,00 eurov in
za doktorat 115,00 eurov;
– dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini
30% urne postavke osnovne plače, ki se obračuna le za čas,
ko zaposleni dela preko polnega delovnega časa;
– za delo ponoči v višini 30% urne postavke osnovne
plače;
– za delo v nedeljo ali delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan v višini 65% urne postavke osnovne
plače, ki se obračuna le za čas dela v nedeljo in na dan, ki je z
zakonom določen kot dela prost dan;
– za delo v manj ugodnih delovnih pogojih, za katero
se šteje delo preiskovalnega sodnika in državnega tožilca
na ogledih krajev kaznivih dejanj, v višini 10% urne postavke
osnovne plače;
– za ure stalne pripravljenosti zaradi zagotavljanja možnosti prihoda na delovno mesto v višini 20% urne postavke
osnovne plače, pri čemer se čas stalne pripravljenosti ne šteje
v delovni čas.
(2) Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času in v
manj ugodnih delovnih pogojih pripadajo le za čas dela v manj
ugodnem delovnem času ali manj ugodnih delovnih pogojih.
32.b člen
(Položajni dodatki za sodnike, državne tožilce
in državne pravobranilce)
(1) Sodniku, ki vodi notranjo organizacijsko enoto, pripada
položajni dodatek v odstotku od njegove osnovne plače, in
sicer:
– 13%, če vodi oddelek z najmanj dvajsetimi razporejenimi sodniki,
– 10%, če vodi oddelek z najmanj desetimi razporejenimi
sodniki ali oddelke oziroma organizacijske enote na Vrhovnem
sodišču Republike Slovenije,
– 8%, če vodi oddelek z najmanj petimi razporejenimi
sodniki,
– 5%, če vodi oddelek z najmanj tremi razporejenimi sodniki ali službo za informatiko.
Sodniku, ki vodi zunanjo organizacijsko enoto, pripada položajni dodatek v višini 10% njegove osnovne plače.
(2) Državnemu tožilcu, ki vodi notranjo organizacijsko
enoto, pripada položajni dodatek v odstotku od njegove osnovne plače, in sicer:
– 10%, če vodi oddelek z najmanj desetimi razporejenimi
državnimi tožilci ali oddelek oziroma organizacijsko enoto na
Vrhovnem državnem tožilstvu,
– 8%, če vodi oddelek z najmanj petimi razporejenimi
državnimi tožilci,
– 5%, če vodi oddelek z najmanj tremi razporejenimi državnimi tožilci ali službo za informatiko.
Državnemu tožilcu, ki vodi zunanjo organizacijsko enoto, pripada položajni dodatek v višini 10% njegove osnovne plače.
(3) Državnemu pravobranilcu, ki vodi notranjo organizacijsko enoto, pripada položajni dodatek v odstotku od njegove
osnovne plače, in sicer:
– 10%, če vodi oddelek z najmanj desetimi razporejenimi
državnimi pravobranilci,
– 8%, če vodi notranji oddelek z najmanj petimi državnimi
pravobranilci,
– 5%, če vodi službo z najmanj tremi državnimi pravobranilci ali službo za informatiko.
Državnemu pravobranilcu, ki vodi zunanjo organizacijsko enoto, pripada položajni dodatek v višini 10% njegove osnovne
plače.«.
14. člen
Doda se nov 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen
(Naknaden pristop h kolektivnim pogodbam)
(1) Reprezentativni sindikati lahko naknadno, ne glede na
soglasje strank, pristopijo h kolektivni pogodbi, ki ureja plače
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v javnem sektorju, ki jo je sklenil eden ali več reprezentativnih
sindikatov in Vlada Republike Slovenije ali od nje pooblaščeno
ministrstvo oziroma drug z zakonom pooblaščen organ. Pristop
ima pravne učinke od dneva, ko so o njem obveščeni podpisniki
kolektivne pogodbe.
(2) Pisni pristop iz prejšnjega odstavka se objavi na enak
način, kot se objavi kolektivna pogodba, h kateri pristopajo
reprezentativni sindikati.«.
15. člen
V drugem odstavku 48. člena se za besedilom »pogodbi o
zaposlitvi« doda besedilo »oziroma sklep«, in v zadnjem stavku
za besedo »aneksa«, besedilo »oziroma sklepa«.

glasi:

16. člen
(1) Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se

»(1) Če bi javni uslužbenec, ustavni sodnik, sodnik, državni tožilec ali državni pravobranilec po določitvi plače v skladu
z 49.f členom tega zakona prejel plačo v nižjem znesku, kot
je znesek plače, določene po predpisih, ki se uporabljajo do
začetka obračuna plač po tem zakonu, se mu do izenačitve
obeh zneskov izplačuje višji znesek plače.«.
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če bi funkcionar iz plačne podskupine A1, A2, A4
(razen ustavni sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec)
in A5 po določitvi plače v skladu z 49.f členom tega zakona,
prejel plačo v znesku, ki je za več kot pet odstotkov nižji od
zneska plače, določene po predpisih, ki se uporabljajo do začetka obračuna plač po tem zakonu, se mu do izenačitve obeh
zneskov izplačuje znesek, ki je za 5% nižji od zneska plače,
določene po predpisih, ki se uporabljajo do začetka obračuna
plač funkcionarjev po tem zakonu.«.
(3) Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
(4) V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji
odstavek, se črta besedilo »oziroma nadpovprečna obremenjenost«.
(5) V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »drugega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka«.
17. člen
(1) V prvem odstavku 49.a člena se za besedo »nazive«
doda besedilo »ter funkcije«.
(2) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Nominalni znesek osnovne plače funkcije, ki je podlaga za prevedbo, se določi na naslednji način:
a) nominalni znesek osnovne plače funkcij izvršilne oblasti (plačna podskupina A1), razen državnih sekretarjev in članov državne revizijske komisije, se določi tako, da se koeficient
za določitev plače poveča za funkcijski dodatek, tako povečan
koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač
funkcionarjev. Nominalni znesek osnovne plače državnih sekretarjev in članov državne revizijske komisije se določi tako,
da se količnik za določitev plače pomnoži z veljavno osnovo
za obračun plač javnih uslužbencev, in temu prišteje znesek
sredstev za delovno uspešnost;
b) nominalni znesek osnovne plače funkcij zakonodajne
oblasti (plačna podskupina A2) se določi tako, da se koeficient
za določitev plače poveča za funkcijski dodatek, tako povečan
koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač
funkcionarjev;
c) nominalni znesek osnovne plače funkcij sodne oblasti
(plačna podskupina A3) se določi tako, da se koeficient za določitev plače poveča za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti
sodniške funkcije, tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev. Pri predsednikih
in podpredsednikih sodišč se koeficient, povečan za sodniški
dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije, poveča še za
dodatek za vodstveno funkcijo;
d) nominalni znesek osnovne plače funkcij drugih državnih organov (plačna podskupina A4) se določi tako, da se
koeficient za določitev plače poveča za funkcijski dodatek, tako
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povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev. Pri vodjih in namestnikih vodij državnih
tožilstev, generalnemu državnemu pravobranilcu in namestniku
generalnega državnega pravobranilca se koeficient, povečan
za dodatek zaradi nezdružljivosti funkcije, poveča še za dodatek za vodstveno funkcijo.«.
18. člen
V 49.b členu se v prvem odstavku pred besedilom »Plačne skupine C do J« doda besedilo, ki se glasi:
»Plačna skupina A
a) funkcijski dodatek v višini, določeni za določitev plače
po predpisih in drugih pravnih aktih, ki se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona,
b) delovna uspešnost, določena v predpisih in drugih
pravnih aktih za državne sekretarje in člane državne revizijske
komisije, ki niso upravičeni do funkcijskega dodatka.«.
V istem odstavku se pod navedbo »Plačna skupina G
– Delovna mesta na področju kulture in informiranja« pri Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
v prvi alineji spremeni besedilo v oklepaju tako, da se glasi:
»dodatek za posebno naravo dela oziroma posebne obremenitve in odgovornosti za nosilne poklice oziroma za pridobljeni
strokovni naziv«.
V istem odstavku se pod navedbo »Plačna skupina G
– Delovna mesta na področju kulture in informiranja« besedilo
»Kolektivna pogodba Javnega zavoda RTV Slovenija:
– od 100. člena do vključno 116. člena
– 121. člen in
– 122. člen.
Aneks k tej pogodbi z dne 29. 3. 1996.«
nadomesti z besedilom:
»Kolektivna pogodba Javnega zavoda RTV Slovenija (veljavnost od 1. 8. 1992):
– 111. člen (dodatek na osnovno plačo za dodatna znanja)
– 112. člen (osnovna plača po posebni pogodbi o zaposlitvi)
– 116. člen, četrti odstavek (dodatek za stalnost); za vse
zaposlene v skladu s KP RTV Slovenija se upošteva enoten
dodatek v višini 0,60% za vsako dopolnjeno leto delovne dobe.
Dodatek, do katerega je upravičen javni uslužbenec, se prišteje
k osnovnemu količniku in je sestavni del prevedene plače.
V skladu z 49.č členom tega zakona se javnim uslužbencem v
JZ RTV Slovenija ob prevedbi po tem zakonu lahko upošteva
število napredovanj, ki bi jih javni uslužbenec dosegel, če bi
glede na število let, ko je delal na enakih delovnih mestih ali delovnih mestih podobne zahtevnosti, napredoval vsaka tri leta za
en plačni razred, vendar pa največ za pet plačnih razredov, pri
čemer merila o napredovanju partnerji določijo z dogovorom.
Javni uslužbenec, ki se mu ob prevedbi upošteva 112. člen
Kolektivne pogodbe Javnega zavoda RTV Slovenije (veljavnost 1. 8. 1992), je lahko upravičen tudi do preostanka plačnih
razredov za napredovanje iz prejšnjega stavka.
V prevedbo se vštevajo aneksi k pogodbam o zaposlitvi po
Pravilniku o napredovanju in nagrajevanju delavcev JZ RTV
SLO, za katere se ugotovi, da imajo pravno podlago.
Če je javnemu uslužbencu ob prevedbi upoštevan aneks po
pravilniku iz prejšnjega stavka, je lahko upravičen tudi do preostanka napredovanja do petih plačnih razredov.«.
V istem odstavku se pod navedbo »Plačna skupina I
– Delovna mesta v javnih agencijah, javnih skladih, drugih
javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih
uporabnikih proračuna« pri Kolektivni pogodbi delavcev zdravstvenega zavarovanja Slovenije tretja alineja spremeni tako,
da se glasi:
»– 214. člen (funkcijski dodatek, razen dodatka za odgovornost za koordinacijo dela v skupini (zadnja alineja točke a)
in dodatka iz točke f),«.
Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:
»– 215. člen (dodatki, ki izhajajo iz posebnih pooblastil in
psihičnih obremenitev),«.
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V istem odstavku se pri isti plačni skupini pri navedbi
Kolektivne pogodbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije doda besedilo v oklepaju, ki se glasi: »(prečiščeno besedilo 22. 11. 2000 in sprememba 23. 5. 2001)«, v
drugi alineji se za številom 14. doda črka a.
Doda se nova tretja alineja, ki se glasi:
»– 17. člen (dodatek za posebno odgovornost).«.
Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:
»– 19.b člen (dodatek zaradi posebnih naporov in psihofizičnih obremenitev), le za tiste javne uslužbence, ki niso
urejeni v Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 73/05, 107/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06
in 37/07).«.
19. člen
V 49.c členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
»(3) Nominalni znesek osnovne plače funkcije, izračunan
v skladu z 49.a in 49.b členom tega zakona se prevede v plačni
razred po tem zakonu z uvrstitvijo v po vrednosti najbližji plačni
razred iz priloge 1 tega zakona. Prevedba se določi z aktom
organa uporabnika proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic
in obveznosti iz delovnih razmerij.
(4) Nominalni znesek osnovne plače funkcionarja, izračunan v skladu z 49.a in 49.b členom tega zakona, se prevede v
plačni razred po tem zakonu z uvrstitvijo v po vrednosti najbližji
plačni razred iz priloge 1 tega zakona, vendar ne nižje kot v
plačni razred, ki je za toliko razredov višji od plačnega razreda
funkcije, kot jih je funkcionar dosegel do dneva prevedbe. Prevedba se določi z aktom organa uporabnika proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.«.

glasi:

20. člen
(1) Sedmi odstavek 49.č člena se spremeni tako, da se

»(7) Funkcionarjem plačne podskupine A1, A2, A3 in A4,
ki jim pripada višja osnovna plača od prevedene osnovne
plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka obračuna plač funkcionarjem po tem zakonu, se nastalo
nesorazmerje odpravi na naslednji način:
a) nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih
plačnih razredov, se odpravijo s 1. januarjem 2008 v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi,
b) preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo
v obdobju od leta 2008 do leta 2009 z naslednjo dinamiko:
– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 1. 2008
– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 7. 2008
– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 7. 2009.«.
(2) Za sedmim odstavkom se dodajo osmi, deveti, deseti,
enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(8) Funkcionarjem, ki jim pripada nižja osnovna plača
od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki
so se uporabljali do začetka obračuna plač po tem zakonu, se
nastalo nesorazmerje odpravi s 1. januarjem 2008, pri čemer
se upošteva določba 49. člena tega zakona.
(9) V primerih, ko se osnovne plače funkcij v primerjavi
s prevedenimi povečujejo, pripada funkcionarjem, ki nastopijo
funkcijo po 1. januarju 2008, osnovna plača v višini osnovne
plače, ki je bila določena za to funkcijo s prevedbo v skladu s
tretjim odstavkom 49.c člena tega zakona, povečano za delež,
za kolikor so bila odpravljena nesorazmerja do dneva nastopa
funkcije.
(10) V primerih, ko se osnovne plače funkcij v primerjavi
s prevedenimi znižujejo, pripada funkcionarjem, ki nastopijo
funkcijo po 1. januarju 2008, osnovna plača funkcije, kot je
določena v prilogi 3 tega zakona.
(11) Na način iz devetega odstavka tega člena se določijo tudi plače javnih uslužbencev, ki se zaposlijo oziroma so
premeščeni ali imenovani v naziv po prvem obračunu plač v
skladu s tem zakonom.
(12) Če se javnemu uslužbencu ali funkcionarju ob zaposlitvi, premestitvi, imenovanju oziroma izvolitvi, določi višji
plačni razred od plačnega razreda delovnega mesta, naziva ali
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funkcije, se dodani plačni razredi prištejejo plačnemu razredu,
določenemu po devetem, desetem in enajstem odstavku.«.
21. člen
Za drugim odstavkom 49.d člena se doda tretji odstavek,
ki se glasi:
»(3) Določbi prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporabljata tudi za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce.«.
22. člen
V 49.e členu se za besedilom »javni uslužbenec« doda
besedilo »oziroma funkcionar«.
23. člen
Naslov 3. točke XIII. poglavja se dopolni tako, da se glasi:
»3. PRIMERJAVA MED PLAČO JAVNEGA USLUŽBENCA IN
FUNKCIONARJA PRED IN PO ZAČETKU UPORABE TEGA
ZAKONA«.
24. člen
(1) V drugem in tretjem odstavku 49.f člena se črta besedilo »oziroma nadpovprečna obremenjenost«.
(2) Dodajo se peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Primerljivi znesek plače, določen po predpisih, ki se
uporabljajo do začetka obračuna plač funkcionarjev po tem
zakonu, je plača za mesec pred prvim izplačilom plač po tem
zakonu, izračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur). Pri
izračunu se upošteva koeficient za določitev plače funkcionarja,
funkcijski dodatek oziroma dodatek za nezdružljivost oziroma
delovna uspešnost za državne sekretarje in člane državne
revizijske komisije in dodatek za delovno dobo.
(6) Primerljivi znesek plače, določen po tem zakonu, je
plača funkcionarja, obračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur). Pri izračunu se upošteva osnovna plača, korigirana
za morebitno odpravo nesorazmerja v osnovni plači in dodatek
za delovno dobo.
(7) V kolikor je primerljivi znesek plače ustavnega sodnika, sodnika, državnega tožilca ali državnega pravobranilca,
izračunan v skladu s petim odstavkom tega člena, višji od
primerljivega zneska plače, obračunanega v skladu s šestim
odstavkom tega člena, se mu obračuna plača po predpisih, ki
so se uporabljali do obračuna plač po tem zakonu. V kolikor
je primerljivi znesek plače drugega funkcionarja, izračunan v
skladu s petim odstavkom tega člena, zmanjšan za 5%, višji
od primerljivega zneska plače, obračunanega v skladu s šestim
odstavkom tega člena, se mu obračuna plača po predpisih, ki
so se uporabljali do obračuna plač po tem zakonu, zmanjšana
za 5%.«.
25. člen
V desetem odstavku 52. člena se v prvem stavku črta
besedilo »funkcionarjev,« v zadnjem stavku pa se črta besedilo
»funkcionarjev in«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Funkcionarjem plačne podskupine A5, ki jim je v skladu
z Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06)
pripadla višja osnovna plača od prevedene osnovne plače,
določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka
uporabe navedenega odloka, in jim je bila s pričetkom uporabe
navedenega odloka odpravljena ena četrtina nesorazmerja, se
preostalo nesorazmerje odpravi v obdobju od leta 2007 do leta
2009, pri čemer se pri obračunu plač za december vsako leto
odpravi ena četrtina nesorazmerja.
27. člen
(1) Del plače za redno delovno uspešnost se začne sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem izplačevati
za leto 2008.
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(2) Plačilo za povečan obseg dela sodnikov, državnih
tožilcev in državnih pravobranilcev se lahko začne izplačevati
že v letu 2007, in sicer v okviru zagotovljenih proračunskih
sredstev. Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem se plačilo za povečan obseg dela v letu 2007 izplačuje
za izvajanje projekta odprave sodnih zaostankov, državnim
pravobranilcem pa tudi za projekt povrnitve vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
(3) Merila za določanje višine plačila za povečan obseg
dela sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev dela
se določijo najkasneje do 15. julija 2007.
28. člen
Obseg sredstev za redno delovno uspešnost sodnikov,
državnih tožilcev in državnih pravobranilcev za leto 2008 znaša
2% letnih sredstev za osnovne plače.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odlok o
plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06).
30. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati
9. in 10. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/06).
31. člen
(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za
I. tarifni razred od 1. januarja 2007 znaša 232,79 eurov. Pri
obračunu plač za julij 2007 so javni uslužbenci upravičeni do
poračuna plač za obdobje januar–junij 2007 v višini razlike
do izhodiščne plače oziroma plačnega razreda, veljavnih do
1. januarja 2007.
(2) Funkcionarska osnova za obračun plač funkcionarjev
od 1. januarja 2007 znaša 615,74 eurov. Pri obračunu plač
za julij 2007 so funkcionarji upravičeni do poračuna plač za
obdobje januar–junij 2007 v višini razlike do plačnega razreda,
veljavnega do 1. januarja 2007.
(3) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za
I. tarifni razred od 1. julija 2007 znaša 235,82 eurov.
(4) Plačna lestvica iz priloge 1 tega zakona se spremeni
tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2007
povišajo za 0,45%.
(5) Plačna lestvica iz priloge 1 tega zakona se spremeni
tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. julija 2007
povišajo za 1,30%.
(6) Funkcionarji in javni uslužbenci, ki so se jim v obdobju
januar–junij 2007 plače že obračunavale v skladu s tem zakonom so za obdobje do junija 2007 upravičeni do poračuna plač
v višini razlike do plačnega razreda, veljavnega do 1. januarja
2007.
(7) Usklajeni plačni lestvici iz priloge 1 se objavita v prilogi
tega zakona.
(8) Za odpravo nesorazmerij v plačah se od 1. julija 2007
dalje nameni 1,26% od zneska izhodiščne plače oziroma osnove za obračun plač za mesec junij 2007.
32. člen
Plače funkcionarjev se v skladu s tem zakonom pričnejo
obračunavati s 1. januarjem 2008, razen plačila za povečan
obseg dela iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona.
33. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/02-17/82
Ljubljana, dne 19. junija 2007
EPA 1486-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Priloga 1:
Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2007
Plačni
razred
1

1611,93

Plačni
razred
1

1676,41

2

1743,47

3

1813,21

4

1885,74

5

1961,17

6

2039,62

7

2121,20

8

2206,04

9

2294,29

10

2386,06

11

2481,50

12

2580,76

13

2683,99

14

2791,35

15

2903,01

16

3019,13

17

860,63 51
895,05 52

3139,89

18

3265,49

19

930,85 53
968,09 54

3396,10

20

3531,95

21

1006,81 55
1047,08 56

3673,23

22

3820,15

23

1088,97 57
1132,52 58

3972,97

24

4131,88

25

1177,83 59
1224,94 60

4297,16

26

4469,04

27

1273,94 61
1324,90 62

4647,80

28

4833,71

29

5027,07

30

31

1377,89 63
1433,01 64

32

1490,33 65

33

1549,93

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Osnovna plača Plačni
(v €) razred
441,82 34

Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2007

459,50 35
477,87 36
496,99 37
516,87 38
537,55 39
559,04 40
581,40 41
604,67 42
628,85 43
654,00 44
680,17 45
707,37 46
735,67 47
765,10 48
795,69 49
827,53 50

Osnovna plača
(v €)

Osnovna plača Plačni
(v €) razred
447,56 34

Osnovna plača
(v €)
1632,89

465,47 35
484,08 36

1698,20

503,45 37
523,59 38

1836,78

544,54 39
566,31 40

1986,67

588,96 41
612,53 42

2148,78

637,03 43
662,50 44

2324,12

689,01 45
716,57 46

2513,76

745,23 47
775,05 48

2718,88

806,03 49
838,29 50

2940,75

871,82 51
906,69 52

3180,71

942,95 53
980,68 54

3440,25

1019,90 55
1060,69 56

3720,98

1103,13 57
1147,24 58

4024,62

1193,14 59
1240,86 60

4353,02

1290,50 61
1342,12 62

4708,22
5092,42

5228,15

31

1395,80 63
1451,64 64

5437,28

32

1509,70 65

5507,96

33

1570,08

1766,14
1910,25
2066,14
2234,72
2417,08
2614,31
2827,64
3058,38
3307,94
3577,87
3869,81
4185,59
4527,14
4896,55
5296,12
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Priloga 3: Uvrstitev funkcij v plačne razrede
a) Plačni razredi funkcij predsednika republike in funkcij
izvršilne oblasti – A1
Funkcije v plačni podskupini A1 so uvrščene v plačne
razrede v razponu od 55. do 65. plačnega razreda:
Šifra
funkcije
A010101

predsednik republike

65

A010201

predsednik vlade

65

A010210

minister

62–64

A010240

državni sekretar

59–61

A010220

generalni sekretar vlade

62

A010105

generalni sekretar
predsednika republike
vodja kabineta predsednika
republike
namestnik generalnega
sekretarja predsednika
republike
svetovalec predsednika
republike

57

A010110
A010115
A010120

Funkcija

Plačni razred

56
56
55
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Plačni razred ministra določi predsednik vlade v okviru razpona iz prejšnjega odstavka, plačni razred državnega
sekretarja pa vlada na predlog ministra, pristojnega za javno
upravo.
b) Plačni razredi funkcij zakonodajne oblasti – A2
Funkcije v plačni podskupini A2 so uvrščene v plačne
razrede v razponu od 54. do 65. plačnega razreda:
Šifra
funkcije

Funkcija

Plačni razred

A020101

predsednik državnega
zbora

65

A020105

podpredsednik državnega
zbora

62

A020110

poslanec evropskega
parlamenta

62

A020120

poslanec

A020107

generalni sekretar državnega zbora

60

A010205

Sekretar državnega sveta

54

55–62

Plačne razrede poslancev določi pristojno delovno telo
državnega zbora v okviru razpona iz prejšnjega odstavka.

c) Plačni razredi funkcij sodne oblasti – A3
Funkcije v plačni podskupini A3 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 40. do 65. plačnega razreda:
Šifra
funkcije
A037101

Funkcija

Število zaposlenih
pri uporabniku proračuna

Plačni razred

predsednik vrhovnega sodišča

65

A037105

podpredsednik vrhovnega sodišča

60

A037301

predsednik višjega sodišča I

nad 100 zaposlenih

60

A037401

predsednik okrožnega sodišča I

nad 300 zaposlenih

57

A037302

predsednik višjega sodišča II

do 100 zaposlenih

59

A037311

podpredsednik višjega sodišča I

nad 100 zaposlenih

58

A037501

predsednik okrajnega sodišča I

nad 300 zaposlenih

55

A037110

vrhovni sodnik svetnik

A037402

predsednik okrožnega sodišča II

od 101 do 300 zaposlenih

56

A037411

podpredsednik okrožnega sodišča I

nad 300 zaposlenih

55

A037312

podpredsednik višjega sodišča II

do 100 zaposlenih

57

A037403

predsednik okrožnega sodišča III

do 100 zaposlenih

55

A037502

predsednik okrajnega sodišča II

od 101 do 300 zaposlenih

54

A037511

podpredsednik okrajnega sodišča I

nad 300 zaposlenih

53

A037111

vrhovni sodnik

A037503

predsednik okrajnega sodišča III

od 51 do 100 zaposlenih

53

A037412

podpredsednik okrožnega sodišča II

od 101 do 300 zaposlenih

54

A037107

generalni sekretar vrhovnega sodišča

57

55

54
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Šifra
funkcije
A037330

Funkcija

Število zaposlenih
pri uporabniku proračuna

Plačni razred

višji sodnik svetnik

A037504

predsednik okrajnega sodišča IV

do 50 zaposlenih

52

A037413

podpredsednik okrožnega sodišča III

do 100 zaposlenih

53

A037512

podpredsednik okrajnega sodišča II

od 101 do 300 zaposlenih

52

A037450

okrožni kazenski sodnik svetnik

A037513

podpredsednik okrajnega sodišča III

A037460

okrožni sodnik svetnik

A037514

podpredsednik okrajnega sodišča IV

A037550

okrajni sodnik svetnik

50

A037331

višji sodnik

48

A037451

okrožni kazenski sodnik

43

A037461

okrožni sodnik

42

A037551

okrajni sodnik

40

55

53
od 51 do 100 zaposlenih

51
52

do 50 zaposlenih

50

d) Plačni razredi funkcij v drugih državnih organih – A4
Funkcije v plačni podskupini A4 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 40. do 65. plačnega razreda:
Šifra
funkcije
A047101

Funkcija

Število zaposlenih
pri uporabniku proračuna

predsednik ustavnega sodišča

65

A047201

predsednik računskega sodišča

64

A047401

generalni državni tožilec

64

A047301

varuh človekovih pravic

63

A047110

sodnik ustavnega sodišča

62

A047203

namestnik predsednika računskega sodišča

59

A047701

predsednik državne revizijske komisije

59

A047405

namestnik generalnega državnega tožilca

59

A047901

informacijski pooblaščenec

58

A047451

vodja okrožnega državnega tožilstva I

A047501

generalni državni pravobranilec

A047105

generalni sekretar ustavnega sodišča

A047452

vodja okrožnega državnega tožilstva II

območje okrožnega sodišča II

56

A047453

vodja okrožnega državnega tožilstva III

območje okrožnega sodišča III

55

A047420

vrhovni državni tožilec svetnik

57

A047220

vrhovni državni revizor

56

A047710

član državne revizijske komisije

56

A047425

vrhovni državni tožilec

55

območje okrožnega
sodišča I

Plačni razred

57
57
57
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Šifra
funkcije
A047305

namestnik varuha človekovih pravic

55

A047505

namestnik generalnega državnega pravobranilca

55

A047456

namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva I

A047801

predsednik komisije za preprečevanje korupcije

54

A047205

sekretar računskega sodišča

54

A047310

generalni sekretar varuha

54

A047440

višji državni tožilec svetnik

55

A047460

okrožni državni tožilec svetnik

53

A047457

namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II

A047805

namestnik predsednika komisije za preprečevanje korupcije

51

A047810

član komisije za preprečevanje korupcije

50

A047458

namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III

A047445

višji državni tožilec

48

A047520

državni pravobranilec

48

A047465

okrožni državni tožilec

43

A047468

pomočnik okrožnega državnega tožilca

40

A047535

pomočnik državnega pravobranilca

40

območje okrožnega sodišča I

območje okrožnega sodišča II

območje okrožnega sodišča III

7747

Plačni razred

55

54

53

e) Plačni razredi funkcij v lokalnih skupnostih – A5
Funkcije v plačni podskupini A5 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 32. do 59. plačnega razreda:
Šifra
funkcije
A050101

Funkcija

Število prebivalcev lokalne skupnosti

Plačni razred

župan I (Ljubljana)

nad 200.000 prebivalcev

59

A050201

župan II (Maribor)

od 100.001 do 200.000 prebivalcev

57

A050301

župan III

od 30.001 do 100.000 prebivalcev

55

A050401

župan IV

od 15.001 do 30.000 prebivalcev

53

A050501

župan V

od 5001 do 15.000 prebivalcev

51

A050601

župan VI

od 2001 do 5000 prebivalcev

49

A050701

župan VII

do 2000 prebivalcev

46

A050110

podžupan I (Ljubljana)

nad 200.000 prebivalcev

44–51

A050210

podžupan II (Maribor)

od 100.001 do 200.000 prebivalcev

42–49

A050310

podžupan III

od 30.001 do 100.000 prebivalcev

40–47

A050410

podžupan IV

od 15.001 do 30.000 prebivalcev

38–45

A050510

podžupan V

od 5001 do 15.000 prebivalcev

36–43

A050610

podžupan VI

od 2001 do 5000 prebivalcev

34–41

A050710

podžupan VII

do 2000 prebivalcev

32–38

Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata
župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodniški službi (ZSS-H)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodniški službi (ZSS-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 19. junija 2007.

Št. 001-22-66/07
Ljubljana, dne 27. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-H)
1. člen
V Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo) se besedilo 16. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za pravosodje, pošlje najpozneje
v petih dneh od prejema popolnih prijav predsedniku sodišča,
pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto, vse prijave,
ki jih ni zavrglo.
Prijavam kandidatov, ki prvič kandidirajo, ministrstvo, pristojno za pravosodje, priloži podatke o sodniškem pripravništvu
in pravniškem državnem izpitu. Prijavam kandidatov, ki že
opravljajo sodniško funkcijo, ministrstvo, pristojno za pravosodje, priloži ustrezne podatke iz osebne evidence sodnika
(72. člen).
Predsednik sodišča najpozneje v 20 dneh od dneva, ko
prejme razpisno gradivo iz prejšnjih odstavkov, oblikuje obrazloženo mnenje o ustreznosti vsakega kandidata, pri čemer se
mora ravnati po kriterijih iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Mnenje vroči kandidatu, ta pa lahko da nanj obrazložene
pripombe v osmih dneh od prejema mnenja.
Najpozneje v osmih dneh po prejemu pripomb oziroma
poteku roka iz prejšnjega odstavka predsednik sodišča oblikuje
dokončno mnenje, ki ga z razpisnim gradivom in morebitnimi
pripombami kandidata pošlje sodnemu svetu.
Predsednik sodišča lahko posebej navede, katere kandidate šteje za najbolj ustrezne za zasedbo prostega mesta in
to obrazloži.«.
2. člen
V drugem odstavku 17. člena se črta besedilo »za katera
je pristojen personalni svet,«.
3. člen
V drugem in četrtem odstavku 18. člena se besedilo
»personalnega sveta« nadomesti z besedilom »predsednika
sodišča«.
4. člen
Na koncu 21.a člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Če
je sprožen upravni spor, mora pristojno sodišče odločiti najpozneje v tridesetih dneh.«.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je razpis za prosto sodniško mesto neuspešen, je
ministrstvo, pristojno za pravosodje, dolžno v 15 dneh razpis
ponoviti, razen če v tem času prejme izjavo predsednika sodišča, da razpisa ni treba ponoviti.«.
6. člen
Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O napredovanju v plačnih razredih in na položaj svetnika
odloča predsednik sodišča na predlog sodnika, pri čemer se
mora ravnati po kriterijih iz prvega odstavka 28. člena tega
zakona. O napredovanju v višji sodniški naziv in o hitrejšem
napredovanju v plačnih razredih, v položaj svetnika ali na višje
sodniško mesto ter o izjemnem napredovanju v višji sodniški
naziv odloča sodni svet na predlog sodnika ali predsednika
sodišča. O napredovanju se odloča po izvedenem postopku
ugotavljanja uspešnosti in strokovnosti sodnika.«.
7. člen
V prvem odstavku 29. člena se v 4. točki črta beseda
»ter«, na koncu pa se podpičje nadomesti z vejico in doda
besedilo »ter število sklenjenih sodnih poravnav;«.
8. člen
V tretjem odstavku 32. člena se črta beseda »svetnik«.
9. člen
V drugem odstavku 34. člena se besedilo »sodni svet«
nadomesti z besedilom »predsednik sodišča«.
10. člen
V prvem odstavku 34.a člena se črta beseda »svetnik«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »če so potekla najmanj tri leta od zadnjega imenovanja sodnika na položaj svetnika in«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
okrajni oziroma okrožni sodnik svetnik na istem sodniškem mestu napreduje v neposredno višji sodniški naziv, če so pretekla
najmanj tri leta od imenovanja sodnika na položaj svetnika in če
iz ocene sodniške službe izhaja, da izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje. Pri tem napredovanju lahko doseže največ
naziv višjega sodnika, na istem sodniškem mestu pa ne more
biti imenovan na položaj višjega sodnika svetnika.
Sodnika iz prejšnjega odstavka se z letnim razporedom
dela v skladu z zakonom, ki ureja sodišča, razporedi praviloma
za sojenje v pomembnejših zadevah ter za opravljanje dodatnega dela pri izvrševanju sodne funkcije v okviru mentorstva,
lahko pa se ga tudi dodeli na sodišče višjega položaja, ki ustreza njegovemu nazivu.«.
11. člen
V drugem odstavku 34.b člena se beseda »deset« nadomesti z besedo »dvanajst«.
12. člen
Besedilo 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodnik ima pravico do osnovne plače, ki ustreza plačnemu razredu za sodniški naziv, v katerega je imenovan, ali
položaju, na katerega je imenovan.
Sodnik ima pravico do dodatkov kot dela plače pod pogoji
in v višini, kot jih določa zakon, ki ureja sistem plač v javnem
sektorju.
Sodnik ima pravico do dela plače za redno delovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega
dela pod pogoji in v višini, kot jih določa zakon, ki ureja sistem
plač v javnem sektorju.
Sodniku se osnovna plača v času trajanja sodniške službe
ne sme znižati, razen v primerih, ki jih določa ta zakon.«.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
V prvem odstavku 45. člena se besedilo »odlokom, ki
ureja plače funkcionarjev« nadomesti z besedilom »zakonom,
ki ureja sistem plač v javnem sektorju«.
V drugem odstavku se za besedo »sodnika« črta vejica in
besedilo »v skladu z odlokom, ki ureja plače funkcionarjev,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sodnik je ob izvolitvi oziroma imenovanju lahko uvrščen
v plačni razred, ki je za enega ali dva plačna razreda višji od
plačnega razreda, v katerega je uvrščena funkcija, če sodni
svet ugotovi, da za to obstajajo utemeljeni razlogi.«.
Četrti odstavek se črta.
14. člen
Tretji odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrhovni sodniki lahko napredujejo za en plačni razred.«.
15. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodnika ob napredovanju v plačnih razredih ali na položaj svetnika uvrsti v plačni razred predsednik sodišča. Ob
napredovanju v višji sodniški naziv in ob imenovanju v plačnih
razredih, v položaj svetnika ali na višje sodniško mesto, če je
imenovanje povezano s hitrejšim ali izjemnim napredovanjem,
sodnika uvrsti v plačni razred sodni svet. Uvrstitev v plačni
razred je sestavni del odločbe o napredovanju oziroma imenovanju. Uvrstitev v plačni razred se ne objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.«.
16. člen
Besedilo 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodniška plača se določi tako, da se vrednost plačnega
razreda, v katerega je sodnik uvrščen, poveča za dodatke ter
za del plače za redno delovno uspešnost in delovno uspešnost
iz naslova povečanega obsega dela v skladu z zakonom, ki
ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
17. člen
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dežurstvo je posebna oblika dela, ki se izvaja na sedežu
sodišča ali zunaj njega, s katero se zagotavlja 24-urno opravljanje nujnih procesnih dejanj, določenih v zakonih. Sestavljeno
je iz aktivnega dela, ko sodnik med dežurstvom opravlja svoja
dela in naloge, in neaktivnega dela.
Aktivne ure v dežurstvu, ki jih sodnik opravi v okviru polnega delovnega časa, se vrednotijo kot delo v okviru polnega
delovnega časa. Aktivne ure dežurstva, ki jih sodnik opravi prek
polnega delovnega časa, se vrednotijo kot delo prek polnega
delovnega časa. Neaktivne ure dežurstva, ki jih sodnik opravi
prek polnega delovnega časa, se štejejo v delo prek polnega
delovnega časa in se vrednotijo enako kot delo v okviru polnega delovnega časa.
Aktivne in neaktivne ure iz tega člena se določijo glede
na evidentirano količino dela. Merila za opredelitev aktivnih in
neaktivnih ur se določijo s Sodnim redom.
Plačilo za dežurstvo se všteva v osnovo za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.«.
18. člen
49.a, 49.b, 49.c, 49.č in 49.d člen se črtajo.
19. člen
Besedilo 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pripravljenost pomeni dosegljivost zunaj sedeža sodišča
po telefonu ali z uporabo drugih sredstev za potrebe prihoda na
delovno mesto zaradi prevzema nujnih preiskovalnih dejanj na
poziv dežurnega sodnika in zaradi prevzema vodenja postopka
o prekršku v primeru pridržanja ter privedbe osebe, zalotene
pri prekršku, v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, za potrebe odločanja o pritožbah in za odločanje o dovolitvi posegov
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v človekove pravice ter za odločanje v volilnih postopkih in
drugih podobnih zadevah. Najdaljši sprejemljivi čas prihoda na
delovno mesto se določi s Sodnim redom.
Ure pripravljenosti se ne štejejo v delovni čas. Če sodnik
v času pripravljenosti prevzame opravljanje nalog iz prejšnjega
odstavka, se aktivne ure vrednotijo in evidentirajo kot aktivne
ure v času dežurstva. Za čas aktivnih ur ne pripada dodatek
za pripravljenost.«.
20. člen
50.a člen se črta.
21. člen
Besedilo 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodnik, ki opravlja dežurstvo na dela proste dneve, ima
pravico do tedenskega počitka na kakšen drug dan v tednu.«.
22. člen
Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Okrajni sodnik, ki na podlagi zakona, ki ureja sodišča,
opravlja sodniško funkcijo na višjem sodišču, je lahko dodeljen
na okrajno sodišče znotraj območja istega ali drugega višjega
sodišča do treh let z možnostjo ponovne dodelitve zaradi nadomeščanja odsotnih sodnikov, reševanja izrednega pripada zadev ali obravnavanja zadev v drugih utemeljenih primerih, zlasti
zaradi zagotavljanja pravice do sojenja v razumnem roku.
Okrožni sodnik, ki na podlagi zakona, ki ureja sodišča,
opravlja sodniško funkcijo na višjem sodišču, je lahko dodeljen
na okrajno ali okrožno sodišče znotraj območja istega ali drugega višjega sodišča do treh let z možnostjo ponovne dodelitve
zaradi nadomeščanja odsotnih sodnikov, reševanja izrednega
pripada zadev ali obravnavanja zadev v drugih utemeljenih
primerih, zlasti zaradi zagotavljanja pravice do sojenja v razumnem roku.
O dodelitvi in času dodelitve na okrajno ali okrožno sodišče znotraj območja istega višjega sodišča odloči predsednik
višjega sodišča, pri katerem sodniki iz prejšnjih dveh odstavkov
opravljajo sodniško funkcijo, na predlog predsednika okrajnega
oziroma okrožnega sodišča iz območja tega višjega sodišča.
O dodelitvi in času dodelitve na okrajno ali okrožno sodišče, ki
je na območju drugega višjega sodišča, odloči predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na predlog predsednika
okrajnega ali okrožnega sodišča z območja drugega višjega
sodišča. Pri odločitvi se upoštevajo predvsem razlogi za dodelitev, pravno področje, čas trajanja sodniške službe, oddaljenost
sodišča in uspešnost sodnika.
Zoper odločbo o dodelitvi se lahko dodeljeni sodnik pritoži
v treh dneh od prejema odločbe. O pritožbi, ki ne zadrži izvršitve, odloči sodni svet v 15 dneh.
V času trajanja dodelitve na sodišče znotraj območja
istega višjega sodišča lahko predsednik tega višjega sodišča
dodeljenega sodnika delno ali v celoti oprosti opravljanja sodniške službe na sodišču, na katerem je imenovan. V primeru
dodelitve na sodišče z območja drugega višjega sodišča odloči
o delni ali celotni oprostitvi opravljanja sodniške službe predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.«.
23. člen
Peti odstavek 71. člena se črta.
24. člen
V četrtem odstavku 71.c člena se besedilo »na višje
sodniško mesto oziroma položaj oziroma višji plačni razred«
nadomesti z besedilom »v skladu s tem zakonom«.
V petem odstavku se za besedilom »tretjega odstavka
tega člena« doda vejica in besedilo »razen sodniku, ki je dodeljen na Ustavno sodišče Republike Slovenije,«.
V šestem odstavku se za besedilom »tretjega odstavka
tega člena« doda vejica in besedilo »razen sodnik, ki je dodeljen na Ustavno sodišče Republike Slovenije,«.
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25. člen
Naslov 1. oddelka VI. poglavja se spremeni tako, da se
glasi: »Prenehanje sodniške funkcije in sodniške službe«.
26. člen
V prvem odstavku 74. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. če ne priseže najpozneje v šestdesetih dneh od dneva izvolitve v sodniško funkcijo, razen če ne priseže iz razlogov,
na katere sam ne more vplivati;«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Sodniku preneha sodniška služba po zakonu z upokojitvijo, vendar najpozneje, ko dopolni 70 let starosti.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Šteje se, da je razlog iz 1. točke prvega odstavka tega
člena podan, ko preteče šestdeset dni od izvolitve sodnika v
sodniško funkcijo, razlog iz 2., 3. in 8. točke prvega odstavka
tega člena z dnem pravnomočnosti odločbe pristojnega organa,
razlog iz 5. točke prvega odstavka tega člena z dnem prenehanja dela sodišča, razlog iz 7. točke prvega odstavka tega
člena z dnem, ko sodni svet potrdi oceno, razlog iz prejšnjega
odstavka pa s potekom leta, v katerem je sodnik dosegel starostno mejo za upokojitev.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
27. člen
Besedilo 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O nastopu razlogov iz prvega in drugega odstavka 74.
člena tega zakona obvesti predsednik sodišča sodni svet,
ki izda ugotovitveno odločbo o prenehanju sodniške funkcije
oziroma sodniške službe.«.
28. člen
V prvem odstavku 76.a člena se besedilo »1. točke prvega« nadomesti z besedo »drugega«, beseda »funkcijo« pa se
nadomesti z besedo »službo«.
V drugem odstavku se beseda »funkcije« nadomesti z
besedo »službe«, beseda »funkcijo« pa z besedo »službo«.
V tretjem odstavku se beseda »funkcijo« nadomesti z
besedo »službo«.
V četrtem odstavku se besedilo »1. točke prvega« nadomesti z besedo »drugega«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Postopki v zvezi z napredovanjem sodnika na istem sodniškem mestu v višji sodniški naziv v skladu s četrtim odstavkom 34.a člena zakona se izvedejo na podlagi ocene sodniške
službe, izdelane po uveljavitvi tega zakona.
30. člen
Medokrajni in medokrožni sodniki, ki so bili na podlagi 69.
člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) dodeljeni na drugo okrajno oziroma
okrožno sodišče, po izteku dodelitve opravljajo sodniško službo
kot okrajni in okrožni sodniki na sedežu tistega okrajnega ali
okrožnega sodišča, na katerem so bila določena posebna sodniška mesta za medokrajne oziroma medokrožne sodnike.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati prvi odstavek 36. člena in 38. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (Uradni list Republike Slovenije,
št. 17/06).

Uradni list Republike Slovenije
32. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/93-24/64
Ljubljana, dne 19. junija 2007
EPA 1487-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
državnem pravobranilstvu (ZDPra-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o državnem
pravobranilstvu (ZDPra-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o državnem pravobranilstvu (ZDPra-B), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 2007.
Št. 001-22-67/07
Ljubljana, dne 27. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU (ZDPra-B)
1. člen
V Zakonu o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo in 1/07 – odločba US) se v
12. členu dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Državno pravobranilstvo ima na podlagi tega zakona ali
drugih zakonov, ki določajo njegove naloge in pristojnosti, zaradi obravnavanja in reševanja posamezne zadeve pravico do
brezplačnega dostopa oziroma do brezplačnega neposrednega
elektronskega dostopa do informatiziranih vpisnikov sodišč
in vseh javnih knjig, registrov in drugih uradnih evidenc, ki jih
upravljajo organi javnega sektorja v informatizirani obliki. V
navedene zbirke podatkov dostopa z navedbo osebnega imena in naslova prebivališča obdolženca, obtoženca ali stranke
sodnega ali drugega postopka, navedbo namena dostopa ter
opravilne številke zadeve državnega pravobranilstva. Državno
pravobranilstvo lahko v podatke iz zbirk podatkov vpogleda, jih
kopira, prepiše ali izpiše ter nadalje obdeluje v postopkih, kjer
izvršuje svoje zakonsko določene naloge in pristojnosti.
Pri dostopu do zbirk osebnih podatkov, evidenc ali registrov, ki vsebujejo občutljive osebne podatke, se način dostopa
in sistem zavarovanja osebnih podatkov določi v državnopravobranilskem redu, po pridobitvi predhodnega soglasja Informacijskega pooblaščenca.«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V drugem odstavku 25. člena se za besedo »pošteno«
doda vejica in besedilo »ali je bil obsojen za kaznivo dejanje,
zaradi katerega je podan razlog za razrešitev državnega pravobranilca (prvi odstavek 61. člena)«.
3. člen
V prvem odstavku 34. člena se besedi »sprejeme sklep«
nadomestita z besedama »izda akt«.
V drugem odstavku se besedilo »sprejme sklep o imenovanju« nadomesti z besedo »imenuje«.
V tretjem odstavku se beseda »sklepu« nadomesti z
besedo »aktu«.
4. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca ima pravico do osnovne plače, ki ustreza plačnemu
razredu za funkcijo, na katero je imenovan.
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca ima pravico do dela plače za redno delovno uspešnost v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja
sistem plač v javnem sektorju.
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca ima pravico do dela plače za delovno uspešnost iz
naslova povečanega obsega dela v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca ima pravico do dodatkov kot dela plače v višini
in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja sistem plač v
javnem sektorju.
Državnemu pravobranilcu oziroma pomočniku državnega
pravobranilca se osnovna plača med trajanjem funkcije ne sme
znižati, razen v primerih, ki jih določa ta zakon.«.
5. člen
V 43. členu se za besedo »upravičen« doda vejica, besedilo »po določbah tega zakona in za del plače za delovno
uspešnost ter dodatno delovno uspešnost« pa se nadomesti z
besedilom »za del plače za redno delovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela«.
6. člen
V prvem odstavku 44. člena se besedilo »odlokom o plačah funkcionarjev« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja
sistem plač v javnem sektorju«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Državni pravobranilec in pomočnik državnega pravobranilca sta ob prvem imenovanju uvrščena v izhodiščni plačni
razred, določen z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem
sektorju. Izhodiščni plačni razred državnega pravobranilca je
enak izhodiščnemu plačnemu razredu višjega sodnika, izhodiščni plačni razred pomočnika državnega pravobranilca pa
izhodiščnemu plačnemu razredu okrajnega sodnika. V plačni
razred ju uvrsti generalni državni pravobranilec.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega
pravobranilca lahko generalni državni pravobranilec ob prvem
imenovanju iz utemeljenih razlogov uvrsti v plačni razred, ki
je za en ali dva plačna razreda višji od plačnega razreda, v
katerega je uvrščena funkcija.«.
Četrti odstavek se črta.
7. člen
Prvi in drugi odstavek 45. člena se črtata.
V tretjem odstavku, ki postane edini odstavek 45. člena,
se besedilo »Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavlja pet«
nadomesti z besedilom »O izplačilu dela plače za redno de-
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lovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela odloča personalna komisija petih«.
8. člen
45.a člena se črta.
9. člen
45.b člen se črta.
10. člen
45.c člen se črta.
11. člen
46. člen se črta.
12. člen
47. člen se črta.
13. člen
48. člen se črta.
KONČNI DOLOČBI
14. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 17/06) prenehata veljati
prvi in drugi odstavek 34. člena in 35. člen, v prvem odstavku
36. člena pa se črta vejica in besedilo »uporabljati pa se začne
z dnem začetka uporabe Odloka o plačah funkcionarjev«.
15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 700-07/90-5/15
Ljubljana, dne 19. junija 2007
EPA 1488-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

3032.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
državnem tožilstvu (ZDT-F)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu
(ZDT-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o državnem tožilstvu (ZDT-F), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 19. junija 2007.
Št. 001-22-68/07
Ljubljana, dne 27. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DRŽAVNEM TOŽILSTVU (ZDT-F)
1. člen
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 34/07
– uradno prečiščeno besedilo in 40/07) se za petim odstavkom
12. člena dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Državno tožilstvo ima na podlagi tega zakona ali drugih zakonov, ki določajo njegove naloge in pristojnosti, zaradi obravnavanja in reševanja posamezne zadeve pravico do
brezplačnega dostopa oziroma do brezplačnega neposrednega
elektronskega dostopa do evidence zaprtih oseb, kazenske
evidence, evidence kazenskih točk, evidence prekrškov in vseh
javnih knjig, registrov in drugih uradnih evidenc, ki jih upravljajo
organi javnega sektorja v informatizirani obliki. V navedene
zbirke podatkov dostopa z navedbo osebnega imena in naslova prebivališča obdolženca, obtoženca ali stranke sodnega postopka, navedbo namena dostopa ter opravilne številke zadeve
državnega tožilstva. Državno tožilstvo lahko v podatke iz zbirk
podatkov vpogleda, jih kopira, prepiše ali izpiše ter nadalje
obdeluje v postopkih, kjer izvršuje svoje zakonsko določene
naloge in pristojnosti.
Pri dostopu do kazenske evidence, evidence prekrškov,
evidence zaprtih oseb in drugih zbirk osebnih podatkov, evidenc ali registrov, ki vsebujejo občutljive osebne podatke, se
način dostopa in sistem zavarovanja osebnih podatkov določi
v državnotožilskem redu, po pridobitvi predhodnega soglasja
Informacijskega pooblaščenca.«.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
2. člen
27.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»27.a člen
Državni tožilec je dolžan izvajati izobraževanje za funkcijo
državnega tožilca, tožilsko osebje in tožilske pripravnike pod
pogoji, ki so določeni v tem zakonu ali v državnotožilskem
redu.«.
3. člen
Za 27.a členom se dodata 27.b in 27.c člen, ki se glasita:
»27.b člen
Dežurstvo je posebna oblika dela, s katero se zagotavlja,
da lahko državni tožilec opravlja usmerjanje predkazenskega
postopka, zagotavlja udeležbo pri procesnih dejanjih in drugih
opravilih predkazenskega postopka ter druga nujna dejanja,
določena v zakonu, ki ureja kazenski postopek, in v drugih
zakonih. Sestavljeno je iz aktivnega dela, ko državni tožilec v
času dežurstva opravlja svoja dela in naloge, in neaktivnega
dela.
Aktivne ure v dežurstvu, ki jih državni tožilec opravi v
okviru polnega delovnega časa, se vrednotijo kot delo v okviru
polnega delovnega časa. Aktivne ure dežurstva, ki jih državni
tožilec opravi prek polnega delovnega časa, se vrednotijo kot
delo preko polnega delovnega časa. Neaktivne ure dežurstva,
ki jih državni tožilec opravi preko polnega delovnega časa, se
štejejo v delo preko polnega delovnega časa, in se vrednotijo
enako kot delo v okviru polnega delovnega časa.
Aktivne in neaktivne ure iz tega člena se določijo glede
na evidentirano količino dela. Merila za opredelitev aktivnih in
neaktivnih ur se določijo z državnotožilskim redom.
Plačilo za dežurstvo se všteva v osnovo za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.
27.c člen
Pripravljenost pomeni dosegljivost državnega tožilca po
telefonu ali s pomočjo drugih sredstev za potrebe iz prvega
odstavka 27.b člena tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
Ure pripravljenosti se ne štejejo v delovni čas. Če državni
tožilec v času pripravljenosti prevzame opravljanje nalog iz
27.b člena tega zakona, se aktivne ure vrednotijo in evidentirajo kot aktivne ure v času dežurstva. Za čas aktivnih ur mu ne
pripada dodatek za pripravljenost.«.
4. člen
Tretji odstavek 30. člena se črta.
5. člen
30.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Državnemu tožilcu pripadajo dodatki v skladu s pogoji
in višino, kakor jih določa zakon, ki ureja sistem plač v javnem
sektorju.«.
6. člen
30.b člen se črta.
7. člen
Prvi odstavek 30.c člena se črta.
V drugem odstavku se črta beseda »drugih«.
8. člen
V prvem odstavku 34. člena se za besedo »ter« doda
besedi »kadrovsko evidenco«.
9. člen
Četrti odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število pripravniških mest iz prejšnjega odstavka določi
minister, pristojen za pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca in po predhodnem mnenju državnotožilskega
sveta.«.

sijo:

10. člen
Drugi odstavek 60. člena se črta.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se gla-

»Dežurna služba na državnih tožilstvih se izvaja kot dežurstvo in pripravljenost (v nadaljnjem besedilu: način izvajanja
dežurne službe).
Merila za določitev načina izvajanja dežurne službe se
podrobneje določijo v državnotožilskem redu.
Vodja državnega tožilstva odloči o načinu izvajanja dežurne službe državnega tožilstva po predhodnem soglasju
generalnega državnega tožilca.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 17/06) v 32. členu preneha
veljati besedilo », uporabljati pa se začne z dnem začetka
uporabe Odloka o plačah funkcionarjev«.
12. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 700-06/90-4/35
Ljubljana, dne 19. junija 2007
EPA 1489-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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VLADA
3033.

Odredba o številu mest policistov
specializiranega oddelka v Skupini državnih
tožilcev za pregon organiziranega kriminala

Na podlagi sedmega odstavka 10.e člena Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 34/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/07), na predhodni predlog generalne
državne tožilke in na predlog ministra za pravosodje, izdaja
Vlada Republike Slovenije

ODREDBO
o številu mest policistov specializiranega
oddelka v Skupini državnih tožilcev za pregon
organiziranega kriminala
1. člen
Specializirani oddelek v Skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala ima petnajst policistov.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00720-18/2007/7
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-2011-0086
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3034.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah
Sveta za trajnostni razvoj

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah
Sveta za trajnostni razvoj
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah
Sveta za trajnostni razvoj (Uradni list RS, št. 135/03 in 36/05)
se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Svet je posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za
področje trajnostnega razvoja kot skladnega gospodarskega,
socialnega in okoljskega razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi se zmanjšale možnosti zadovoljevanja
potreb prihodnjih generacij.
Svet je namenjen vzpostavljanju dialoga Vlade Republike
Slovenije s predstavniki civilne družbe o pomembnih vprašanjih
trajnostnega razvoja.«
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2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
1. sprejema smernice in priporočila za oblikovanje politik
po načelih trajnostnega razvoja na nacionalni in regionalni ravni
ter priporočila za oblikovanje meril namenjenih uresničevanju
načel trajnostnega razvoja v praksi,
2. obravnava, daje pobude in vrednoti predloge strateških, izvedbenih in drugih dokumentov razvojnega načrtovanja
z vidika trajnostnega razvoja,
3. obravnava in daje pobude glede pomembnejših poročil
o izvajanju strateških, izvedbenih in drugih dokumentov razvojnega načrtovanja z vidika trajnostnega razvoja,
4. obravnava in daje pobude za učinkovito izvajanje in
medsebojno dopolnjevanja izvajanja prenovljene Strategije trajnostnega razvoja EU in Lizbonske strategije za rast in delovna
mesta,
5. daje pobude pri oblikovanju stališča Republike Slovenije pri njenem sodelovanju v Komisiji Združenih narodov za
trajnostni razvoj,
6. išče soglasje med državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in organizacijami civilne družbe o
politikah, inštrumentih in merilih za uresničevanje načel trajnostnega razvoja.«
3. člen
V 4. členu se v prvi alineji beseda »pristojen« nadomesti
z besedama »zadolžen za«.
Peta alineja se premeni tako, da se glasi:
»– minister, odgovoren za usklajevanje in spremljanje
izvajanja Strategije razvoja Slovenije,«.
Za peto alinejo se dodajo tri nove alineje, ki se glasijo:
»– minister, pristojen za promet«,
»– minister, pristojen za kmetijstvo«,
»– minister pristojen za šolstvo,«.
V sedemnajsti alinei se besedilo »Sveta društvenih organizacij Slovenije« nadomesti z besedilom »Zveze društvenih
organizacij Slovenije«.
4. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vlada Republike Slovenije s sklepom imenuje kontaktne
osebe, odgovorne za zagotavljanje sodelovanja ministrstev in
vladnih služb pri delu sveta.«
5. člen
V 7. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Predsednik sveta je minister, odgovoren za usklajevanje
in spremljanje izvajanja Strategije razvoja Slovenije. Namestnika predsednika sveta sta minister, pristojen za okolje in prostor
ter minister, zadolžen za regionalni razvoj.«
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Operativne naloge za svet opravlja tehnični sekretariat sveta (v nadaljnjem besedilu: sekretariat). Sekretariat vodi
sekretar. Sekretarja in člane sekretariata imenuje predsednik
sveta v dogovoru s svojima namestnikoma izmed upravnih
delavcev in zunanjih strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu:
eksperti). Pri imenovanju upravnega delavca mora pridobiti
soglasje njegovega predstojnika.
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Strokovne naloge za potrebe dela sekretariata in sveta
opravljajo ministrstva in vladne službe ter eksperti.«
8. člen
V 10. členu se v tretji alinei beseda »delovnimi« nadomesti z besedo »ekspertnimi«.
Četrta in peta alinea se črtata.
Doda se nova alinea, ki se glasi:
»– pripravlja in pridobiva strokovna mnenja za potrebe
sveta.«
9. člen
V 10.a členu se za prvo alineo dodajo tri nove alinee, ki
se glasijo:
»– predsedniku sveta predlaga program dela,
– v dogovoru s predsednikom sveta po potrebi sklicuje,
v polni ali delni sestavi, sestanke kontaktnih oseb iz drugega
odstavka 5. člena tega sklepa,
– koordinira delo ekspertnih skupin.«
10. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
3035.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 18. člena Zakona
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 34/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/07) 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. 110-112/2007 z dne 5. 6. 2007, na
125. seji dne 14. 6. 2007 izdala naslednjo

ODLOČBO
Vanja Chiara BAŽEC, rojena 19. 8. 1972, dosedanja pomočnica okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Kopru, se imenuje za okrožno državno tožilko na
Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.
Št. 70101-23/2007/5
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-2011-0085

»11. člen
Predsednik sveta lahko na pobudo sveta, sekretarja ali na
lastno pobudo oblikuje ožje ekspertne skupine za posamezna
vprašanja ali področja trajnostnega razvoja, katerih člani so
praviloma eksperti in predstavniki civilne družbe.«

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

11. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Člani sveta, sekretariata in ekspertnih skupin, ki niso
zaposleni v vladnih organih in službah, imajo ob udeležbi na
seji do sejnine in pravico do povrnitve potnih stroškov v skladu s sklepom Vlada Republike Slovenije, ki določa povračila
stroškov v zvezi z delom strokovnih svetov Vlade Republike
Slovenije.
Člani sekretariata in ekspertnih skupin, ki niso zaposleni v
vladnih organih in službah, prejmejo plačilo za ekspertno delo
skladno s predpisi.«
12. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Kadrovske, materialne in tehničnih pogoje za delo sveta
in sekretariata zagotavlja Služba Vlade Republike Slovenije za
razvoj v sodelovanju z ministrstvi in službami vlade iz 4. člena
tega sklepa.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj sklene z
ministrstvi in službami vlade iz 4. člena tega sklepa, na osnovi programa dela sveta, dogovor o skupnem zagotavljanju
kadrovskih, materialnih in tehničnih pogojev za delo sveta in
sekretariata v določenem proračunskem obdobju.«
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01301-5/2007/13
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-1523-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Odločba o imenovanju Vanje Chiare Bažec
za okrožno državno tožilko na Okrožnem
državnem tožilstvu v Kopru

MINISTRSTVA
3036.

Pravilnik o strokovnem svetu za zdravstveno
varstvo rastlin

Na podlagi drugega odstavka 72. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 40/07) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o strokovnem svetu za zdravstveno varstvo
rastlin
1. člen
(splošna določba)
S tem pravilnikom se določa sestava in način dela strokovnega sveta za zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem
besedilu: svet).
2. člen
(sestava sveta)
(1) Svet sestavljajo strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu, gozdarstvu, znanosti in izobraževanju, s strokovnimi referencami in najmanj desetletnimi
delovnimi izkušnjami, in sicer:
– en predstavnik Biotehniške fakultete, Oddelka za agronomijo v Ljubljani;
– en predstavnik Fakultete za kmetijstvo v Mariboru;
– en predstavnik Kmetijskega inštituta Slovenije v Ljubljani;
– en predstavnik Nacionalnega inštituta za biologijo v
Ljubljani;
– en predstavnik Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije v Žalcu;
– en predstavnik Gozdarskega inštituta Slovenije ali
Biotehniške fakultete, oddelka, pristojnega za zdravstveno
varstvo gozdov v Ljubljani;

Uradni list Republike Slovenije
nije;
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– en predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slove-

– dva predstavnika območnih kmetijsko gozdarskih zavodov.
(2) Član sveta ne more biti vodilna ali vodstvena oseba,
ki izvaja javna pooblastila po zakonu o zdravstvenem varstvu
rastlin.
3. člen
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6. člen
(sejnine in potni stroški)
Člani sveta prejmejo za svoje sodelovanje na sejah sejnino in povrnjene potne stroške. Višino sejnin in potnih stroškov
ter podrobnejše pogoje delovanja članov sveta z odločbo iz
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika določi minister. Stroške krije Uprava.

(imenovanje sveta)

7. člen

(1) Člane sveta na predlog ustanov iz prejšnjega člena
imenuje minister pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) z odločbo za dobo petih let.
Člani sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
(2) Članu sveta mandat preneha, če to sam zahteva ali
če najmanj trikrat zaporedoma iz neupravičenih razlogov ne
sodeluje pri delu sveta.

(letno poročilo)
Svet pripravi letno poročilo za preteklo leto o stanju na
področju zdravstvenega varstva rastlin, o svojem delu ter o
predlaganih ukrepih in ga najpozneje do konca prvega četrtletja
predloži Upravi.

4. člen

(končna določba)

(naloge sveta)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(1) Svet daje mnenja, predloge in opredelitve do posameznih vprašanj s področja zdravstvenega varstva rastlin Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Uprava). Uprava lahko zahteva od sveta, da poda mnenje o
določenem vprašanju v roku, ki mu ga določi.
(2) Naloge sveta kot strokovno posvetovalnega telesa na
področju zdravstvenega varstva rastlin so zlasti, da:
– svetuje pri uvedbi ukrepov za preprečevanje vnosa,
širjenja in zatiranje škodljivih organizmov;
– predlaga znanstvene in izobraževalne dejavnosti s področja zdravstvenega varstva rastlin;
– spremlja sistemska in razvojna vprašanja s področja
zdravstvenega varstva rastlin in predlaga prednostne naloge;
– predlaga prioritetne ocene tveganja zaradi škodljivih
organizmov;
– predlaga razvojne načrte v zdravstvenem varstvu rastlin;
– sodeluje pri izdelavi podlag za pripravo zakonodaje;
– daje strokovna mnenja k drugim pomembnejšim odločitvam na področju zdravstvenega varstva rastlin.
(3) Svet lahko za obravnavo določenih vprašanj iz tega
člena predlaga Upravi imenovanje delovne skupine strokovnjakov, ki pripravi predlog rešitev določenih vprašanj. Podrobnejše
delovanje članov delovne skupine strokovnjakov določi Uprava
z odločbo o imenovanju. Uprava lahko zahteva od Sveta, da
poda mnenje o tem predlogu rešitev.
(4) Uprava posreduje v obravnavo svetu vse predloge,
vprašanja in pobude, ki jih prejme od izvajalcev zdravstvenega
varstva rastlin, če ugotovi, da so strateške narave za zdravstveno varstvo rastlin.
5. člen
(način dela sveta)
(1) Sedež sveta je pri Upravi.
(2) Člani sveta na prvem sestanku izberejo predsednika
in njegovega namestnika ter sprejmejo poslovnik, s katerim
podrobneje določijo način dela sveta.
(3) Sestanke sveta sklicuje in vodi predsednik. V primeru
odsotnosti predsednika ga nadomešča njegov namestnik.
(4) Administrativne naloge za svet opravlja tajnik, ki ga
zagotovi Uprava.
(5) Svet deluje na sejah, ki so najmanj dvakrat letno oziroma po potrebi. Na seje se vabi tudi predstavnika Uprave.
(6) Za zasedanje, sprejemanje strokovnih mnenj in predlogov mora biti na seji prisotnih najmanj dve tretjini članov, da
je svet sklepčen.
(7) Predsednik sveta lahko za obravnavo posameznih
vprašanj povabi tudi druge strokovnjake, ki niso člani sveta.
(8) Svet na seji obravnava strokovna vprašanja, sprejema
mnenja in stališča, ki so razvidna iz zapisnika, ki se ga pošlje
Upravi.

8. člen

Št. 007-252/2006
Ljubljana, dne 8. junija 2007
EVA 2006-2311-0039
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3037.

Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja
števila vzorčnih enot in pogostnosti vzorčenja
klavnih trupov, mletega mesa in mesnih
pripravkov

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih
enot in pogostnosti vzorčenja klavnih trupov,
mletega mesa in mesnih pripravkov
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Komisije
(ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških
merilih za živila (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2073/2005/ES) določajo pogoji in
način zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostnosti vzorčenja
klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov.
(2) Za mleto meso se ne šteje mleto meso, ki ga nosilec
živilske dejavnosti zmelje neposredno pred končnim potrošnikom.
(3) Za mesne pripravke se ne štejejo mesni pripravki, ki
jih nosilec živilske dejavnosti pred dajanjem na trg termično
obdela.
2. člen
(zmanjšanje števila vzorčnih enot)
(1) Nosilci živilske dejavnosti proizvodnje mletega mesa
in mesnih pripravkov, ki izpolnjujejo zahteve, določene v tretjem odstavku 5. člena Uredbe 2073/2005/ES in katerih obseg
proizvodnje mletega mesa ali mesnih pripravkov ne presega po
pet ton mesečno, lahko v načrtih vzorčenja zmanjšajo število

Stran
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Št.
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vzorčnih enot pri vzorčenju na salmonelo na način, določen v
Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V primeru mesnih pripravkov za neposredno uživanje
(tatarski biftek ipd.) lahko nosilci živilske dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe 2073/2005/ES in
katerih mesečni obseg proizvodnje ne presega ene tone mesnih
pripravkov za neposredno uživanje, v načrtih vzorčenja zmanjšajo število vzorčnih enot pri vzorčenju na salmonelo na način,
določen v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(zmanjšanje pogostnosti vzorčenja)
(1) Za izvedbo zadnjega odstavka oddelka Pogostnost
vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa, mesnih pripravkov
in mehansko izkoščenega mesa Poglavja 3 Priloge I Uredbe
2073/2005/ES lahko nosilci živilske dejavnosti v:
– odobrenih obratih za klanje živali, katerih letni obseg
klanja ne presega po 7.000 govedi ali kopitarjev oziroma po
15.000 prašičev, ovc ali koz, pogostnost vzorčenja klavnih
trupov zmanjšajo na način, določen v delu A Priloge 3, ki je
sestavni del tega pravilnika;
– odobrenih obratih za klanje perutnine, katerih letni obseg klanja ne presega 1.000.000 brojlerjev oziroma 100.000
puranov, pogostnost vzorčenja klavnih trupov zmanjšajo na
način, določen v delu B Priloge 3 tega pravilnika;
– registriranih in odobrenih obratih za proizvodnjo mletega mesa oziroma mesnih pripravkov, katerih mesečni obseg
proizvodnje ne presega po 10 ton mletega mesa oziroma
mesnih pripravkov, pogostnost vzorčenja zmanjšajo na način,
določen v Prilogi 1 tega pravilnika;
– obratih iz prejšnje alinee, ki proizvajajo mesne pripravke, namenjene za neposredno uživanje, v obsegu, ki ne presega 1 tono mesečno, pogostnost vzorčenja zmanjšajo na način,
določen v Prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Če se pri preizkušanju ugotovi nezadovoljiv rezultat
vzorca ali skupnega vzorca, mora nosilec živilske dejavnosti
prekiniti z zmanjšano pogostnostjo vzorčenja in takoj preiti na
začetno pogostnost vzorčenja, določeno v Prilogah 1, 2 oziroma 3 tega pravilnika.
4. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-32/2007
Ljubljana, dne 22. maja 2007
EVA 2007-2311-0034
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Priloga

vse vrste mesa,
razen
perutninskega
mesa

vse vrste mesa,
razen
perutninskega
mesa

vse vrste mesa,
razen
perutninskega
mesa

od 5 ton do 10
ton mletega mesa

od 5 ton do 10
ton mesnih
pripravkov

od 1 tone do 5
ton mletega mesa

Salmonela:
zmanjšanje frekvence ni možno

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec
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Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 4
zaporedne rezultate
Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi
vsaj 6 zaporednih rezultatov
E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 4
zaporedne rezultate

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 meseca

E.coli:
1 vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec

Zmanjšana pogostnost vzorþenja
(v primeru ugodnih rezultatov)
E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na mesec

E.coli:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi
vsaj 6 zaporednih rezultatov

Salmonela:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi
vsaj 6 zaporednih rezultatov

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi
vsaj 6 zaporednih rezultatov

Zaþetna pogostnost vzorþenja

Pogostnost vzorþenja

Št.

perutninsko meso

Vrsta živali

Meseþni obseg
proizvodnje

Pogostnost vzorþenja mletega mesa in mesnih pripravkov v odvisnosti od obsega proizvodnje

Priloga 1
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vse vrste mesa,
razen
perutninskega
mesa

perutninsko meso

vse vrste mesa,
razen
perutninskega
mesa

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 4 mesece

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi
vsaj 2 zaporedna rezultata

2/3

E.coli in SŠMO:
1 vzorec na vsakih 6 mesecev

Salmonela:
zmanjšanje frekvence ni možno

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca

E.coli in SŠMO:
1 vzorec na vsake 4 mesece

Salmonela:
zmanjšanje frekvence ni možno

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca

E.coli in SŠMO:
1 vzorec na vsake 4 mesece

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 4 mesece, da se pridobi vsaj 2
zaporedna rezultata

Salmonela:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2
zaporedna rezultata
Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2
zaporedna rezultata

Salmonela:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2
zaporedna rezultata
Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2
zaporedna rezultata

57 / 29. 6. 2007

od 100 kg do 500
kg mletega mesa

od 500 kg do 1
tone mesnih
pripravkov

perutninsko meso

vse vrste mesa,
razen
perutninskega
mesa

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 4
zaporedne rezultate
Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec
Salmonela:
zmanjšanje frekvence ni možno

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 meseca

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 4
zaporedne rezultate

Št.

perutninsko meso

vse vrste mesa,
razen
perutninskega
mesa

7758 /

od 500 kg do 1
tone mletega
mesa

od 1 tone do 5
ton mesnih
pripravkov
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Vzorþenje ni potrebno.

vse vrste mesa
vkljuþno s
perutninskim
mesom

Salmonela:
zmanjšanje frekvence ni možno

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 4 mesece

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi
vsaj 2 zaporedna rezultata
Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

E.coli in SŠMO:
1 vzorec na vsakih 6 mesecev

Salmonela:
zmanjšanje frekvence ni možno

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 4 mesece, da se pridobi vsaj 2
zaporedna rezultata

perutninsko meso

vse vrste mesa,
razen
perutninskega
mesa

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

Vzorþenje
ni potrebno.

Izrazi v tabeli pomenijo:
vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot,
skupni vzorec je vzorec, kjer vzorþevalec ob vzorþenju združi 5 vzorþnih enot v 1 skupni vzorec,
mleto meso in mesni pripravki kot so doloþeni z Uredbo(ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilnih za
živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30.4.2004, str. 55), zadnjiþ spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi
nekaterih uredb ter odloþb in sklepov na podroþjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vkljuþno z
veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavþitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na podroþjih pravosodja in notranjih zadev,
carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20.12.2006, str. 1) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES).

manj kot 100 kg
mletega mesa ali
mesnih
pripravkov

od 100 kg do 500
kg
mesnih
pripravkov

perutninsko meso

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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1/1

Izrazi v tabeli pomenijo:
vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot,
skupni vzorec je vzorec, kjer vzorþevalec ob vzorþenju združi 5 vzorþnih enot v 1 skupni vzorec,
živila za neposredno uživanje, kot so doloþena z Uredbo 853/2004/ES.

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 4 zaporedne
rezultate

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec da se pridobi vsaj 4 zaporedne
rezultate
E.coli:
1 vzorec enkrat na 4 mesece, da se pridobi vsaj 3 zaporedne
rezultate

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca

E.coli in SŠMO:
1 vzorec dvakrat letno

E.coli:
1 vzorec enkrat na 3 mesece

Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi vsaj 6
zaporednih rezultatov

E.coli:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 4 zaporedne
rezultate

E.coli:
1 vzorec enkrat na 2 meseca

E.coli:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 6 zaporednih
rezultatov

Zmanjšana pogostnost vzorþenja

57 / 29. 6. 2007

do 100 kg mesnih
pripravkov, namenjenih
za neposredno
uživanje

od 100 do 500 kg
mesnih pripravkov,
namenjenih za
neposredno uživanje

od 500 kg do 1 tone
mesnih pripravkov,
namenjenih za
neposredno uživanje

Zaþetna pogostnost vzorþenja

Št.

Pogostnost vzorþenja

7760 /

Meseþni obseg
proizvodnje

Pogostnost vzorþenja mesnih pripravkov, namenjenih za neposredno uživanje

Priloga 2

Stran
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* vzorþenje je treba izvajati loþeno za vsako posamezno živalsko vrsto

Enterobakterije, SŠMO, Salmonela
Vzorþenje ni potrebno

Salmonela:
vzorþenje ni potrebno

Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsakih 6 mesecev

Salmonela:
vzorþenje ni potrebno

1/2

Salmonela:
5 trupov enkrat na mesec

Salmonela:
5 trupov vsaka dva tedna vsaj 2 meseca zapored

Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsake 3 mesece

Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov enkrat na mesec

Zmanjšana pogostnost v primeru ugodnih rezultatov

Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsaka dva tedna vsaj 2 meseca zapored

Zaþetna pogostnost

Pogostnost vzorþenja*

Št.

do vkljuþno 100
prašiþev
goved, ovc, koz
oziroma kopitarjev

od 1.000 do vkljuþno
4.000 prašiþev
oziroma ovc oziroma
koz
od 100 do vkljuþno
1.000 prašiþev, ovc,
koz oziroma kopitarjev

od 100 do vkljuþno
1.000 goved oziroma
kopitarjev

od 4000 do vkljuþno
15.000 prašiþev
oziroma ovc oziroma
koz

od 1.000 do vkljuþno
7.000 goved oziroma
kopitarjev

Letni obseg zakola

A. Pogostnost vzorþenja klavnih trupov govedi, prašiþev, ovac, koz in kopitarjev

Priloga 3
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Salmonela:
5 vzorcev na vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored

Salmonela:
5 vzorcev na vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored

Salmonela:
5 vzorcev 3 x letno

Salmonela:
5 vzorcev 3 x letno

Salmonela:
5 vzorcev 1 x letno

Salmonela:
5 vzorcev 1 x letno

od 100.000 do
vkljuþno 1.000.000
brojlerjev

od 10.000 do 100.000
puranov

od 5.500 do vkljuþno
100.000 brojlerjev

od 5.500 do 10.000
puranov

do vkljuþno 5.500
brojlerjev

do vkljuþno 5.500
puranov

Zaþetna pogostnost

Salmonela:
5 vzorcev 1 x meseþno

Salmonela:
5 vzorcev 1 x meseþno

Zmanjšana pogostnost v primeru ugodnih rezultatov

Pogostnost vzorþenja

Št.

Letni obseg zakola

7762 /

B. Pogostnost vzorþenja klavnih trupov brojlerjev in puranov
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Pravilnik o normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne šole

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo normativi in standardi za
izvajanje programa osnovne šole.
Normativi in standardi obsegajo učno obveznost strokovnih delavcev, učno obveznost ravnateljev in pomočnikov
ravnateljev, merila za oblikovanje svetovalne službe, knjižnice,
administrativne, računovodske in tehnične službe ter merila za
oblikovanje oddelkov in učnih skupin.
S tem pravilnikom se določijo tudi normativi in standardi
za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi, otrok Romov in otrok ter mladostnikov s posebnimi
potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih
programov.
S tem pravilnikom se določijo tudi elementi za sistemizacijo delovnih mest za obvezni in razširjeni program ter za druga
dela, za katera se sredstva na podlagi sistemizacije in zasedbe
delovnih mest v skladu z zakonom ter normativi in standardi in
kolektivno pogodbo zagotavljajo iz državnega proračuna.
II. NORMATIVI IN STANDARDI
2. člen
(učna obveznost učiteljev)
je:

Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 45 minut,

– 22 ur za učitelje,
– 21 ur za učitelje slovenščine,
– 22 ur za učitelje, ki izvajajo druge oblike individualne
in skupinske pomoči in dodatno strokovno pomoč učencem s
posebnimi potrebami, ki je namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
– 25 ur za učitelje v bolnišničnih oddelkih,
– 30 ur sodelovanja pri pouku za laboranta.
Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 50 minut, je:
– 25 ur za učitelje v podaljšanem bivanju.
Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 60 minut,
je:
– 35 ur za strokovne delavce v jutranjem varstvu za učence 1. razreda.
3. člen
(član predmetne komisije)
Učitelj, ki je član predmetne komisije za pripravo in izbor
nalog za nacionalno preverjanje znanja, ima lahko zmanjšano
tedensko učno obveznost za polni delovni čas, in sicer:
– učitelj, član predmetne komisije za matematiko in slovenščino, za 3 ure,
– učitelj, član predmetne komisije za tuji jezik, za 2 uri,
– učitelj, član predmetne komisije za predmete, ki so določeni za tretji predmet, iz katerega bodo učenci opravljali nacionalno preverjanje znanja v tekočem šolskem letu, za 1 uro.
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Ravnatelju šole in pomočniku ravnatelja šole, ki je član
predmetne komisije, se učna obveznost lahko zmanjša v skladu z določili iz prejšnjega odstavka, vendar pomočniku ravnatelja ne pod 4 ure pouka.
4. člen
(drugi strokovni delavec v 1. razredu)
Obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca se
določi glede na število učencev v posameznem oddelku
1. razreda, in sicer:
– 15 do 23 učencev 10 ur,
– 24 do 28 učencev 15 ur.
Drugi strokovni delavec se vključi v vzgojno-izobraževalno delo v obsegu 10 ur, če je v kombiniranem oddelku iz
dveh razredov najmanj 12 učencev, v kombiniranem oddelku z
učenci iz treh in več razredov pa 10 učencev.
V osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na narodno
mešanem območju Slovenske Istre se drugi strokovni delavec
vključi v vzgojno-izobraževalno delo v obsegu 11 ur, če je v
oddelku 1. razreda 15 do 23 učencev.
5. člen
(direktor, ravnatelj)
Osnovno šolo, ki ima po določilih ustanovitvenega akta
oblikovane najmanj 3 organizacijske enote, vodi direktor.
V osnovni šoli, ki ima po določilih ustanovitvenega akta
oblikovani 2 organizacijski enoti, opravlja funkcijo direktorja
ravnatelj ene izmed njiju.
6. člen
(učna obveznost ravnatelja)
Ravnatelj osnovne šole, ravnatelj, ki opravlja funkcijo
direktorja, in ravnatelj organizacijske enote v šolah z več kot
16 oddelki v okviru delovne obveznosti nima učne obveznosti.
Ravnatelj osnovne šole, ravnatelj, ki opravlja funkcijo
direktorja, in ravnatelj organizacijske enote v šolah z manj
kot 16 oddelki, ima v okviru delovne obveznosti določeno
učno obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela.
Med učno obveznost, ki jo ravnatelj opravlja v okviru svoje
delovne obveznosti, sodijo vse ure vzgojno-izobraževalnega
dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev iz
40. člena tega pravilnika, razen ur jutranjega varstva. Med
druga strokovna dela, ki jih ravnatelj opravlja v okviru svoje
delovne obveznosti, sodi svetovalno delo, delo knjižničarja,
delo računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti in
delo organizatorja šolske prehrane.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost drugega
strokovnega dela ravnatelja se določi v skladu z naslednjimi
merili:

Število
oddelkov
8 oddelkov
in manj
9 do 10
oddelkov
11 do 12
oddelkov
13 do 14
oddelkov
15 do 16
oddelkov

Učna obveznost
Ure
Ure
pouka
podaljšanega
bivanja
6
7

Ure drugega
strokovnega
dela
12

5

6

10

4

5

8

3

4

6

2

3

4

Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko ravnatelj
tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost. Med
učno obveznost, ki jo ravnatelj lahko opravi v okviru povečane
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učne obveznosti, sodi le pouk obveznih oziroma izbirnih predmetov. Ure pouka, ki jih opravi ravnatelj nad predpisano učno
obveznostjo, se določijo v pogodbi o zaposlitvi.
Osnova za določitev učne obveznosti ravnatelja so čisti in
kombinirani oddelki, bolnišnični oddelki, oddelki podaljšanega
bivanja in oddelki predšolske vzgoje.
7. člen
(pomočnik ravnatelja)
Ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja v osnovni
šoli z 18 oddelki. Drugega pomočnika ravnatelja lahko ravnatelj
imenuje pri 38 oddelkih, tretjega pa pri 58 oddelkih.
Pomočnik ravnatelja ima v okviru delovne obveznosti
določeno učno obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela. Med učno obveznost, ki jo pomočnik ravnatelja
opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, sodijo vse ure
vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo
delovnih mest učiteljev iz 40. člena tega pravilnika, razen ur
jutranjega varstva. Med druga strokovna dela, ki jih pomočnik
ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, sodi
svetovalno delo, delo knjižničarja, delo računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti in delo organizatorja šolske
prehrane.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost drugega
strokovnega dela pomočnika ravnatelja se določi v skladu z
naslednjimi merili:
Število oddelkov
1.
2.
pomočnik pomočnik
ravnatelja ravnatelja
18, 19
38, 39
20, 21
40, 41
22, 23
42, 43
24, 25
44, 45
26, 27
46, 47
28, 29
48, 49
30, 31
50, 51
32, 33
52, 53
34, 35
54, 55
36, 37
56, 57

Učna obveznost
Ure
drugega
Ure
Ure
podaljšanega strokovnega
pouka
dela
bivanja
13
14
26
12
13
24
11
12
22
10
11
20
9
10
18
8
9
16
7
8
14
6
7
12
5
6
10
4
5
8

Učna obveznost tretjega pomočnika ravnatelja se določi
po merilih iz prejšnjega odstavka.
Če ima osnovna šola dva ali več pomočnikov ravnatelja,
lahko ravnatelj skupno število ur učne obveznosti oziroma obveznosti drugega strokovnega dela med pomočnike razporedi
tudi drugače kot določajo merila, vendar posameznemu ne
manj, kot je določeno za 37 oddelkov.
V osnovni šoli, ki je organizacijska enota in ima najmanj
18 oddelkov, ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja.
Njegova učna obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela se določi v skladu z naslednjimi merili:

Število
oddelkov

Učna obveznost
Ure
Ure pouka
podaljšanega
bivanja
15
16

Število
oddelkov
32, 33

Učna obveznost
Ure
Ure pouka
podaljšanega
bivanja
8
9

16

34, 35

7

8

14

36, 37

6

7

12

Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko pomočnik
ravnatelja tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost.
Osnova za sistemiziranje delovnega mesta pomočnika
ravnatelja in za določitev njegove učne obveznosti so čisti in
kombinirani oddelki, bolnišnični oddelki in oddelki podaljšanega
bivanja.
8. člen
(svetovalni delavec)
V osnovni šoli z 20 oddelki se sistemizira 1 delovno
mesto svetovalnega delavca, v šoli z večjim oziroma manjšim
številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot
0,25 delovnega mesta.
9. člen
(knjižničar)
V osnovni šoli z 20 oddelki in več se sistemizira 1 delovno
mesto knjižničarja, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v
ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta.
V osnovni šoli, ki ima več kot 650 učencev, se sistemizira
dodatno 0,50 delovnega mesta knjižničarja.
10. člen
(računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti)
V osnovni šoli se sistemizira delovno mesto računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti v skladu z naslednjimi
merili:
Število oddelkov
od                 do

Delež delovnega
mesta
8

0,20

9

12

0,25

13

16

0,30

17

20

0,35

21

24

0,45

25

28

0,55

29

32

0,65

33

36

0,75

37

45

0,90

46
Ure drugega
strokovnega
dela

Ure drugega
strokovnega
dela

1,00
11. člen

(osnova za sistemiziranje delovnih mest)

20, 21

14

15

28

22, 23

13

14

26

Osnova za sistemiziranje delovnih mest svetovalnega
delavca, knjižničarja in računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti so čisti in kombinirani oddelki ter bolnišnični
oddelki.

24, 25

12

13

24

12. člen

26, 27

11

12

22

(organizator šolske prehrane)

28, 29

10

11

20

30, 31

9

10

18

V osnovni šoli se za 4200 učencev sistemizira 1 delovno
mesto organizatorja šolske prehrane, v šoli z manjšim številom
učencev pa v ustreznem deležu.

18, 19

30
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13. člen
(laborant)
Osnovna šola za oddelke 6., 7., 8. in 9. razreda z več
kot 15 učenci sistemizira delovno mesto laboranta v obsegu
25 odstotkov od skupnega števila ur, določenih s predmetnikom
pri naravoslovju v 6. in 7. razredu ter kemiji, fiziki in biologiji v
8. in 9. razredu.
14. člen
(spremljevalec gibalno oviranega učenca)
Za nudenje fizične pomoči osnovna šola na podlagi odločbe o usmeritvi gibalno oviranega učenca sistemizira delovno
mesto spremljevalca, če ne more zagotoviti izvajanja odločbe v
okviru obstoječe kadrovske zasedbe oziroma na drug ustrezen
način.
Obseg delovne obveznosti in čas trajanja delovnega razmerja spremljevalca se določi glede na število učencev, ki se
jim nudi fizična pomoč, in število ur nudenja fizične pomoči, ki
je odvisno od trajanja pouka in podaljšanega bivanja, če so
učenci vanj vključeni.
Spremljevalec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo
strokovno izobrazbo.
15. člen
(računovodska dela)
V osnovni šoli z 20 oddelki in več se za računovodska
dela sistemizira 1 delovno mesto računovodje, v šoli z manjšim
številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot
0,25 delovnega mesta.
Računovodja mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Izraz »prejšnja« iz predhodnega odstavka je uporabljen
v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list
RS, št. 46/06).
16. člen
(administrativna dela)
V osnovni šoli z 20 oddelki in več se za administrativna
dela sistemizira 1 delovno mesto pisarniškega referenta, v šoli
z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar
ne manj kot 0,25 delovnega mesta.
Pisarniški referent mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.
17. člen
(računovodsko-administrativna dela)
V osnovni šoli s 30 oddelki in več se za opravljanje računovodskih in administrativnih del poleg delovnih mest iz 15. in
16. člena tega pravilnika sistemizirajo dodatna delovna mesta
računovodje ali pisarniškega referenta v skladu z naslednjimi
merili:
za 30 do 39 oddelkov 0,50 delovnega mesta
za 40 do 49 oddelkov 1,00 delovno mesto
za 50 in več oddelkov 1,50 delovnega mesta.
18. člen
(hišnik)
V osnovni šoli se za opravljanje tehničnih in vzdrževalnih
del sistemizira delovno mesto hišnika v skladu z naslednjimi
merili:
Število oddelkov
od                           do
7
8
11
12
15

Delež delovnega
mesta
0,50
0,60
0,80
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Število oddelkov
od                           do
16
29
30
44
45
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Delež delovnega
mesta
1,00
1,50
2,00

V osnovnih šolah s podružnicami se za vsako podružnico
sistemizira dodatnih 0,10 delovnega mesta hišnika.
Hišnik mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.
19. člen
(kurjač)
V osnovni šoli z lastno kurilnico na trda goriva se sistemizira delovno mesto kurjača na osnovi števila oddelkov,
za katere poteka vzgojno-izobraževalno delo v zgradbi, ki se
ogreva na trdno gorivo. Za vsak tak oddelek šola sistemizira
0,05 delovnega mesta kurjača.
Kurjač mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.
20. člen
(kuhar)
V osnovni šoli se za pripravo malic sistemizira 1 delovno
mesto kuharja za 400 učencev, v šoli z večjim oziroma manjšim
številom učencev pa v ustreznem deležu, vendar na matični
oziroma samostojni šoli ne manj kot 0,25 delovnega mesta.
Kuhar mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.
21. člen
(čistilec)
Pri sistemizaciji delovnega mesta čistilca se upošteva
skupno število učencev in talna čistilna površina v razmerju
50:50.
Šola z 9 in manj oddelki sistemizira eno delovno mesto
čistilca za 900 m² čistilne talne površine in za 60 učencev.
Šola z 10 do 18 oddelki sistemizira eno delovno mesto
čistilca za 900 m² čistilne talne površine in za 76 učencev.
Šola z 19 in več oddelki sistemizira eno delovno mesto
čistilca za 900 m² čistilne talne površine in za 86 učencev.
Obseg delovnega mesta čistilca se določi tako, da se vsota količnika med skupnim številom učencev in številom učencev, ki je določeno za merilo glede na velikost šole v skladu s
prvim odstavkom tega člena, in količnika talne čistilne površine
šole in 900 m², deli s številom 2 (število učencev : 60/76/86 +
talna čistilna površina : 900) : 2.
V skladu s tem merilom izračunano decimalno število
vedno zaokrožimo navzgor na najbližjo četrtino celote.
Čistilec mora imeti končano osnovno šolo.
22. člen
(gospodinjec)
V podružnici šole se za pripravo malic in za čiščenje
namesto delovnih mest kuharja in čistilca lahko sistemizira
delovno mesto gospodinjca v skladu z naslednjimi merili:
Število učencev
od                         do
18
19
28
29
38
39
48
49

Delež delovnega
mesta
0,50
0,65
0,80
0,90
1,00

Gospodinjec mora imeti končano osnovno šolo in potrdila
o ustreznih tehničnih znanjih, ki so potrebna za delo, ki ga
opravlja.
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23. člen

29. člen

(osnova za sistemiziranje delovnih mest administrativnih,
računovodskih in tehničnih delavcev)

(merila za oblikovanje oddelka za odrasle)

Osnova za sistemiziranje delovnih mest čistilca so čisti in
kombinirani oddelki, za sistemiziranje delovnih mest hišnika in
kurjača so čisti in kombinirani oddelki ter oddelki podaljšanega
bivanja, za sistemiziranje delovnih mest računovodskih in administrativnih delavcev pa tudi bolnišnični oddelki.
24. člen
(določitev števila oddelkov podaljšanega bivanja)
Število oddelkov podaljšanega bivanja, ki je merilo za
sistemizacijo delovnih mest v skladu s 7. in 23. členom tega
pravilnika, ter določitev učne obveznosti ravnatelja in pomočnika ravnatelja, se določi tako, da se število ur programa
podaljšanega bivanja, ki ga šola izvaja, deli s 25. Če je na ta
način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in
več desetin zaokroži navzgor do celega števila.
25. člen
(merila za oblikovanje oddelkov)
Normativ za oblikovanje oddelka v osnovni šoli je
28 učencev.
Normativ za oblikovanje oddelka, v katerem so najmanj
3 romski učenci, je 21 učencev.
Normativ za oblikovanje oddelka v bolnišnični osnovni šoli
je 12 učencev, če se lahko gibljejo, in 6 učencev, če ležijo.
26. člen
(oddelki, v katere so usmerjeni učenci s posebnimi
potrebami)
Če so v oddelek osnovne šole usmerjeni učenci s posebnimi potrebami, se število učencev v oddelku lahko zniža.
O številu učencev v oddelku odloči šolska strokovna skupina ob upoštevanju predloga komisije za usmerjanje.
Če ob vključitvi učenca oziroma učencev s posebnimi
potrebami odločitev šolske strokovne skupine o znižanju števila
učencev v oddelku zahteva povečanje števila oddelkov, mora
šola za to pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za šolstvo
(v nadaljevanju: ministrstvo).
27. člen

Normativ za oblikovanje oddelka osnovne šole za odrasle je 18 udeležencev. Oddelek se oblikuje za najmanj
12 udeležencev.
Normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka osnovne
šole za odrasle je 14 udeležencev. Oddelek se oblikuje za
najmanj 8 udeležencev.
30. člen
(merila za oblikovanje oddelkov na območjih s posebnimi
razvojnimi problemi)
V samostojnih šolah, matičnih šolah in podružnicah šol
na območjih s posebnimi razvojnimi problemi je lahko normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka iz dveh razredov
19 učencev, iz treh razredov pa 12 učencev.
V podružnicah šol na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi se oddelek podaljšanega bivanja oblikuje za najmanj
10 učencev.
31. člen
(merila za oblikovanje učnih skupin)
Normativ za oblikovanje učnih skupin pri gospodinjstvu
v 6. razredu in 5. razredu osemletne osnovne šole, tehnični
vzgoji v 5. razredu osemletne osnovne šole, tehniki in tehnologiji v 6., 7. in 8. razredu in največ 30% ur likovne vzgoje v 7.,
8. in 9. razredu ter izbirnih predmetih s področja računalništva,
športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije je
20 učencev.
Normativ za oblikovanje učnih skupin pri športni vzgoji
v 5. razredu osemletne osnovne šole in od 6. razreda dalje je
20 učencev. Učne skupine se oblikujejo po spolu v okviru enega
razreda. V primeru, da je število učencev ali učenk določenega
razreda manjše, se skupine oblikujejo iz sosednjih razredov.
Kadar to ni mogoče, se učenci po spolu delijo le v primeru, če
je v posamezni skupini najmanj 8 učencev.
32. člen
(učne skupine za izvedbo diferenciacije)
Število učnih skupin za izvedbo nivojskega pouka oziroma
diferenciacije v heterogenih učnih skupinah pri posameznem
predmetu se določi glede na število učencev posameznega
razreda v skladu z naslednjimi merili:

(kombinirani oddelki)
Normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka iz dveh
razredov je 21 učencev, iz treh razredov 14 učencev, iz štirih in
več razredov pa 10 učencev.
Obseg ur pouka za ločeno poučevanje posameznih vsebin v kombiniranem oddelku, v katerega so vključeni učenci od
1. do 5. razreda, in se v skladu s 4. členom tega pravilnika v
oddelek ne vključuje drugi strokovni delavec, se določi glede
na število učencev v oddelku, in sicer:
– 11 do 15 učencev 2 uri tedensko,
– 16 do 21 učencev 4 ure tedensko.
Če so v kombinirani oddelek vključeni tudi učenci od
6. do 9. razreda, je za ločeno poučevanje posameznih vsebin
določeno 7 ur tedensko.
28. člen
(merila za oblikovanje oddelkov podaljšanega bivanja)
Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja
je 28 učencev.
Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja, v
katerem so učenci iz dveh razredov, je 24 učencev, iz treh in
več pa 21 učencev.
Oddelek podaljšanega bivanja se oblikuje za najmanj
16 učencev.

Število učencev
od                           do
16
17
32
33
48
49
64
65
80
81
96
97
112
113
128
129

Število skupin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

V šolah s kombiniranim oddelkom, v katerem je 14 in več
učencev, se oblikujeta 2 učni skupini.
V učni skupini, v kateri se izvaja pouk ene ravni zahtevnosti in v heterogeni učni skupini za izvajanje diferenciacije, je
lahko največ 28 učencev, v učni skupini, v kateri se izvaja pouk
dveh ravni zahtevnosti, pa je lahko največ 21 učencev.
Število ur pouka, namenjenih izvajanju diferenciacije v
8. in 9. razredu pri posameznem predmetu mora biti enako, ne
glede na to, katero obliko diferenciacije šola izvaja, in se določi
tako, da se število učnih skupin, določenih na osnovi meril iz

Uradni list Republike Slovenije
prvega in drugega odstavka tega člena, pomnoži s številom ur
pouka tega predmeta tedensko, ki jih določa predmetnik.
33. člen
(učne skupine za izvedbo izbirnih predmetov)
Največje možno število učnih skupin za izvedbo pouka
izbirnih predmetov se določi tako, da se količniku med skupnim
številom učencev 7., 8. ter 9. razreda in številom 23 prišteje
dvakratno število oddelkov teh razredov (število učencev: 23 +
2 n, pri čemer je n število oddelkov).
Šole, ki po določilu prejšnjega odstavka oblikujejo manj
kot 10 skupin, lahko oblikujejo 1 dodatno učno skupino.
V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ
28 učencev, razen pri izbirnih predmetih, določenih v prvem
odstavku 31. člena tega pravilnika.
34. člen
(merila za oblikovanje skupin jutranjega varstva)
Normativ za oblikovanje skupine jutranjega varstva je
28 učencev.
Skupina učencev za jutranje varstvo se oblikuje, če je
vanjo vključenih najmanj 10 učencev 1. razreda, v podružnicah
šol na območjih s posebnimi razvojnimi problemi pa najmanj
5 učencev 1. razreda.
35. člen
(spremstvo)
Normativ za spremstvo učencev na ekskurzijah, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, ki se izvajajo izven šolskega prostora, je
15 učencev.
36. člen
(šola v naravi)
Šola mora za izvedbo šole v naravi zagotoviti enega
strokovnega delavca na 15 učencev. Za izvajanje posameznih
dejavnosti v okviru šole v naravi se uporabljajo merila za oblikovanje oddelkov in učnih skupin v skladu s tem pravilnikom.
37. člen
(plavanje, smučanje, kolesarski izpit)
Normativ za oblikovanje skupine pri plavanju je 8 učencev
neplavalcev oziroma 12 učencev plavalcev.
Normativ za oblikovanje skupine pri smučanju je 12 učencev oziroma 10 učencev smučarjev začetnikov.
Normativ za oblikovanje skupine za učenje in preverjanje
vožnje v prometu za kolesarski izpit je 5 učencev.
38. člen
(prilagojen izobraževalni in posebni vzgojno-izobraževalni
program)
Za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega
vzgojno-izobraževalnega programa v osnovnih šolah veljajo
za sistemizacijo drugega strokovnega delavca v 1. razredu,
svetovalnega delavca, varuha negovalca in čistilca, za oblikovanje oddelkov in učnih skupin, skupin jutranjega varstva
ter določitev števila spremljevalcev za učence na ekskurzijah,
dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, ki se izvajajo izven šolskega prostora in v
šoli v naravi določila pravilnika, ki določa normative in standarde za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za učence
s posebnimi potrebami.
39. člen
(izjeme)
Število učencev, določeno za oblikovanje oddelkov v 25.,
27., 28., 29. in 30. členu tega pravilnika ter skupin v 31., 32., 33.
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in 34. členu tega pravilnika, je lahko v soglasju z ministrstvom
večje za 2 učenca.
Med šolskim letom se dodatni oddelek ali učna skupina ne
oblikuje, če se število učencev v oddelku oziroma učni skupini
poveča za 2 učenca nad številom, določenim z normativom.
Druge izjeme zaradi posebnih delovnih razmer odobri na
podlagi vloge šole ministrstvo.
III. ELEMENTI ZA SISTEMIZACIJO
DELOVNIH MEST
40. člen
(učitelji)
Elementi za sistemizacijo delovnih mest strokovnih delavcev – učiteljev za obvezni program so:
– ure pouka v skladu s predmetnikom,
– ure pouka, pri katerih se učenci delijo v učne skupine,
– ure pouka za izvajanje diferenciacije v 8. in 9. razredu,
pri katerih hkrati poučujeta dva učitelja,
– ure pouka v 1. razredu, pri katerih sodeluje drugi strokovni delavec,
– ure vzgojno-izobraževalnega programa v bolnišničnih
oddelkih.
Elementi za sistemizacijo delovnih mest strokovnih delavcev – učiteljev za razširjeni program so:
– ure dopolnilnega in dodatnega pouka – 1 ura tedensko
na oddelek,
– program dela v podaljšanem bivanju,
– ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči učencem – 0,5 ure tedensko na oddelek,
– 2 uri tedensko za otroški pevski zbor in največ 4 ure
tedensko za mladinski pevski zbor,
– 3 ure interesnih dejavnosti s področja umetnosti ter
tehnike in tehnologije tedensko za učence v drugem in tretjem
vzgojno-izobraževalnem obdobju,
– 20 ur letno na oddelek 5. razreda za pripravo in izvedbo
kolesarskega izpita,
– največ 2 uri jutranjega varstva za skupino učencev
1. razreda dnevno.
Element za sistemizacijo delovnih mest so tudi ure dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami na
podlagi odločb o usmeritvi, ki so namenjene premagovanju
primanjkljajev, ovir oziroma motenj, in ure dodatne strokovne
pomoči za učence Rome.
41. člen
(drugi strokovni delavci)
Elementi za sistemizacijo delovnih mest drugih strokovnih
delavcev so:
– izvajanje šolskega svetovalnega dela,
– vodenje šolske knjižnice,
– organiziranje šolske prehrane,
– organiziranje in izvajanje računalniško-informativnih
dejavnosti,
– delo laboranta.
42. člen
(administrativni, računovodski, tehnični in drugi delavci)
Elementi za sistemizacijo delovnih mest administrativnih,
računovodskih, tehničnih in drugih delavcev so:
– opravljanje računovodskih del,
– opravljanje administrativnih del,
– opravljanje tehničnih vzdrževalnih del,
– kurjenje,
– pripravljanje šolskih malic,
– čiščenje šolskih prostorov,
– nudenje fizične pomoči gibalno oviranim učencem.
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43. člen
(pogodba o opravljanju storitev)
Šola lahko za opravljanje računovodskih, administrativnih
in tehnično vzdrževalnih del, za čiščenje šolskih prostorov in
za pripravljanje šolskih malic ter za izvajanje pouka tečaja plavanja, v okviru sistemiziranih delovnih mest, sklene pogodbo
o opravljanju storitev. Merila in kriterije za plačilo storitev po
pogodbi določi minister, pristojen za šolstvo.
44. člen
(sistemiziranje delovnih mest za nadstandardni
del programa)
Šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za sistemizacijo delovnih
mest, določenih v 40., 41. in 42. členu tega pravilnika, ali pa sistemizira določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi v II. poglavju tega pravilnika.
V primeru iz prejšnjega odstavka si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi iz:
– proračuna lokalne skupnosti,
– sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih
storitev v skladu s sklepom sveta zavoda,
– drugih virov.
IV. PREHODNE DOLOČBE
45. člen
(pouk gospodinjstva)
Za oddelke 8. in 9. razreda, v katerih so učenci, ki iz
5. razreda osemletne osnovne šole preidejo v 7. razred programa devetletne osnovne šole, je element za sistemizacijo učitelja gospodinjstva 0,57 ure gospodinjstva tedensko na oddelek,
ki se izvaja v okviru naravoslovnih in tehniških dni. Učenci se pri
pouku delijo v učne skupine v skladu z normativom za oblikovanje učnih skupin, določenem v 31. členu tega pravilnika.
46. člen
(dodatna strokovna pomoč)
Ne glede na določbe tretje alinee prvega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 40. člena tega pravilnika, so do izdaje
odločb v postopkih preverjanja ustreznosti usmeritve, element
za sistemizacijo delovnih mest vse ure dodatne strokovne pomoči, določene v odločbah o usmeritvi, ki so bile izdane pred
uveljavitvijo tega pravilnika.
47. člen
(razredništvo, mentorstvo)
Do prvega izplačila plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 121/06, 1/07) se v 1., 7. in 9. razredu za naloge
razrednika prizna vrednost dveh ur pouka tedensko, v drugih
razredih pa vrednost ene ure tedensko, za opravljanje nalog
mentorja pripravniku pa vrednost ene ure pouka tedensko.
48. člen
(računovodje)
Računovodje, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje računovodskih del, lahko
tudi po uveljavitvi tega pravilnika še naprej opravljajo računovodska dela, in sicer vse do prekinitve delovnega razmerja na
področju vzgoje in izobraževanja.
V. KONČNI DOLOČBI
49. člen
(predpis, ki preneha veljati)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnov-
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ne šole (Uradni list RS, št. 75/05 in 73/06), uporablja pa se
do začetka uporabe tega pravilnika, razen šestega odstavka
19. člena, ki se uporablja do 31. 8. 2009.
50. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2007, razen 21. člena tega pravilnika, ki se začne
uporabljati s 1. 9. 2009.
Št. 0070-33/2007
Ljubljana, dne 28. maja 2007
EVA 2007-3311-0026
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

3039.

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o službi nujne medicinske pomoči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela
službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: služba NMP).
(2) Ta pravilnik se ne nanaša na izvajanje službe NMP s
helikopterjem.
2. člen
(služba NMP)
(1) Služba NMP, ki je sestavni del mreže javne zdravstvene službe, je organizirana za zagotavljanje neprekinjene nujne
medicinske pomoči in reševalnih prevozov poškodovanih in
obolelih oseb na območju Republike Slovenije, da bi se kar
najbolj skrajšal čas od nastanka nujnega stanja do začetka
medicinske oskrbe.
(2) Služba NMP se izvaja v okviru mreže službe NMP, ki
je v prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Služba NMP se organizira v skladu s tem pravilnikom
kot del obstoječe dežurne službe in ob redni ambulantni dejavnosti ali kot posebna enota in vključuje tudi reševalno službo v
obsegu, ki je potreben za izvajanje nujne medicinske pomoči.
3. člen
(pomen izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. Nujna medicinska pomoč (v nadaljnjem besedilu: NMP)
je izvajanje nujnih ukrepov zdravnika ali zdravnika in njegovih
sodelavcev pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti (v
nadaljnjem besedilu: pacient).
2. Enote A, B in okrepljena enota B (v nadaljnjem besedilu: B-ok) so organizacijske oblike službe NMP v osnovni

Uradni list Republike Slovenije
zdravstveni dejavnosti in predstavljajo z ustreznimi kadri in
opremo okrepljeno obstoječo dežurno službo v skladu s tem
pravilnikom.
3. Enota A2 je enota A, ki se organizira izjemoma pri zdravstveni postaji, pri kateri ni zdravniške dežurne službe.
4. Prehospitalna enota (v nadaljnjem besedilu: PHE) je
posebna oblika organiziranosti službe NMP v večjih središčih in
deluje na primarni ravni zdravstvene dejavnosti 24 ur dnevno.
Organizira se poleg obstoječe redne dežurne službe v zdravstvenem domu ali bolnišnici, lahko pa opravlja tudi naloge
enote A in B.
5. Enota C je enaka PHE, le da ponoči deluje kot
enota B.
6. Urgentni oddelek je oddelek bolnišnice, ki je namenjen
oskrbi in sprejemu urgentnih pacientov. V svoji sestavi ima
prostore za pregled in oskrbo urgentnih pacientov in prostore
za 24-urno opazovanje teh pacientov. Bolnišnična urgentna
služba je del dejavnosti urgentnega oddelka in je namenjena
oživljanju hospitaliziranih pacientov.
7. Urgentni center je organizacijska oblika NMP, ki združuje urgentni oddelek in PHE ali enoto C.
8. Dispečerska služba, ki je del službe NMP, sprejema
obvestila, ki se nanašajo na zagotavljanje NMP in reševalne
prevoze, prejeta obvestila razvršča po stopnji nujnosti, aktivira
ustrezne ekipe za izvajanje NMP in usklajuje delovanje službe
NMP z drugimi službami.
9. Vozilo zdravnika je vozilo, ki ga uporabljata enoti A in
A2, in je namenjeno prevozu zdravnika in višjega zdravstvenega tehnika ali diplomiranega zdravstvenika ali zdravstvenega
tehnika ali zdravstvenega reševalca.
10. Nujno reševalno vozilo je reševalno vozilo za nujne
prevoze pacienta v enotah B in B-ok.
11. Reanimobil je posebno reševalno vozilo, ki se uporablja v PHE in enoti C.
12. Zdravstveni reševalec je oseba, ki je pridobila nacionalno poklicno kvalifikacijo v skladu s predpisi, ki urejajo
nacionalne poklicne kvalifikacije.
13. Dežurna služba je notranje organizacijska enota, v
kateri se ob delavnikih od 20. ure do 7. ure naslednjega dne in
od petka od 20. ure do ponedeljka do 7. ure zagotavlja zdravstveno varstvo.
II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE SLUŽBE NMP
4. člen
(izvajanje službe NMP)
V službo NMP se morajo vključiti vsi zdravniki, ki delujejo
v osnovni zdravstveni dejavnosti kot osebni zdravniki, razen
osebnih ginekologov, v skladu z mrežo službe NMP pa tudi
zdravniki, ki delujejo na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti in so usposobljeni za izvajanje NMP.
5. člen
(mreža službe NMP)
(1) Mreža službe NMP se glede na kompleksnost medicinske oskrbe organizira za območje države na treh stopnjah,
pri čemer se za predbolnišnični del upoštevajo tudi število
prebivalcev, geografske razmere, ogroženost zaradi naravnih
in drugih nesreč, prometne povezave in oddaljenost od bolnišnic:
a) na prvi stopnji kot enote A, A2, B in B-ok,
b) na drugi stopnji kot PHE ali enota C,
c) na tretji stopnji kot urgentni oddelek in center za zastrupitve.
(2) Razporeditev enot NMP na prvi in drugi stopnji, število ekip za izvajanje NMP in število ekip za izvajanje dežurne
službe so določeni v prilogi 1 tega pravilnika.
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(3) Bolnišnična urgentna služba je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in Univerzitetnem kliničnem centru Maribor organizirana kot posebna služba H1. V drugih bolnišnicah
je organizirana kot H2, ki združuje dežurno službo bolnišnice
in bolnišnično urgentno službo.
(4) Center za zastrupitve se organizira v Univerzitetnem
kliničnem centru Ljubljana. Poleg osnovne dejavnosti zdravljenja zastrupljencev opravlja še 24-urno posvetovalno-informacijsko službo in nekatere druge naloge, ki jih določi minister,
pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).
6. člen
(izvajanje NMP v osnovni zdravstveni službi
v času dežurstva)
V času, določenem v 13. točki 3. člena tega pravilnika,
ekipa za izvajanje dežurne službe opravlja tudi naloge ekipe
za izvajanje NMP.
Ne glede na prejšnji odstavek v času, določenem v
13. točki 3. člena tega pravilnika, pri PHE poleg ekipe za izvajanje dežurne službe deluje tudi ekipa za izvajanje NMP.
Dežurna služba se pri enotah tipa A2 ne organizira.
7. člen
(RSK za urgentno medicino)
Za reševanje strokovnih vprašanj s področja NMP je
pristojen Razširjeni strokovni kolegij za urgentno medicino
(v nadaljnjem besedilu: RSK za urgentno medicino).
III. EKIPE ZA IZVAJANJE NMP
8. člen
(ekipe za izvajanje NMP)
Ekipe za izvajanje NMP sestavljajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci, usposobljeni za izvajanje NMP, in sicer:
1. v enotah A in A2:
– zdravnik,
– zdravstveni tehnik, višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik ali zdravstveni reševalec;
2. v enoti B:
– zdravnik,
– zdravstveni tehnik, višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik ali zdravstveni reševalec,
– zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik
nujnega reševalnega vozila;
3. v enoti B-ok:
– 2 zdravnika,
– 2 zdravstvena tehnika ali 2 zdravstvena reševalca ali en
zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec in višji zdravstveni
tehnik ali diplomirani zdravstvenik,
– zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik
nujnega reševalnega vozila;
4. v PHE in enoti C:
– 1 zdravnik z najmanj enim letom samostojnega dela z
pacienti, usposobljen v skladu z določbami tega pravilnika,
– 1 zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec ali višji
zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik,
– 1 zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik
reanimobila;
5. v H1 in H2:
– ekipo bolnišnične urgentne službe določi minister.
9. člen
Ekipo za izvajanje dežurne službe zagotavljata zdravnik
in diplomirani zdravstvenik ali zdravstveni tehnik na podlagi
pogodbe o zaposlitvi (v okviru polnega delovnega časa ali dela
preko polnega delovnega časa ali dopolnilne zaposlitve).
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IV. NALOGE IN DELOVANJE SLUŽBE NMP
10. člen
(naloge ekip za izvajanje NMP)
(1) Naloga vseh ekip za izvajanje NMP (v nadaljnjem besedilu: ekipe) je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi
NMP pacientu, ga oskrbijo za prevoz in ga, če je to potrebno, v
najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod
(v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Na območju enot A in A2 opravi prevoz pristojna enota
B, B-ok, PHE ali C.
(3) PHE in enota C se odzoveta tudi na poziv ekipe enote
B oziroma B-ok, če ta oceni, da bi to bistveno pripomoglo k
oskrbi pacienta ali če obseg dela presega naloge enote B
oziroma B-ok.
(4) Za smotrno vključevanje posameznih enot službe
NMP in njihovo usklajeno delovanje z drugimi reševalnimi
službami skrbi dispečerska služba NMP.
11. člen
(izvajanje službe NMP na prvi stopnji)
(1) Na prvi stopnji izvajata službo NMP enoti A in A2 na
območju posameznega zdravstvenega doma, enoti B in B-ok pa
lahko na območju več zdravstvenih domov v skladu s prilogo 1
tega pravilnika.
(2) Ekipe enot A, A2, B in B-ok izvajajo NMP ob rednem
delu. Delo mora biti organizirano tako, da je ekipa ustrezno
razbremenjena.
(3) Ekipa enote na prvi stopnji zagotavlja v času dežurstva
poleg NMP tudi neprekinjeno zdravstveno varstvo, zunaj dežurstva pa mora biti delo organizirano tako, da lahko ekipa ob
klicu nemudoma prekine svoje delo v ambulanti in se odpravi
k pacientu.
(4) Za organizacijo dela ekip v enotah na prvi stopnji
je odgovoren direktor zavoda oziroma druga pooblaščena
oseba.
12. člen
(izvajanje službe NMP na drugi stopnji)
(1) Na drugi stopnji se za izvajanje službe NMP organizirajo PHE in enote C kot posebne organizacijske enote v
zdravstvenih domovih in so locirane v zdravstvenem domu ali
ob urgentnem oddelku bolnišnice.
(2) Mesto in način organiziranja PHE določi minister na
predlog RSK za urgentno medicino.
(3) PHE in enote C delujejo na svojem območju neposredno, na območjih sosednjih enot B pa izjemoma, kadar enota
B zaradi zahtevnosti intervencije ali zasedenosti ekipe ne more
ustrezno ukrepati.
(4) Zavod, pri katerem je organizirana PHE, je dolžan
zagotoviti rezervno ekipo v času, ko je redna ekipa zasedena
z nujno intervencijo.
13. člen
(izvajanje službe NMP na tretji stopnji)
(1) Bolnišnična urgentna služba sprejme pacienta, izvaja
NMP in oživljanje hospitaliziranih pacientov.
(2) Bolnišnična urgentna služba se organizira kot H1 oziroma H2.
V. OPREMA ZA IZVAJANJE SLUŽBE NMP
14. člen
(oprema za NMP)
(1) Izvajalci službe NMP na prvi stopnji morajo imeti opremo za NMP, zavodi s štirimi ali več zdravniškimi ekipami pa tudi
ustrezno opremljen ambulantni prostor za NMP.
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(2) Seznam opreme iz prejšnjega odstavka in opreme za
delo PHE je v prilogi 2 tega pravilnika.
15. člen
(zdravila in medicinski pripomočki za NMP)
Pri izvajanju službe NMP se lahko v PHE in enoti C uporabljajo zdravila in medicinski pripomočki, za katere je izdajanje
sicer omejeno samo na bolnišnice.
16. člen
(oznake izvajalcev in vozil službe NMP)
Enote NMP uporabljajo enotne oznake, ki so določene
v prilogi 5 tega pravilnika. Oznake, ki se uporabljajo v službi
NMP, se ne smejo uporabljati v druge namene.
17. člen
(vozila službe NMP)
(1) Za izvajanje službe NMP se v enotah B, C in PHE uporabljajo vozila, ki izpolnjujejo tehnične zahteve in so opremljena
v skladu s standardom EN 1789:2000 in dodatno opremo, ki je
v prilogi 3 tega pravilnika. Kot vozilo zdravnika v enoti NMP se
uporablja vozilo s pogonom na vsa štiri kolesa.
(2) Število vozil, ki jih mora imeti posamezna enota NMP,
je enako številu ekip, PHE mora imeti še najmanj eno rezervno nujno reševalno vozilo, enote NMP z več ekipami pa eno
rezervno vozilo na dve ekipi.
(3) Minister lahko na predlog RSK za urgentno medicino
za izvajanje NMP odobri uporabo drugih prevoznih sredstev.
18. člen
(vodenje enot NMP)
(1) Zdravniki, ki vodijo enote NMP na prvi stopnji, so praviloma specialisti, zaposleni v zavodu v osnovni zdravstveni
dejavnosti, dodatno usposobljeni za NMP.
(2) Enote NMP na drugi stopnji vodi zdravnik specialist z
opravljenim predpisanim usposabljanjem iz urgentne medicine
in najmanj petimi leti samostojnega dela s pacienti. Imenuje ga
direktor zavoda.
(3) Imenovani zdravnik iz prejšnjega odstavka je odgovoren za organizacijo ter izvajanje NMP in nujnih prevozov
pacientov na svojem območju.
VI. DOKUMENTACIJA
19. člen
(zdravstvena dokumentacija službe NMP)
(1) Pri svojem delu ekipe uporabljajo naslednje enotne
obrazce:
– Sprejem nujnih intervencij,
– Protokol nujne intervencije,
– Protokol predbolnišničnega oživljanja,
– Karton poškodovanca.
(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka in navodila za njihovo
izpolnjevanje so v prilogi 4 tega pravilnika.
(3) Način in vrste poročanja o delu službe NMP določi
minister.
VII. PROGRAM USPOSABLJANJA ZA NMP
20. člen
(usposabljanje za NMP)
(1) Program usposabljanja za NMP določi minister na
predlog RSK urgentno medicino.
(2) Bolnišnice in PHE so dolžne izvajati usposabljanje iz
NMP za zdravnike, zdravstvene tehnike, zdravstvene reševalce in diplomirane zdravstvenike, vključene v ekipe, v skladu s
programom iz prejšnjega odstavka.
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VIII. DISPEČERSKA SLUŽBA
21. člen
(dispečerska služba NMP)
(1) Dispečersko službo NMP opravljajo zdravstveni tehniki
z dodatnim znanjem s področja dispečerstva, NMP in delovanja
sistema zvez ter dobrim poznavanjem območja, ki ga zajema
dispečersko mesto.
(2) Dispečerska služba NMP opravlja svoje delo neprekinjeno.
(3) Če je potrebno, dispečer NMP o dogodku obvesti
sosednje enote NMP in druge službe.
(4) Organizacijo dispečerske službe s pravilnikom določi
minister.
22. člen
(enotna klicna številka)
(1) Sporočila o nujnih stanjih (nenadna obolenja ali poškodbe) na terenu sprejema dispečer NMP prek neposredne
trimestne številke in posredno prek številk 112 in 113.
(2) Naziv neposredne trimestne telefonske številke je
»Nujna medicinska pomoč«.
XI. NADZOR
23. člen
(spremljanje in nadziranje dela službe NMP)
(1) Enote NMP enkrat mesečno pošljejo podatke o delu
na Ministrstvo za zdravje. Podatki, ki se zbirajo na državni
ravni, so navedeni v prilogi 6 tega pravilnika.
(2) Ministrstvo za zdravje spremlja in nadzira organiziranost in delovanje službe NMP, usposabljanje članov ekip in
porabo finančnih sredstev.
24. člen
(subjekt izvajanja nadzora)
(1) Nadzor iz prejšnjega člena izvaja Komisija za nadzor
izvajanja NMP (v nadaljnjem besedilu: nadzorna komisija), ki
jo imenuje minister za vsak nadzor posebej.
(2) V nadzorno komisijo iz prejšnjega odstavka so lahko
imenovani zdravniki, diplomirani zdravstveniki, višji zdravstveni
tehniki in zdravstveni tehniki, ki delajo na področju urgentne
medicine.
25. člen
(sestava nadzorne komisije)
Nadzorno komisijo iz prejšnjega člena sestavljajo najmanj
trije člani, če gre za nadzor PHE, enot C, B ali B-ok, najmanj
dva člana pa, če gre za nadzor enote A ali A2.
26. člen
(program nadzora)
Program nadzora določi minister za obdobje enega leta.
Program se sprejme do novembra meseca tekočega leta za
naslednje leto.
27. člen
(način izvajanja nadzora)
Nadzorna komisija pri opravljanju nadzora:
– preverja način izvajanja službe NMP,
– svetuje v zvezi z izvajanjem in organizacijo NMP,
– pregleduje dokumentacijo,
– nadzoruje obseg opravljenega dela,
– preverja izpolnjevanje normativov glede kadrov,
– preverja izpolnjevanje pogojev glede prostorov in
opreme,
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– preverja porabo sredstev, ki so namenjena službi
NMP,
– opravlja še druge naloge po navodilu ministra.
28. člen
(dolžnost nadzorovanca)
(1) Direktor zavoda in koordinator za službo NMP v zavodu, kjer se opravlja nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadzorovanec), sodelujeta pri delu nadzorne komisije, zagotovita dostop v
prostore, omogočita pregled zahtevane dokumentacije, nudita
dodatne informacije in zagotovita nemoteno delo nadzorne
komisije.
(2) Člani nadzorne komisije iz 25. člena tega pravilnika se
izkažejo s sklepom ministra o imenovanju.
29. člen
(nadzorna dejanja)
(1) Nadzorna komisija pri pregledu izpolni vprašalnik, ki je
Priloga 7 tega pravilnika.
(2) Delovanje službe NMP pri nadzorovancu oceni skladno z ocenjevalnim listom, ki je Priloga 8 tega pravilnika.
(3) Po opravljenem nadzoru nadzorna komisija izdela
zapisnik.
(3) Zapisnik o nadzoru vsebuje vprašalnik, seznam pregledanih protokolov, ocenjevalni list., vrste nadzornih dejanj,
ugotovitve nadzorne komisije in morebitne pripombe nadzorovanca nad delom nadzorne komisije.
(4) Zapisnik se najpozneje v 14 dneh pošlje nadzorovancu in članom nadzorne komisije.
(5) Nadzorovanec lahko pisne pripombe na zapisnik pošlje nadzorni komisiji najpozneje v 15 dneh po prejemu zapisnika.
(6) Zapisnik se po preteku roka iz prejšnjega odstavka
pošlje Ministrstvu za zdravje.
30. člen
(poklicna skrivnost)
Člani nadzorne komisije in drugi strokovnjaki iz 25. člena tega pravilnika morajo varovati kot poklicno skrivnost vse
podatke, s katerimi so bili seznanjeni pri izvajanju nadzora v
skladu zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
31. člen
(vrste nadzora)
(1) Nadzor je lahko reden, po programu iz 26. člena tega
pravilnika, ali izreden.
(2) Izredni nadzor se opravi kadar pride do motenj ali težav v organizaciji službe NMP ali do suma strokovne napake.
32. člen
(obvestilo o nadzoru)
(1) V primeru rednega nadzora nadzorna komisija obvesti
zavod o datumu in uri nadzora ter o sestavi nadzorne komisije
najmanj 8 dni pred predvidenim dnem nadzora.
(2) Izredni nadzor se napove dan pred izvedbo nadzora,
izjemoma pa se nadzor lahko opravi tudi brez vnaprejšnje
napovedi.
33. člen
(ukrepi ministra)
Na podlagi zapisnika nadzorne komisije iz 29. člena tega
pravilnika minister v upravnem postopku izda odločbo, s katero
lahko odredi naslednje ukrepe:
– zahteva odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in določi
rok za njihovo odpravo,
– določi osebo, ki nadzoruje in svetuje posamezni enoti
NMP,
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– obvesti Zdravniško zbornico Slovenije in zahteva strokovni nadzor s svetovanjem,
– predlaga zamenjavo odgovorne osebe za službo NMP,
– odredi upravni nadzor zavoda.
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vozila v ekipi voznik, ki ni zdravstveni tehnik ali zdravstveni
reševalec, ima pa opravljen 80-urni tečaj prve pomoči.
40. člen
(uskladitev)

X. FINANCIRANJE
34. člen
(financiranje NMP)
Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije letno ovrednoti program NMP
ob upoštevanju sestave ekip iz 8. in 9. člena tega pravilnika ter
predvidenega obsega storitev in meril, ki veljajo za sklepanje
pogodb med zavodi in Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
35. člen
(financiranje nakupa vozil in opreme)
Sredstva za nakup vozil in druge opreme za izvajanje
dejavnosti po tem pravilniku se zagotovijo na način in po postopku, ki velja za nakup opreme v zdravstveni dejavnosti.
36. člen
(financiranje usposabljanja)
Iz državnega proračuna se zagotovijo sredstva za:
– izdelavo programov,
– usposabljanje,
– vzpostavitev dispečerske službe,
– druge naloge, povezane s službo NMP.
37. člen
(financiranje nadzora)
Stroške izvajanja rednega in izrednega nadzora krije Ministrstvo za zdravje.
XI. POSEBNA DOLOČBA
38. člen
(delovanje službe NMP v vojnem ali izrednem stanju oziroma
ob naravnih in drugih nesrečah)
Služba NMP se usposobi, opremi in organizira tako, da
tudi v vojnem ali izrednem stanju oziroma ob naravnih in drugih nesrečah deluje kot sestavni del javne zdravstvene službe
v skladu s predpisi o obrambi ter varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
XII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
39. člen
(pridobljene pravice)
Ne glede na določbo 8. člena tega pravilnika lahko do leta
2010 opravlja delo voznika reanimobila in nujnega reševalnega

Enote NMP se morajo glede razporeditve in števila ekip
uskladiti z mrežo iz priloge 1 tega pravilnika najpozneje do
1. julija 2008.
Ne glede na določbo 34. člena tega pravilnika se enote
NMP, ki se morajo uskladiti z mrežo iz priloge 1 tega pravilnika,
financirajo kot da so z mrežo iz priloge 1 tega pravilnika že
usklajene.
Uskladitev iz prvega odstavka tega člena ugotavlja nadzorna komisija iz 25. člena tega pravilnika.
Če se pri nadzoru ugotovi, da enota NMP ne izpolnjuje
pogojev glede razporeditve in števila ekip iz 8. in 9. člena tega
pravilnika, mora zavod, pri katerem je enota NMP organizirana,
povrniti preveč obračunana izplačila.
41. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št.
77/96 in 127/06) in Pravilnik o izvajanju nadzora službe nujne
medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 100/03).
42. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-13/2006
Ljubljana, dne 1. junija 2007
EVA 2005-2711-0122
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Priloga:
Priloga 1: Mreža službe NMP
Priloga 2: Oprema za NMP
Priloga 3: Dodatna oprema vozila
Priloga 4: Obrazci, ki jih pri svojem delu uporabljajo ekipe
za izvajanje NMP:
– Sprejem nujnih intervencij,
– Protokol nujne intervencije,
– Protokol predbolnišničnega oživljanja,
– Karton poškodovanca
Priloga 5: Oznake izvajalcev in vozil službe NMP
Priloga 6: Podatki, ki jih pošiljajo enote NMP na Ministrstvo za zdravje
Priloga 7: Vprašalnik za nadzor enote NMP
Priloga 8: Ocenjevalni list – točkovnik
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Priloga 1: Mreža službe NMP
Javni zdravstveni zavod

Priloga

Tip NMP

ZD+KC LJUBLJANA
ZD GROSUPLJE
ZD DOMŽALE
ZD LITIJA
ZD KAMNIK
ZD VRHNIKA
ZD CERKNICA
ZD IDRIJA
ZD LOGATEC
ZD KOþEVJE
ZD RIBNICA
ZD TRBOVLJE
ZD HRASTNIK
ZD ZAGORJE
ZD DRAVOGRAD
ZD RADLJE
ZD RAVNE
ZD RAVNE – priprav. ýrna
ZD SLOVENJ GRADEC
ZD VELENJE
ZD MOZIRJE
ZD KOPER
ZD KOPER
ZD IZOLA
ZD PIRAN
ZD POSTOJNA
ZD ILIRSKA BISTRICA
ZD SEŽANA
ZD CELJE
ZD LAŠKO
ZD SLOVENSKE KONJICE
ZD ŠENTJUR
ZD ŠMARJE Kozje
ZD ŠMARJE Rog. Slat.
ZD ŠMARJE
ZD ŽALEC
OZ GOR. KRANJ

PHE
A
C
B-ok
B
A
B
B-ok
A
B-ok
B-ok
C
A
B
A2
B-ok
B
A2
PHE
PHE
B-ok
A
PHE
A
A
C
B-ok
B-ok
PHE
B
B
A
A2
A2
B-ok
A
PHE

OZ GOR. JESENICE
OZ GOR. ŠKOFJA LOKA
OZ GOR. BLED
OZ GOR. TRŽIý
OZ GOR. RADOVLJICA
OZ GOR. BOHINJ
OZ GOR. KRANJSKA GORA
ZD BREŽICE
ZD KRŠKO
ZD SEVNICA
ZD MARIBOR
ZD LENART
ZD SLOVENSKA BISTRICA
ZD PTUJ
ZD ORMOŽ
ZD GORNJA RADGONA
ZD LENDAVA
ZD LJUTOMER
ZD MURSKA SOBOTA
GORNJI PETROVCI
ZD AJDOVŠþINA
ZD NOVA GORICA
ZD TOLMIN
ZD ýRNOMELJ
ZD METLIKA
ZD NOVO MESTO
ZD TREBNJE

C
B-ok
B
B
A
A
A
B
C
B
PHE
B
B
PHE
B
B
B
B
PHE
A
B
PHE
B-ok
B-ok
A
PHE
B

Število ekip
NMP
DS
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,5

1

1
1

1
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Priloga 2: Oprema za NMP
1. Vsaka dislocirana ambulanta, ki ni v zgradbi, v kateri so prostori enote za NMP, mora
imeti naslednjo opremo:
– reanimacijski kovþek,
– kisikovo jeklenko (5 l) s priborom,
– polavtomatski defibrilator (þe ni mogoþe zagotoviti defibrilacije v 3 minutah),
– stojalo za infuzijo.
2. Zdravstvena postaja mora imeti naslednjo opremo:
– reanimacijski kovþek,
– kisikovo jeklenko (5 l) s priborom,
– antišok komplet,
– EKG,
– defibrilator,
– vozilo zdravnika (terensko vozilo s štirikolesnim pogonom).
3. Urgentna ambulanta v zdravstvenem domu mora imeti pri enoti C, B in A (ena ekipa)
naslednjo opremo:
 reanimacijski kovþek zdravnika,
 kisikovo jeklenko (5 l) s priborom,
 EKG,
 defibrilator.
Zdravstveni dom iz te toþke mora imeti tudi:
 dovozno pot za vozila,
 ambulanto za zdravnika (vsaj 12 m2),
 ambulanto za posege (20 m2),
 þakalnico,
 sestrski prostor,
 prostor za dežurnega zdravnika in sanitarije/tuš,
 prostor za preostale dežurne v ekipi in sanitarije/tuš,
 sanitarije za poškodovanca ali pacienta.
4. Za PHE veljajo pogoji iz prejšnje toþke, poleg tega pa še:
 standard se prilagaja številu ekip,
 ultrazvok,
 kliniþni laboratorij.
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Priloga 3: Dodatna oprema vozila
Reanimobil mora biti opremljen z naslednjo dodatno medicinsko opremo:
 12-kanalnim EKG-monitorjem z zaslonom, zapisom in defibrilatorjem ter zunanjim
srþnim spodbujevalnikom,
 pulznim oksimetrom (na akumulator in 220 V),
 kapnometrom,
 infuzomatom (2 kosa),
 aparatom za neprekinjeno spremljanje telesne temperature,
 aparatom za neprekinjeno merjenje krvnega tlaka,
 prenosnim aparatom za umetno dihanje,
 zajemalnimi nosili,
 vakuumskimi opornicami za okonþine (1 komplet),
 steznikom za imobilizacijo hrbtenice v sedeþem položaju,
 vratnimi opornicami (vse velikosti),
 grelno vreþo,
 imobilizacijsko desko za otroke,
 grelnikom za infuzije,
 hladilnikom za zdravila.
Medicinska oprema nujnega reševalnega vozila je enaka opremi reanimobila, ne vkljuþuje pa
infuzomata, kapnometra, grelne vreþe, aparata za neprekinjeno merjenje krvnega tlaka in
aparata za neprekinjeno spremljanja telesne temperature.
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Priloga 5: Oznake izvajalcev in vozil službe NMP
Vsi izvajalci, ki so vkljuþeni v sistem nujne medicinske pomoþi, na svojih oblaþilih in opremi
uporabljajo znak NMP Slovenije.
Znak NMP Slovenije je modra šest kraka zvezda življenja (»star of life«), ki ima en krak vertikalen,
drugi štirje pa so enakomerno razporejeni, dva na levi in dva na desni strani. Vsi kraki so enake širine
in dolžine glede na središþe zvezde. Na spodnjem delu vertikalnega modrega kraka je narisana bela
igla, okoli katere je ovita bela kaþa. Modra zvezda je horizontalno razpoþena v obliki Triglava tako, da
razpoþna linija sledi zgornjemu robu levega in desnega spodnjega kraka, ki ni vzporeden s spodnjim
robom krakov, temveþ je kot linij proti središþu zvezde višji. Modra zvezda leži v belem polju, ki ga z
vseh strani krakov zvezde enakomerno oddaljena omejuje rdeþa krožnica. Debelina rdeþe krožnice, ki
ima obliko pravilnega kroga, je enaka širini modrega kraka v zvezdi. V rdeþi krožnici je napis zgoraj
in spodaj, enakomerno razporejen levo in desno glede na središþno vertikalno linijo. Uporabljajo se
velike þrke pisave »Arial black« v beli barvi, velikost þrk zapolnjuje polovico širine rdeþe krožnice in
so enakomerno oddaljene od notranjega in zunanjega roba krožnice. Zgoraj na krožnici je napis
NUJNA MEDICINSKA POMOý, spodaj SLOVENIJA. Znak se uporablja za oznaþevanje opreme in
služb NMP, znaku ni dovoljeno spreminjati oblike in besedila napisa.

Barvno pravilo za oblikovanje znaka NMP Slovenije in znakov za oznaþevanje oblaþil izvajalcev
NMP je enak kot pravilo za oblikovanje grba Republike Slovenije.
Po sistemu CMYK imajo barve naslednje oznake:
modra C100 M60 Y0 K10
rdeþa C0 M100 Y100 K0
bela C0 M0 Y0 K0
po sistemu scotdic code 777 - international color codification system (2043);
Modra N46 N722509
Rdeþa N23 N074014
Bela N1 N95
pri enobarvni upodobitvi znaka NMP Slovenije in izvajalcev NMP se uporabljajo
100% þrna je modra C0 M0 Y0 K100
60 % þrna je rdeþa C0 M0 Y0 K60
bela je bela C0 M0 Y0 K0
Znaki NMP Slovenije za oznaþevanje oblaþil izvajalcev predstavljajo izpeljanke iz znaka NMP
Slovenije. Zdravstveni tehnik, medicinska sestra, tehnik zdravstvene nege, tehnica zdravstvene nege,
zdravstveni reševalec, višja medicinska sestra, višji zdravstveni tehnik, višji medicinski tehnik,
diplomirani zdravstvenik, diplomirana medicinska sestra, ki so vkljuþeni v ekipe za izvajanje NMP,
uporabljajo za oznaþevanje svojih oblaþil znak NMP Slovenije, ki ima spremenjeno besedilo napisa.
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Na rdeþi krožnici zgoraj je bel napis NMP SLOVENIJA, na spodnji strani rdeþe krožnice pa bel napis
ZDRAVSTVENI TEHNIK ali MEDICINSKA SESTRA ali TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE ali
TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE ali ZDRAVSTVENI REŠEVALEC, ali VIŠJA MEDICINSKA
SESTRA ali VIŠJI ZDRAVSTVENI TEHNIK ali VIŠJI MEDICINSKI TEHNIK ali DIPLOMIRANA
MEDICINSKA SESTRA ali DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK.
Oznake za oblaþila zdravnikov, ki so nosilci službe NMP, se poleg spremenjenega besedila napisa od
znaka NMP Slovenija razlikujejo tudi po simbolu na spodnjem modrem kraku zvezde. Iglo zamenja
bela palica s krili, okoli katere sta enakomerno levo in desno oviti dve beli kaþi. Na rdeþi krožnici
zgoraj je bel napis NMP SLOVENIJA, na spodnji strani rdeþe krožnice pa bel napis ZDRAVNIK ali
URGENTNI ZDRAVNIK. Znaki za oznaþevanje oblaþil se uporabljajo na zunanji strani levega
rokava v višini prsi. Znak se uporablja za oznaþevanje oblaþil izvajalcev NMP, ki so vkljuþeni v
sistem NMP Slovenije, znaku ni dovoljeno spreminjati oblike in besedila napisa.

Priloga 6: Podatki, ki jih pošiljajo enote NMP na Ministrstvo za zdravje
 število intervencij,
 odzivni þas (þas od klica do prihoda na kraj nesreþe),
 skupni prehospitalni þas,
 število opravljenih km pri posamezni intervenciji,
 število poškodovancev/pacientov,
 število poškodovancev/ pacientov v prometnih nesreþah,
 število poškodovancev/ pacientov, pripeljanih na kirurgijo,
 število prepeljanih poškodovancev/ pacientov na interni oddelek,
 število poškodovancev/ pacientov, napotenih domov,
 število primerov, ko ni podatka o prevozu,
 število kardiopulmonalnih reanimacij,
 število uspešnih kardiopulmonalnih reanimacij,
 število intubacij (vseh),
 število nastavljenih kanalov,
 uporaba monitorja,
 število defibriliranih pacientov,
 število mrtvih ob prihodu,
 podatki o prijavitelju (svojci, oþividci, policija, zdravnik, dispeþer, drugo),
 število intervencij z veþ pacienti,
 vpliv alkohola,
 vpliv mamil,
 število uspešnih kardiopulmonalnih reanimacij (oseba, odpušþena iz bolnišnice),
vrsta dogodka (na primer: bolezen, prometna nesreþa, poškodba zunaj prometa, zastrupitev,
nepotrebna intervencija ...).
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Priloga 7

VPRAŠALNIK ZA NADZOR ENOTE NMP
nadzorovana enota: ..............................................
Ćlani nadzorne skupine:
...................................................................................
datum in ura nadzora: .......................................................
ob nadzoru prisotni (ime in funkcija): ............................................................
Ekipa deluje v polni zasedbi z ustrezno opremo

DA

NE

Ekipa deluje na enak naĆin 24ur dnevno

DA

NE

ąe NE, komentar:
...............................................................................................
................................................................................................................
......
Datum predhodnega nadzora: ..........................
Spremembe v delovanju enote od zadnjega nadzora:

DA

NE

ąe DA, opis:
..................................................................................................
................................................................................................................
..
................................................................................................................
..
Sprejem klica in aktivacija ekipe: ......................
Druga opažanja:

V ............................

Dne .........................

Za enoto NMP ......................

Skupina za nadzor:
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Priloga 8

OCENJEVALNI LIST - TOýKOVNIK
1. Organizacija službe
Ocenjuje se organizacija dela, ki mora zagotavljati najkrajši možni aktivacijski Ćas,
naĆin sprejema klica, aktivacija ekipe, delo dispeĆerja, strokovno izpopolnjevanje vseh
Ćlanov ekip, morebitna navodila za delo, oprema ter lokacija opreme in prostorov,
funkcionalnost prostorov, enotnost organizacije 24-ur dnevno. Oceni “Pomanjkljivo” in
“Neustrezno” je treba posebej obrazložiti.
Obvezni sestavni del nadzora PHE in enote B je aktivacijski preizkus.
Izvedba

Aktivacijski preizkus (v nadaljnjem besedilu: AP) je sestavni del nadzora. Opravi
se pri enoti, doloþeni za nadzor, nenapovedano, katerikoli dan ali uro dneva. AP
opravita najmanj dva þlana nadzorne komisije. Izbere se mesto dogodka, ki naj ne
bo oddaljeno veþ kot 300 m od sedeža NMP. Mesto dogodka naj bo lokalni enoti
NMP dobro znana lokacija na ulici, v lokalu ali stanovanjski hiši. Po doloþitvi kraja
dogodka se þlana nadzorne komisije obzirno postavita v bližino enote NMP ob
izvozni poti vozila za NMP. Nato pokliþeta uradno veljavno številko enote NMP
(obiþajno lokalni center 112) in sprožita štoparico. Po vzpostavitvi stika z enoto
NMP sporoþita podatke o dogodku. Vsebina klica naj bo nenadna motnja zavesti,
povezana z motnjo dihanja pri neznani osebi (vsebina klica terja odziv celotne
ekipe z reanimobilom). ýlana nadzorne komisije se nato ustno prilagajata
navodilom, ki jih dobita od strokovne osebe NMP. Ko vozilo NMP z ekipo zapusti
svojo stacionarno lokacijo, ga þlana nadzorne komisije ob vkljuþevanju v promet
zaustavita z jasno vidnim znakom (tabla z napisom: »VAJA – NADZOR NMP« ali kaj
podobnega). Pri AP se meri in ocenjuje:

0 þas od klica na 112 do vzpostavitve s sedežem NMP (zdravnik ali zdravstveni
tehnik)
1 þas do vzpostavitve kontakta s strokovno osebo NMP (zdravnik ali zdravstveni
tehnik)
2 þas sprejema klica (usmerjena vprašanja, navodila za prvo pomoþ)-VPRAŠANJA
POTREBNA ZA OPREDELITEV STANJA PACIENTA OZ. RAZLOGA ZA KLIC
3 þas, ko vozilo odpelje na kraj dogodka (zapusti izhodišþno lokacijo)
4 sestavo ekipe v vozilu in opremo za kardiopulmonalna reanimacija (v
nadaljnjem besedilu: KPR)
AP je uspešno opravljen, þe je interval od zaþetka toþke 2 do toþke 3 dve minuti ali
manj, þe je v vozilu triþlanska ekipa z zdravnikom, defibrilator z monitorjem in
reanimacijski komplet ter kisik. Nadzorna komisija oceni še dopustna odstopanja,
þe so za to obstajale posebne »olajševalne« okolišþine in v tem primeru poda
mnenje, da je AP »uspešen s pripombo«. AP ni opravljen uspešno, þe merila þasa,
zasedbe ekipe ali oprema niso izpolnjeni.

2. Dokumentacija
Pregleda se 20 posebej izbranih protokolov (sprejem nujne intervencije in pripadajoĆi
protokol nujne intervencije), ki se nanašajo na kardiopulmonalna reanimacija ali
urgentna stanja, pri katerih sta izpolnjeni najmanj dve od naslednjih meril:
GCS 8 ali manj
Saturacija izmerjena s pulznim oksimetrom < 86%
Sistolni krvni tlak < 90mmHg ali >200mmHg
Tahikardija s širokimi QRS
Bradikardija < 40/min
BoleĆina v prsnem košu
Poškodba
Zastrupitev
STEMI
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ąe podatki manjkajo, izbere nadzorna komisija protokole po svoji presoji.
Vsak protokol se toĆkuje z 1,5; 0 ali -1 toĆko. 1,5 toĆke dobi protokol, ki vsebuje vse
relevantne podatke za konkreten primer, vkljuĆno s podatki za izraĆun »Mainz
emergency evaluation score« in iz katerega je razvidno, da je bilo ukrepanje v skladu s
strokovnimi priporoĆili. 0 toĆk dobi protokol, pri katerem manjka za oceno konkretne
intervencije bistven podatek, pri Ćemer pa je ukrepanje še v okviru sprejemljivega. –1
toĆko dobi protokol, pri katerem manjka veĆina bistvenih podatkov ali protokol, pri
katerem gre za resno odstopanje od strokovno utemeljenega ukrepanja.
3. Letna poroĆila – podatki
Upoštevajo se nekateri podatki zadnjega leta pred nadzorom. Ta sklop se pri enotah A
ne ocenjuje.

7785

Stran

7786 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Uradni list Republike Slovenije

TOýKOVNIK ZA OCENJEVANJE ENOT NUJNE MEDICINSKE POMOýI

merilo

ocena

organizacija službe
zelo dobra
dobra (ustrezna)
pomanjkljiva (komaj zadovoljiva)
neustrezna (slaba)
aktivacijski preizkus

max.

30
20
10
0
uspešen
uspešen s pripombo
neuspešen

dokumentacija - (20 protokolov)
podatki in ukrepi ustrezni
podatki in ukrepi delno ustrezni
ni podatkov ali neustrezni ukrepi

15
10
0

1,5
0,5
-1

letna poroĆila PHE
odzivni Ćas pod 10 minut
odzivni Ćas 10 minut ali veĆ

(B-ok in B)
(12 min)
(12 min)

4
0

delež *KPR 3% ali veĆ
delež KPR pod 3%

(1% ali veĆ)
(1%)

3
0

št. Interv/1000 preb. med 8 in 14
št. Interv/1000 preb. < 8 ali > 14

(med 8 in 20)
(<8 ali >20)

3
0

delež **ROSC pri KPR 28% ali veĆ
delež ROSC pri KPR 20% do 27%
delež ROSC pri KPR pod 20%

(20% ali veĆ)
(10% do 19%)
(pod 10%)

4
2
0

razmerje intubacije/KPR nad 1,4
razmerje intubacije/KPR 1 do 1,4
razmerje intubacije/KPR pod 1

(1 ali veĆ)
(0,5 do 0,9)
(pod 0,5)

4
2
0

delež intubacij 6% ali veĆ
delež intubacij 3% do 5%
delež intubacij pod 3%

(3% ali veĆ)
(1% do 2,9%)
(pod 1%)

4
2
0

razmerje mrtvi/KPR med 1 in 2
razmerje mrtvi/KPR <1 in >2

zbrane toĆke

3
0

zbrane toĆke skupaj

Pomen kratic:
- *KPR – kardiopulmonalna reanimacija
- **ROSC- ponovna vzpostavitev spontane cirkulacije » Return of spontaneous circulation«.

100%
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3040.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o živilih za posebne prehranske
namene

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja
minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živilih
za posebne prehranske namene
1. člen
V Pravilniku o živilih za posebne prehranske namene
(Uradni list RS, št. 46/02, 117/02, 42/03, 41/04 in 65/06) se
v 1. členu v prvem odstavku za ''str. 19'' postavi zaklepaj, za
zaklepajem postavi vejica in doda naslednje besedilo: '', zadnjič
spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/26/ES z dne 7. maja
2007 o spremembi Direktive 2004/6/ES za podaljšanje obdobja
njene uporabe (UL L št. 118 z dne 8. 5. 2007, str. 5) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/15/ES)«.
2. člen
Do 31. decembra 2009 se v proizvodnji živil za posebne
prehranske namene lahko uporabljajo kemične snovi, ki so
naštete v Prilogi III pravilnika, če Evropska agencija za varno
hrano ni dala neugodnega mnenja glede uporabe posamezne
snovi v proizvodnji živil za posebne prehranske namene, in če
se ta snov na dan uveljavitve tega pravilnika uporablja v enem
ali več živilih za posebne prehranske namene, ki so v prometu
v kateri koli državi članici Evropske unije.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-23/2007
Ljubljana, dne 12. junija 2007
EVA 2007-2711-0061
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

3041.

Pravilnik o splošnih in posebnih
organizacijskih in varnostnih ukrepih za
opravljanje strateških dejavnosti

Št.

1. člen
Ta pravilnik določa splošne in posebne organizacijske
in varnostne ukrepe za opravljanje strateških dejavnosti, s
katerimi se zagotavlja, da se s strateškim blagom ne bodo izvajale dejavnosti, ki so z Zakonom o nadzoru strateškega blaga
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posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št.
29/06, v nadaljnjem besedilu: zakon) prepovedane, in da ne bo
prihajalo do odtujitve ali izgube strateškega blaga.
2. člen
Zavezanci pri izvajanju posamezne strateške dejavnosti spremljajo količine posamezne vrste strateškega blaga, ki
vstopa oziroma izstopa iz posamezne strateške dejavnosti, z
namenom preprečitve odtujitve ali izgube strateškega blaga. V
ta namen vodijo posebno evidenco, katere obliko in pogostnost
vpisovanja in preverjanja (dnevno, tedensko …) prilagodijo vrsti
in količini strateškega blaga ter vrsti strateške dejavnosti.
Zavezanci so pri opravljanju strateških dejavnosti pozorni
na svoje kupce in druge poslovne partnerje, predvsem z vidika
možnosti uporabe strateškega blaga za namene, ki so z zakonom prepovedani. Vsa tovrstna opažanja so dolžni posredovati
pristojnemu organu, ter zadržati izvedbo strateške dejavnosti s
takšnim kupcem oziroma drugim poslovnim partnerjem.
3. člen
Za strateško blago iz skupin 1 in 2 Uredbe o določitvi
seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih
(Uradni list RS, št. 48/07, v nadaljnjem besedilu: uredba) se, ne
glede na določbe drugega odstavka prejšnjega člena, evidenca
vodi in preverja dnevno.
4. člen
Strateško blago se v času, ko se ga ne uporablja za dovoljene namene, hrani na ustrezen način, ki zagotavlja, da ne
bo prišlo do odtujitve ali izgube strateškega blaga.
Objekti in prostori v katerih se izvaja strateška dejavnost,
morajo biti varovani na način, ki zagotavlja, da ne bo prišlo do
odtujitve ali izgube strateškega blaga. To lahko vključuje, npr.
varnostno službo, alarmne naprave ipd.
5. člen
Strateško blago iz skupin 1 in 2 uredbe se v času, ko
se ga ne uporablja za dovoljene namene, hrani v primerno
zaklenjenem prostoru, do katerega imajo dostop le osebe, ki
so vredne zaupanja, in ki jih posebej določi odgovorna oseba
zavezanca.
Prostor mora biti tehnično varovan z detekcijo nasilnega
vstopa, signal pa vezan k varnostniku ali v varnostno nadzorni
center službe varovanja.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-3/2007-UK
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EVA 2007-2711-0046

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o nadzoru
strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje
(Uradni list RS, št. 29/06) izdaja minister za zdravje v soglasju
z ministrom za notranje zadeve in ministrom za obrambo

PRAVILNIK
o splošnih in posebnih organizacijskih
in varnostnih ukrepih za opravljanje
strateških dejavnosti

57 / 29. 6. 2007 /

Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o
izvrševanju zakona o prijavi prebivališča

Na podlagi 26. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni
list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o izvrševanju zakona
o prijavi prebivališča
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča
(Uradni list RS, št. 105/01 in 78/02) se priloge št. 1 do št. 9
nadomestijo z novimi prilogami št. 1 do št. 9, ki so sestavni del
tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-70/2007 (1322-04)
Ljubljana, dne 20. junija 2007
EVA 2007-1711-0034
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
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Priloga št. 1

PRIIMEK IN IME

SPOL

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena)

KRAJ ROJSTVA (občina in naselje, za rojene v tujini pa država in kraj)

STARO STALNO PREBIVALIŠČE (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država)

NOVO STALNO PREBIVALIŠČE (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država)

NARODNOST (podatek o narodni pripadnosti vpišete le, če se o tem želite izreči)

ZAKONSKI STAN

DRŽAVLJANSTVO

DOVOLJENJE (organ pridobi podatek po uradni dolžnosti)

PRIIMEK IN IME TER EMŠO OSEBE, KI VODI GOSPODINJSTVO

SORODSTVENO RAZMERJE DO OSEBE, KI VODI GOSPODINJSTVO
DOVOLJENJE OZIROMA PREPOVED POSREDOVANJA PODATKOV: Ali na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.
86/04) soglašate, da se vaši podatki o priimku, imenu in stalnem prebivališču posredujejo za zgodovinske, statistične in znanstveno-raziskovalne namene?

PRILOGE (Dokazilo o lastništvu: če je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, organ pridobi podatek po uradni dolžnosti; najemna ali podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca stanovanja.)

KRAJ

PODPIS PRIJAVITELJA

DATUM

PRIIMEK IN IME
SPOL

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena)

(občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država)

RP1_05S_001

Priloge

KRAJ

DATUM

PODPIS URADNE OSEBE

Stran
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Priloga št. 2

PRIIMEK IN IME / COGNOME E NOME

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena) / CAUC (ovvero data di nascita e sesso in caso il codice non fosse determinato)

SPOL / SESSO

KRAJ ROJSTVA (občina in naselje, za rojene v tujini pa država in kraj) / LUOGO DI NASCITA (comune, località, per le persone nate all'estero indicare lo Stato ed il luogo)

STARO STALNO PREBIVALIŠČE (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država) / VECCHIO INDIRIZZO DI RESIDENZA STABILE (comune, località, via e numero civico ed eventuali ulteriori indicazioni e codice dell'appartamento; se all'estero indicare anche lo Stato)

NOVO STALNO PREBIVALIŠČE (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država) / NUOVO INDIRIZZO DI RESIDENZA STABILE (comune, località, via e numero civico ed eventuali ulteriori indicazioni e codice dell'appartamento; se all'estero indicare anche lo Stato)

NARODNOST (podatek o narodni pripadnosti vpišete le, če se o tem želite izreči) / NAZIONALITÀ (dichiarare la propria appartenenza nazionale è facoltativo)

DRŽAVLJANSTVO / CITTADINANZA

ZAKONSKI STAN / STATO CIVILE

DOVOLJENJE (organ pridobi podatek po uradni dolžnosti) / PERMESSO (l'organo ottiene i dati per dovere d'ufficio)

PRIIMEK IN IME TER EMŠO OSEBE, KI VODI GOSPODINJSTVO / COGNOME, NOME E CAUC DEL CAPO FAMIGLIA

SORODSTVENO RAZMERJE DO OSEBE, KI VODI GOSPODINJSTVO / RAPPORTO DI PARENTELA CON IL CAPO FAMIGLIA
DOVOLJENJE OZIROMA PREPOVED POSREDOVANJA PODATKOV: Ali na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) soglašate, da se vaši podatki o
priimku, imenu in stalnem prebivališču posredujejo za zgodovinske, statistične in znanstveno-raziskovalne namene?
CONSENSO OVVERO DIVIETO DI COMUNICAZIONE DATI PERSONALI: Acconsentite che i dati sul Vostro cognome, nome e residenza siano utilizzati per scopi storici, statistici e di ricerca scientifica ai sensi
dell'art. 17 della Legge sulla tutela dei dati personali (Gazz. Uff. della RS, nr. 86/04)?

PRILOGE (Dokazilo o lastništvu: če je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, organ pridobi podatek po uradni dolžnosti; najemna ali podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca stanovanja.)
SUPPLEMENTI (Certificato di proprietà: se l'immobile è iscritto nel libro fondiario, l'organo ottiene il dato per dovere d'ufficio; il contratto d'affitto o di subaffitto oppure il consenso scritto del proprietario ovv. dei proprietari dell'appartamento ovv. dell'amministratore dell'appartamento.)

KRAJ / LUOGO

DATUM / DATA

PODPIS PRIJAVITELJA / FIRMA DEL NOTIFICANTE

PRIIMEK IN IME / COGNOME E NOME

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena) / CAUC (ovvero data di nascita e sesso in caso il codice non fosse determinato)

SPOL / SESSO

(občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država) / (comune, località, via e numero civico ed eventuali ulteriori indicazioni e codice dell'appartamento; se all'estero indicare anche lo Stato)

RP1_05I_001

KRAJ / LUOGO

DATUM / DATA

PODPIS URADNE OSEBE / FIRMA DEL FUNZIONARIO

Uradni list Republike Slovenije

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Stran

7791

Priloga št. 3

PRIIMEK IN IME / CSALÁDI ÉS UTÓNÉV

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena) / SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ (illetve születési ideje és neme, amennyiben az nincs meghatározva)

SPOL / NEME

KRAJ ROJSTVA (občina in naselje, za rojene v tujini pa država in kraj) / SZÜLETÉSI HELY (község és település, külföldön született esetében ország és helység)

STARO STALNO PREBIVALIŠČE (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država) / RÉGI ÁLLANDÓ LAKOHELY (község, település, utca és házszám kiegészítéssel valamint a lakás, külföld esetében ország megjelölése is)

NOVO STALNO PREBIVALIŠČE (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država) / ÚJ ÁLLANDÓ LAKOHELY (község, település, utca és házszám kiegészítéssel valamint a lakás, külföld esetében ország megjelölése is)

NARODNOST (podatek o narodni pripadnosti vpišete le, če se o tem želite izreči) / NEMZETISÉG (a nemzetiségi hovatartozásról szóló adatot csak akkor írja be, ha erről nyilatkozni kíván)

ZAKONSKI STAN / CSALÁDI ÁLLAPOT

DRŽAVLJANSTVO / ÁLLAMPOLGÁRSÁG

DOVOLJENJE (organ pridobi podatek po uradni dolžnosti) / ENGEDÉLY (az adatot a hatósági szerv hivatali kötelességből szerzi be)

PRIIMEK IN IME TER EMŠO OSEBE, KI VODI GOSPODINJSTVO / A HÁZTARTÁST VEZETŐ SZEMÉLY CSALÁDI ÉS UTÓNEVE, VALAMINT SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ SZÁMA

SORODSTVENO RAZMERJE DO OSEBE, KI VODI GOSPODINJSTVO / A HÁZTARTÁST VEZETŐ SZEMÉLLYEL VALÓ ROKONI VISZONYA
DOVOLJENJE OZIROMA PREPOVED POSREDOVANJA PODATKOV: Ali na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) soglašate, da se vaši podatki o
priimku, imenu in stalnem prebivališču posredujejo za zgodovinske, statistične in znanstveno-raziskovalne namene?
AZ ADATKÖZLÉS ENGEDÉL YEZÉSE ILL. MEGTILTÁSA: A Személyi adatok védelméről szóló törvény 17. cikkének második bekezdése alapján (A SZK Hivatalos Közlönye 86/04 sz.) hozzájárul-e ahhoz, hogy
családi és utónevéről, állandó lakóhelyéről adatokat szolgáltassunk történelmi, statisztikai és tudományos kutatások céljára?

PRILOGE (Dokazilo o lastništvu: če je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, organ pridobi podatek po uradni dolžnosti; najemna ali podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca stanovanja.)
MELLÉKLETEK (tulajdonjog igazolás - ha az ingatlan be van jegyezve a telekkönyvbe, az adatot a hatósági szerv szerv hivatali kötelességből szerzi be; bérleti vagy albérleti szerződés vagy a tulajdonos illetve a tástulajdonosok illetve az ingatlankezelő írásbeli hozzájárulása.)

KRAJ / HELY

DATUM / DÁTUM

PODPIS PRIJAVITELJA / A BEJELENTŐ ALÁÍRÁSA

PRIIMEK IN IME / CSALÁDI ÉS UTÓNÉV

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena) / SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ (illetve születési ideje és neme, amennyiben az nincs meghatározva)

SPOL / NEME

(občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država) / (község, település, utca és házszám kiegészítéssel valamint a lakás, külföld esetében ország megjelölése is)

RP1_05M_001

KRAJ / HELY

DATUM / DÁTUM

PODPIS URADNE OSEBE / HIVATALOS SZEMÉLY ALÁÍRÁSA

Stran

7792 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Uradni list Republike Slovenije
Priloga št. 4

PRIIMEK IN IME

SPOL

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena)

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja)

NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA V TUJINI (država, občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom)

DRŽAVLJANSTVO

KRAJ

DATUM

PODPIS PRIJAVITELJA

PRIIMEK IN IME

SPOL

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena)

(država, občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom oziroma občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja)

RP2_03S_001

KRAJ

DATUM

PODPIS URADNE OSEBE

Uradni list Republike Slovenije

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Stran

7793

Priloga št. 5

PRIIMEK IN IME / COGNOME E NOME

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena) / CAUC (ovvero data di nascita e sesso in caso il codice non fosse determinato)

SPOL / SESSO

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja) / INDIRIZZO DELLA RESIDENZA STABILE (comune, località, via e numero civico ed eventuali ulteriori indicazioni e codice dell'appartamento)

NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA V TUJINI (država, občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom) / INDIRIZZO DELLA RESIDENZA TEMPORANEA ALL'ESTERO (Stato, comune, località, via e numero civico ed eventuali ulteriori indicazioni)

DRŽAVLJANSTVO / CITTADINANZA

KRAJ / LUOGO

DATUM / DATA

PODPIS PRIJAVITELJA / FIRMA DEL NOTIFICANTE

PRIIMEK IN IME / COGNOME E NOME

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena) / CAUC (ovvero data di nascita e sesso in caso il codice non fosse determinato)

SPOL / SESSO

(država, občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom oziroma občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja) / (Stato, comune, località, via e numero civico ed eventuali ulteriori indicazioni ovvero comune, località, via e numero civico ed eventuali ulteriori indicazioni e codice dell'appartamento)

RP2_03I_001

KRAJ / LUOGO

DATUM / DATA

PODPIS URADNE OSEBE / FIRMA DEL FUNZIONARIO

Stran

7794 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Uradni list Republike Slovenije
Priloga št. 6

PRIIMEK IN IME / CSALÁDI ÉS UTÓNÉV

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena) / SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ (illetve születési ideje és neme, amennyiben az nincs meghatározva)

SPOL / NEME

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja) / ÁLLANDÓ LAKOHELY CÍME (község, település, utca és házszám kiegészítéssel valamint a lakás megjelölése)

NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA V TUJINI (država, občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom) / IDEIGLENES LAKOHELY CÍME KÜLFÖLDÖN (ország, község, település, utca és házszám kiegészítéssel)

DRŽAVLJANSTVO / ÁLLAMPOLGÁRSÁG

KRAJ / HELY

DATUM / DÁTUM

PODPIS PRIJAVITELJA / A BEJELENTŐ ALÁÍRÁSA

PRIIMEK IN IME / CSALÁDI ÉS UTÓNÉV

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena) / SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ (illetve születési ideje és neme, amennyiben az nincs meghatározva)

SPOL / NEME

(država, občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom oziroma občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja) / (ország, község, település, utca és házszám kiegészítéssel ill. község, település, utca és házszám kiegészítéssel valamint a lakás megjelölése)

RP2_03M_001

KRAJ / HELY

DATUM / DÁTUM

PODPIS URADNE OSEBE / HIVATALOS SZEMÉLY ALÁÍRÁSA

Uradni list Republike Slovenije

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Stran

7795

Priloga št. 7

PODATKI O STANODAJALCU

EMŠO / MATIČNA ŠTEVILKA FIRME

PRIIMEK IN IME OZIROMA IME FIRME

NASLOV / SEDEŽ (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom)
PODATKI O POSAMEZNIKU, KI PRIJAVLJA OZ. ODJAVLJA ZAČASNO PREBIVALIŠČE

PRIIMEK IN IME

SPOL

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena)

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država)

NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja)

DRŽAVLJANSTVO

DOVOLJENJE (organ pridobi podatek po uradni dolžnosti)

ŠTEVILKA JAVNE LISTINE IN ORGAN, KI JO JE IZDAL (če se prijavljate pri stanodajalcu)

PRILOGE (Dokazilo o lastništvu: če je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, organ pridobi podatek po uradni dolžnosti; najemna ali podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca stanovanja.)

KRAJ

DATUM

TRAJANJE PRIJAVE

PODPIS PRIJAVITELJA

PRIIMEK IN IME

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena)

SPOL

(občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja)

RP2_02S_001

KRAJ

DATUM

TRAJANJE PRIJAVE

PODPIS URADNE OSEBE

Stran

7796 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Uradni list Republike Slovenije
Priloga št. 8

PODATKI O STANODAJALCU / DATI ANAGRAFICI DEL LOCATORE

EMŠO OZIROMA MATIČNA ŠTEVILKA FIRME / CAUC OVV. CODICE ANAGRAFICO DELL'IMPRESA

PRIIMEK IN IME OZIROMA IME FIRME / COGNOME E NOME OVV. DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA

NASLOV OZIROMA SEDEŽ (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom) / INDIRIZZO OVV. SEDE (comune, località, via, numero civico ed eventuali ulteriori indicazioni)
PODATKI O POSAMEZNIKU, KI PRIJAVLJA OZ. ODJAVLJA ZAČASNO PREBIVALIŠČE / DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE NOTIFICA LA RESIDENZA TEMPORANEA OVVERO IL SUO TRASFERIMENTO

PRIIMEK IN IME / COGNOME E NOME

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena) / CAUC (ovvero data di nascita e sesso in caso il codice non fosse determinato)

SPOL / SESSO

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država) / INDIRIZZO DELLA RESIDENZA STABILE (comune, località, via e numero civico ed eventuali ulteriori indicazioni e codice dell'appartamento; se all'estero indicare anche lo Stato)

NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja) / INDIRIZZO DELLA RESIDENZA TEMPORANEA (comune, località, via e numero civico ed eventuali ulteriori indicazioni e codice dell'appartamento.)

DRŽAVLJANSTVO / CITTADINANZA

DOVOLJENJE (organ pridobi podatek po uradni dolžnosti) / PERMESSO (l'organo ottiene i dati per dovere d'ufficio)

ŠTEVILKA JAVNE LISTINE IN ORGAN, KI JO JE IZDAL (če se prijavljate pri stanodajalcu) / N. DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE ED AUTORITÀ RILASCIANTE (se presso il locatore)

PRILOGE (Dokazilo o lastništvu: če je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, organ pridobi podatek po uradni dolžnosti; najemna ali podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca stanovanja.)
SUPPLEMENTI (Certificato di proprietà: se l'immobile è iscritto nel libro fondiario, l'organo ottiene il dato per dovere d'ufficio; il contratto d'affitto o di subaffitto oppure il consenso scritto del proprietario ovv. dei proprietari dell'appartamento ovv. dell'amministratore dell'appartamento.)

KRAJ / LUOGO

DATUM / DATA

TRAJANJE PRIJAVE / DURATA DELLA REGISTRAZIONE

PODPIS PRIJAVITELJA / FIRMA DEL NOTIFICANTE

PRIIMEK IN IME / COGNOME E NOME

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena) / CAUC (ovvero data di nascita e sesso in caso il codice non fosse determinato)

SPOL / SESSO

(občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja) / (comune, località, via e numero civico ed eventuali ulteriori indicazioni e codice dell'appartamento)

RP2_02I_001

KRAJ / LUOGO

DATUM / DATA

TRAJANJE PRIJAVE / DURATA DELLA REGISTRAZIONE

PODPIS URADNE OSEBE / FIRMA DEL FUNZIONARIO

Uradni list Republike Slovenije

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Stran

7797

Priloga št. 9

PODATKI O STANODAJALCU / ADATOK A SZÁLLÁSADÓRÓL

EMŠO OZIROMA MATIČNA ŠTEVILKA FIRME / SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ ILL. A CÉG TÖRZSSZÁMA

PRIIMEK IN IME OZIROMA IME FIRME / CSALÁDI ÉS UTÓNEVE ILL. A CÉG MEGNEVEZÉSE

NASLOV OZIROMA SEDEŽ (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom) / CÍM ILL. SZÉKHELY (község, település, utca, házszám kiegészítéssel)

PODATKI O POSAMEZNIKU, KI PRIJAVLJA OZ. ODJAVLJA ZAČASNO PREBIVALIŠČE / AZ IDEIGLENES BEJELENTKEZŐ ILL. KIJELENTKEZŐ SZEMÉLY ADATAI

PRIIMEK IN IME / CSALÁDI ÉS UTÓNÉV

SPOL / NEME

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena) / SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ (illetve születési ideje és neme, amennyiben az nincs meghatározva)

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država) / ÁLLANDÓ LAKOHELY CÍME (község, település, utca és házszám kiegészítéssel valamint a lakás, külföld esetében ország megjelölése is)

NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja) / IDEIGLENES LAKOHELY CÍME (község, település, utca és házszám kiegészítéssel valamint a lakás megjelölése)

DRŽAVLJANSTVO / ÁLLAMPOLGÁRSÁG

DOVOLJENJE (organ pridobi podatek po uradni dolžnosti) / ENGEDÉLY (az adatot a hatósági szerv hivatali kötelességből szerzi be)

ŠTEVILKA JAVNE LISTINE IN ORGAN, KI JO JE IZDAL (če se prijavljate pri stanodajalcu) / A KÖZOKIRAT SZÁMA ÉS A KIBOCSÁTÓ SZERV MEGNEVEZÉSE ( ha a szállásadónál jelentkezik be)

PRILOGE (Dokazilo o lastništvu: če je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, organ pridobi podatek po uradni dolžnosti; najemna ali podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca stanovanja.)
MELLÉKLETEK (tulajdonjog igazolás - ha az ingatlan be van jegyezve a telekkönyvbe, az adatot a hatósági szerv szerv hivatali kötelességből szerzi be; bérleti vagy albérleti szerződés vagy a tulajdonos illetve a tástulajdonosok illetve az ingatlankezelő írásbeli hozzájárulása.)

KRAJ / HELY

DATUM / DÁTUM

TRAJANJE PRIJAVE / A BEJELENTÉS IDŐTARTAMA

PODPIS PRIJAVITELJA / BEJELENTŐ ALÁÍRÁSA

PRIIMEK IN IME / CSALÁDI ÉS UTÓNÉV

SPOL / NEME

EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena) / SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ (illetve születési ideje és neme, amennyiben az nincs meghatározva)

(občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja) / (község, település, utca és házszám kiegészítéssel valamint a lakás megjelölése)

RP2_02M_001

KRAJ / HELY

DATUM / DÁTUM

TRAJANJE PRIJAVE / BEJELENTÉS IDŐTARTAMA

PODPIS URADNE OSEBE / HIVATALOS SZEMÉLY ALÁÍRÁSA

Stran

7798 /
3043.

Št.

57 / 29. 6. 2007

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju

Na podlagi tretjega odstavka 59. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS,
št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za
delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99,
43/00, 62/01, 85/02, 15/03 – Odl. US, 40/03, 64/04, 28/06,
50/06 in 80/06) se v 2. členu v prvem odstavku besedilo »vajenci in dijaki, študentje višjih strokovnih šol in študentje visokošolskih zavodov« nadomesti z besedilom »osebe s statusom
dijaka oziroma dijakinje in osebe s statusom študenta oziroma
študentke ter udeleženci oziroma udeleženke izobraževanja
odraslih, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 4. člena
Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06
– uradno prečiščeno besedilo)«.
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri ugotavljanju pogojev iz drugega odstavka 56. člena
zakona se dohodek na družinskega člana po tem pravilniku
izračuna iz vsote vseh njihovih bruto dohodkov in osebnih
prejemkov, ki so vir dohodnine na podlagi Zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 117/06 – v nadaljnjem besedilu: zakon o
dohodnini), kot tudi njihovi neobdavčljivi dohodki in osebni
prejemki, razen prejemkov iz 19. člena in prejemkov od 20. do
32. člena zakona o dohodnini, ki so oproščeni plačila dohodnine. Prejemki od občasnih in začasnih del dijakov in študentov,
izplačanih preko pooblaščenih agencij, se upoštevajo v skladu
s posebno osebno olajšavo, določeno v zakonu o dohodnini.
V drugem odstavku se besedilo »iz 14., 16. in 33. točke 20. člena« nadomesti z besedilom »iz 9. točke 20 člena,
1. točke 29. člena in 4. točke 31. člena«.
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Dohodek, pri katerem je v skladu z zakonom o dohodnini
osnova za davek znižana za normirane ali dejanske stroške, se
upošteva dohodek s tem znižanjem.«.
3. člen
10. člen se črta.
4. člen
11. člen se spremeni, tako da se glasi:
»11. člen
(opredelitev družinskih članov)
Za družinske člane se po tem pravilniku štejejo kandidat
za štipendijo in osebe, ki so z njim v razmerju:
– očeta, matere ali zakonca oziroma osebe, s katero oče
ali mati živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja
zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah
izenačena z zakonsko zvezo,
– osebe, s katero oseba iz prejšnje alineje živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti,
– otroka in pastorka, ki so jih osebe iz prve ali druge alineje dolžne preživljati po zakonu.
Če je kandidat sklenil zakonsko zvezo ali živi v skupnosti
iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka ali postane roditelj
ter skrbi za otroka, se kot družinski člani upoštevajo:
– zakonec oziroma oseba, s katero kandidat živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo
in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo,
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– oseba, s katero kandidat živi v registrirani istospolni
partnerski skupnosti,
– otroci in pastorki, ki so jih kandidat ali oseba iz prve ali
druge alineje dolžni preživljati po zakonu.«.
5. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(osebe, ki se ne štejejo za družinske člane)
Za družinske člane se ne štejejo:
– zakonec, ki ni več dejansko povezan z družino (na primer zakonec, ki ne živi več z družino, ker se je začel postopek
za razvezo zakonske zveze),
– otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali skupnosti, ki je
po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v
pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, niso bili dodeljeni v vzgojo in varstvo kandidatu ali osebi, s katero kandidat
živi najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki
ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo,
– otroci in pastorki, ki se poročijo ali živijo v skupnosti, ki
je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja,
v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma v
registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali postanejo roditelji
ter skrbijo za otroka,
– osebe, ki so v celodnevnem institucionalnem varstvu in
so v celoti oproščene plačila storitve.
Povezanost z družino iz prve alineje prejšnjega odstavka
ugotavlja center za socialno delo.«.
6. člen
V 12. členu se črtata četrti in peti odstavek.
7. člen
V 14.a členu se v drugem odstavku besedilo »po zakonu,
ki ureja visoko šolstvo« nadomesti z besedilom: »po zakonih,
ki urejajo višje in visoko šolstvo«.
8. člen
V 18. členu se na koncu tretjega odstavka pika nadomesti
z vejico in doda besedilo: »razen, če se nadaljuje izobraževanje
za pridobitev višje stopnje izobrazbe v okviru srednješolskega
ali visokošolskega izobraževanja.«.
9. člen
V 27. členu se tretji odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Pri odločanju o podelitvi štipendije kandidatom, ki so bili
predlagani zaradi umetniške nadarjenosti, lahko zavod v primeru, kjer ni mogoče pridobiti tekmovalnih dosežkov iz prvega
odstavka tega člena, pri ovrednotenju umetniškega dosežka
kandidata, upošteva mnenje vsaj dveh neodvisnih uveljavljenih
strokovnjakov z ustreznega umetnostnega področja.«.
10. člen
V 35. členu se v prvem odstavku pika na koncu četrte alineje nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– če se je kandidat vpisal v izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja s pričetkom šolskega leta
1. marca, kot to določa zakon, ki ureja poklicno in strokovno
izobraževanje.«
V drugem odstavku se za besedo »odstavka« črta vejica
in besedilo »vendar najkasneje do izteka koledarskega leta«.
11. člen
V 36. členu se v drugem odstavku na koncu besedila
doda nov stavek, ki se glasi:
»Pravica do štipendije iz tega člena pripada s prvim naslednjim mesecem od nastanka razloga iz prejšnjega odstavka, v
šolskem oziroma študijskem letu, za katerega se uveljavlja.«
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12. člen
Naslov poglavja »VI. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ« se
spremeni tako, da se glasi: “VI. POGOJI ZA NADALJNJE
PREJEMANJE IN IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ”
13. člen
41. člen se spremeni, tako da se glasi:
»41. člen
(obveznost za nadaljnje prejemanje in izplačevanje
štipendije)
Štipendist mora za vsako šolsko oziroma študijsko leto,
najkasneje do izteka razpisnega roka, predložiti zavodu vlogo
za uveljavitev republiške štipendije z vsemi potrebnimi podatki
ter pisnimi privolitvami družinskih članov, da lahko uradna
oseba zavoda, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobi
podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in
dejstev, pomembnih za odločanje, v skladu z določili zakona, ki
ureja splošni upravni postopek, ali pa tej vlogi priložiti dokazila
o izpolnjevanju materialnih pogojev v skladu z določili zakona,
ki ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti
ter tega pravilnika.
Štipendist mora po vsakem zaključenem šolskem oziroma
študijskem letu predložiti zavodu dokazilo o opravljenih izpitih
v letniku, za katerega je prejemal štipendijo.«.
14. člen
V 42. členu se v četrtem odstavku besedilo »vpliva na
zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti« nadomesti
z besedilom: »onemogoči opravljanje učnih oziroma študijskih
obveznosti«.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. septembra 2007.
Št. 01701-10/05/
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EVA 2007-2611-0085
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

3044.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Na podlagi 22. člena v povezavi z 10. in 18. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št.
1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo,
družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
načinu in postopku preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
V Pravilniku o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01,
97/03, 108/04 in 117/05) se prvi odstavek 1. člena spremeni
tako, da se glasi:

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Stran

7799

»S tem pravilnikom se ureja način in postopek preverjanja
in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki se dokažejo:
– z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom (v nadaljnjem
besedilu: preverjanje),
– na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih, ali na drug način (v nadaljnjem besedilu: potrjevanje).«.
2. člen
V 2. členu se besedilo »pri ministrstvu, pristojnemu za
delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »pri Državnem izpitnem centru«.
3. člen
2.a člen se črta.
4. člen
V 3. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti
z vejico ter doda besedilo »katere strukturo predpiše Center RS
za poklicno izobraževanje in je objavljena na spletnih straneh
Nacionalnega informacijskega središča.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Delo svetovalcev nadzira Državni izpitni center. Če pooblaščeni predstavnik Državnega izpitnega centra pri nadzoru
svetovalca ugotovi nepravilnosti v postopku svetovanja, o tem
obvesti inšpektorat, pristojen za nacionalne poklicne kvalifikacije.«.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od prejema vloge
za pridobitev certifikata oziroma od poteka roka za prijavo zaprositi Državni izpitni center za imenovanje komisije. Imenovani
komisiji izvajalec posreduje vso dokumentacijo. V primeru, da
je vloga nepopolna, mora izvajalec predhodno pozvati kandidata, da jo dopolni.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O ugotovitvah komisije se piše zapisnik na predpisanih
obrazcih glede na način preverjanja, ki so priloga tega pravilnika.«.
6. člen
V Metodologiji oblikovanja cene za pridobitev certifikata o
nacionalni poklicni kvalifikaciji, ki je sestavni del tega pravilnika,
se v drugem odstavku tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Prevozni stroški za plačilo komisije za preverjanje in
potrjevanje niso vključeni v stroškovno ceno preverjanje in potrjevanje za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo.«.
V zadnji rubriki tabele »Skupaj število enot za potrjevanje
na podlagi listin in neposredno preverjanje« se število »34,5«
nadomesti s številom »31,5«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-84/2005/7
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-2611-0049
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

Stran

7800 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Glava izvajalca

Identifikacijska
številka kandidata:

Nacionalna poklicna kvalifikacija:_________________________________________
Naþin preverjanja: PISNO PREVERJANJE

ZAPISNIK
O POTEKU PREVERJANJA POKLICNIH KVALIFIKACIJ
Ime in priimek kandidata/ke: ____________________________________________
Datum:_________________ Kraj: _______________________________________
Zaþetek preverjanja: ____________ Zakljuþek preverjanja: ___________________
Kandidat/ka je preverjanje (ustrezno obkroži):
OPRAVIL/A

NI OPRAVIL/A

Obrazložitev:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Komisija:
1. Predsednik: ________________________________
2. ýlan: _____________________________________
3. ýlan: _____________________________________
Priloga

Uradni list Republike Slovenije
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Stran
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OCENJEVALNI OBRAZEC – PISNO PREVERJANJE
Izpitna pola štev.:_____________

Tematski sklop (naloge):

Število toþk

Doseženo
število toþk

Skupaj:

Opombe komisije:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Stran

7802 /

Št.
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Glava izvajalca

Identifikacijska
številka kandidata:

Nacionalna poklicna kvalifikacija:_________________________________________
Naþin preverjanja: PISNO IN USTNO PREVERJANJE

ZAPISNIK
O POTEKU PREVERJANJA POKLICNIH KVALIFIKACIJ
Ime in priimek kandidata/ke: ____________________________________________
Datum:_________________ Kraj: _______________________________________
Zaþetek preverjanja: ____________ Zakljuþek preverjanja: ___________________
Kandidat/ka je preverjanje (ustrezno obkroži):
OPRAVIL/A

NI OPRAVIL/A

Obrazložitev:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Komisija:
1. Predsednik: ________________________________
2. ýlan: _____________________________________
3. ýlan: _____________________________________
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OCENJEVALNI OBRAZEC – PISNO IN USTNO PREVERJANJE
I. PISNI DEL
Tematski sklop (naloge):

Izpitna pola štev.:_____________
Število toþk

Doseženo
število toþk

Skupaj:
II. USTNI DEL
Vprašanje

Zadovoljivo Ni zadovoljivo

Opombe komisije:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Stran

7804 /
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Glava izvajalca

Identifikacijska
številka kandidata:

Nacionalna poklicna kvalifikacija:_________________________________________
Naþin preverjanja: PRAKTIýNO PREVERJANJE

ZAPISNIK
O POTEKU PREVERJANJA POKLICNIH KVALIFIKACIJ
Ime in priimek kandidata/ke: ____________________________________________
Datum:_________________ Kraj: _______________________________________
Zaþetek preverjanja: ____________ Zakljuþek preverjanja: ___________________
Kandidat/ka je preverjanje (ustrezno obkroži):
OPRAVIL/A

NI OPRAVIL/A

Obrazložitev:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Komisija:
1. Predsednik: ________________________________
2. ýlan: _____________________________________
3. ýlan: _____________________________________
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Stran
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OCENJEVALNI OBRAZEC – PRAKTIýNA NALOGA

I. PRAKTIýNA NALOGA: ________________________________________

1. Naþrtovanje naloge

Zadovoljivo

Ni zadovoljivo

2. Izvedba naloge

Zadovoljivo

Ni zadovoljivo

II. USTNI DEL
Vprašanje

Zadovoljivo Ni zadovoljivo

Opombe komisije:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Opomba:
V kolikor þlani komisije natanþneje definirajo ocenjevalni obrazec za preverjanje praktiþne naloge, se
ta priloži kot priloga k zapisniku o poteku preverjanja poklicnih kvalifikacij.

Stran

7806 /
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Glava izvajalca

Identifikacijska
številka kandidata:

Nacionalna poklicna kvalifikacija:_________________________________________
Naþin preverjanja: PISNO, USTNO IN PRAKTIýNO PREVERJANJE

ZAPISNIK
O POTEKU PREVERJANJA POKLICNIH KVALIFIKACIJ
Ime in priimek kandidata/ke: ____________________________________________
Datum:_________________ Kraj: _______________________________________
Zaþetek preverjanja: ____________ Zakljuþek preverjanja: ___________________
Kandidat/ka je preverjanje (ustrezno obkroži):
OPRAVIL/A

NI OPRAVIL/A

Obrazložitev:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Komisija:
1. Predsednik: ________________________________
2. ýlan: _____________________________________
3. ýlan: _____________________________________
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OCENJEVALNI OBRAZEC – PISNO, USTNO, PRAKTIýNA NALOGA
I. PISNI DEL
Tematski sklop (naloge):

Izpitna pola štev.:_____________
Število toþk

Doseženo
število toþk

Skupaj:
II. PRAKTIýNA NALOGA: ________________________________________
1. Naþrtovanje naloge

Zadovoljivo

Ni zadovoljivo

2. Izvedba naloge

Zadovoljivo

Ni zadovoljivo

III. USTNI DEL
Vprašanje

Zadovoljivo Ni zadovoljivo

Opombe komisije:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Opomba:
V kolikor þlani komisije natanþneje definirajo ocenjevalni obrazec za preverjanje praktiþne naloge, se
ta priloži kot priloga k zapisniku o poteku preverjanja poklicnih kvalifikacij.

Stran

7808 /
3045.

Št.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
ter o načinu in postopku za pridobitev in
izgubo licence

Na podlagi 22. člena v povezavi z 19. členom Zakona
o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino
in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu
in postopku za pridobitev in izgubo licence
1. člen
V Pravilniku o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za
pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 13/01, 97/03,
108/04 in 18/05) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik ureja sestavo komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu:
komisija), izbor članov komisij ter način in postopek za pridobitev in izgubo licence.«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij določi minister, pristojen za delo na podlagi
izbora na javnem razpisu Državnega izpitnega centra.«.
Tretji odstavek se črta.
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisijo oblikuje RIC za posamezno izvedbo preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije. Predsednika in člana
komisije se določi iz liste članov komisij za preverjanje in potrjevanje posamezne poklicne kvalifikacije.«.
V tretjem odstavku se za besedo »izvajalca« doda besedilo »in Državni izpitni center.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedo »vsaj« doda
beseda »zadnjih«.
Drugi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»Minister določi seznam članov komisij za preverjanje
in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij v skladu z
19. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo).«.
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8. člen
V tretjem odstavku 14. člena se besedilo »izvajanja usposabljanja članov komisij« nadomesti z besedilom »javnih razpisov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij.«.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-8/2005/15
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-2611-0050
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

3046.

Na podlagi 5. člena v povezavi z 10. členom Zakona o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino
in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
obrazcu javne listine o nacionalni poklicni
kvalifikaciji – certifikatu
1. člen
V Pravilniku o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni
kvalifikaciji – certifikatu (Uradni list RS, št. 97/03) se 3. člen
spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Obrazec certifikata iz tega pravilnika smejo izdajati le
izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, ki so vpisani v register pri Državnem
izpitnem centru.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-21/2007
Ljubljana, dne 28. maja 2007
EVA 2007-2611-0051

5. člen
V prvem stavku 8. člena se besedilo »vsakih pet let«
nadomesti z besedilom »vsaka štiri leta«.

ali«.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o obrazcu javne listine o nacionalni
poklicni kvalifikaciji – certifikatu

Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

6. člen
V prvem odstavku 9. člena se črtata besedi »izvajalca

7. člen
V 11. členu se črtata prvi in drugi odstavek.
Tretji odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»Kandidate, ki izpolnjujejo formalne pogoje za pridobitev
licence, RIC napoti na usposabljanje k izvajalcu.«.

3047.

Odredba o spremembi Odredbe o omejitvi
prometa na cestah v Republiki Sloveniji

Na podlagi četrtega odstavka 115. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 139/06 – ZORed) izdaja minister za
promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve

Uradni list Republike Slovenije
ODREDBO
o spremembi Odredbe o omejitvi prometa na
cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/06, 73/06 in 5/07) se doda nov četrti
odstavek 2. člena, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je
na cestah iz prvega odstavka 4. člena te odredbe z zaporedno
številko 34. v obdobju iz drugega odstavka tega člena prepovedan promet za vozila iz prejšnjega člena te odredbe:
– od 8.00 ure v soboto do 22.00 ure v nedeljo.«.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-7/2005/113-0081139
Ljubljana, dne 20. junija 2007
EVA 2007-2411-0045
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

3048.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 12. člena, tretjega odstavka
14. člena, 19. člena in za izvrševanje 9. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja
minister za promet

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o žičniških napravah za prevoz oseb
1. člen
V Pravilniku o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 36/05 in 106/05) se za 39. členom doda nov
39.a člen, ki se glasi:

Št.

Stran

7809

(2) Za žičniške naprave iz prejšnjega odstavka tega člena
veljajo izločitveni kriteriji za vrvi v skladu s SIST EN 12927-6,
vrvni konusi pa se prelivajo v skladu z določbami 123. člena
Pravilnika o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84,
14/84 – popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97).
(3) Na žičniških napravah iz prvega odstavka tega člena
se vrvi, ki imajo znak skladnosti CE in izjavo o skladnosti, ter
vrvi krožnih žičnic, vlečne vrvi in protivrvi pregledujejo po SIST
EN 12927-7, ostale vrvi pa po določbah Pravilnika o žičnicah
in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 – popr., 16/87 in
Uradni list RS, št. 6/97).«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
oziroma se prenehajo uporabljati:
– Pravilnik o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št.
7/84, 14/84 – popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97), razen
določb 110., 131. in 132. člena,
– Pravilnik o tehničnih normativih za osebne žičnice (Uradni list SFRJ, št. 29/86),
– Pravilnik o tehničnih normativih za vlečnice (Uradni list
SFRJ, št. 2/85),
– Odredba o zahtevah, ki jim morajo ustrezati vrvi žičniških naprav (Uradni list RS, št. 6/97),
– Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače (Uradni list RS, št. 38/05).
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
se za žičniške naprave iz 39.a člena še naprej uporabljata
Pravilnik o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84,
14/84 – popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97), razen določb
119. člena ter drugega odstavka 125. člena, in Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače (Uradni list RS, št. 38/05).
(3) Določbe 104. do 106. člena, 111. do 118. člena in
133. do 135. člena Pravilnika o žičnicah in vlečnicah (Uradni
list SRS, št. 7/84, 14/84 – popr., 16/87 in Uradni list RS, št.
6/97) se za žičniške naprave iz 39.a člena uporabljajo do
1. septembra 2008.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
za vrvi, ki nimajo znaka skladnosti CE, še naprej uporablja Odredba o zahtevah, ki jim morajo ustrezati vrvi žičniških naprav
(Uradni list RS, št. 6/97).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-68/2007-7-0006110
Ljubljana, dne 18. junija 2007
EVA 2007-2411-0038
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

»39.a člen
(uporaba standardov)
(1) Za žičniške naprave, ki so imele prvo obratovalno dovoljenje na prvi lokaciji pred 3. majem 2004, mora upravljavec
žičniške naprave do 1. septembra 2008 uskladiti obratovanje,
preglede, vzdrževalna dela na napravah ter ustrezno dokumentacijo z določili SIST EN 1709 in SIST EN 12397, s tem, da
morajo biti prvi posebni pregledi iz točke 6.3.5 SIST EN 1709
za naprave, starejše od 15 let, in naprave, ki so presegle število
22500 obratovalnih ur, opravljeni najpozneje v roku petih let od
uveljavitve tega pravilnika.
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3049.

Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja
domnevo o skladnosti žičniških naprav za
prevoz oseb za nameravano uporabo

Na podlagi 19. člena Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) objavlja minister za
promet
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S E Z N A M S T A N D A R D O V,
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb
za nameravano uporabo
Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem Naslov standarda v angleškem jeziku3
jeziku2

Referenčni
ment4

doku-

SIST EN 1709:2004

Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni pregled, vzdrževanje, pregledi in kontrole
obratovanja

SIST EN 1907:2005

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway installations EN 1907:2005
ve za prevoz oseb – Izrazje
designed to carry persons - Terminology

SIST EN 1908:2004

Varnostne zahteve za žičniške na- Safety requirements of cableway installati- EN 1908:2004
prave za prevoz oseb – Napenjalne ons designed to carry persons - Tensioning
naprave
devices

SIST EN 1909:2004

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway installations EN 1909:2004
ve za prevoz oseb – Izpraznitev in designed to carry persons - Recovery and evareševanje
cuation

SIST EN 12385-8:2003

Jeklene žične vrvi - Varnost - 8. del: Steel wire ropes - Safety - Part 8: Stranded EN 12385-8:2002
Vlečne in transportne pramenaste vrvi hauling and carrying-hauling ropes for cableza žičniške naprave za prevoz oseb way installations designed to carry persons

SIST EN 12385-9:2003

Jeklene žične vrvi - Varnost - 8. del: Steel wire ropes - Safety - Part 8: Locked coil EN 12385-9:2002
Zaprte špiralne nosilne vrvi za žični- carrying ropes for cableway installations desiške naprave za prevoz oseb
gned to carry persons

SIST EN 12397:2004

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway installations EN 12397:2004
ve za prevoz oseb – Obratovanje
designed to carry persons - Operation

SIST EN 12408:2004

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway instal- EN 12408:2004
ve za prevoz oseb – Zagotavljanje lations designed to carry persons - Quality
kakovosti
assurance

SIST EN 12927-1:2004

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway installa- EN 12927-1:2004
ve za prevoz oseb - Vrvi -1. del: Izbirni tions designed to carry persons - Ropes –
kriteriji za vrvi in vrvne zveze
Part 1: Selection criteria for ropes and their
end fixings

SIST EN 12927-2:2004

Varnostne zahteve za žičniške na- Safety requirements for cableway installations EN 12927-2:2004
prave za prevoz oseb –- Vrvi 2. del: designed to carry persons - Ropes – Part 2:
Varnostni faktorji
Safety factors

SIST EN 12927-3:2004

Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb –- Vrvi 3. del:
Splet 6 pramenski vlečnih in transportnih vrvi in transportnih vrvi vlečnic

SIST EN 12927-4:2004

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway installations EN 12927-4:2004
ve za prevoz oseb - Vrvi – 4. del: designed to carry persons - Ropes – Part 4:
Pritrditve koncev vrvi
End fixings

SIST EN 12927-5:2004

Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb -Vrvi – 5. del:
Skladiščenje, transport, namestitev in
napenjanje

SIST EN 12927-6:2004

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway installations EN 12927-6:2004
ve za prevoz oseb - Vrvi – 6. del: designed to carry persons - Ropes – Part 6:
Kriteriji za zavrnitev
Discard criteria

SIST EN 12927-7:2004

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway installations EN 12927-7:2004
ve za prevoz oseb - Vrvi – 7. del: designed to carry persons - Ropes – Part 7:
Pregledi, popravila in vzdrževanje
Inspection, repair and maintenance

Safety requirements for cableway installations EN 1709:2004
designed to carry persons - Precommissioning
inspection, maintenance, operational inspection and checks

Safety requirements for cableway installations EN 12927-3:2004
designed to carry persons - Ropes – Part 3:
Long splicing of 6 strand hauling, carrying hauling and towing ropes

Safety requirements for cableway installations EN 12927-5:2004
designed to carry persons - Ropes – Part 5:
Storage, transportation, installation and tensioning

Uradni list Republike Slovenije
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Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem Naslov standarda v angleškem jeziku3
jeziku2

doku-

SIST EN 12927-8:2004

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway installations EN 12927-8:2004
ve za prevoz oseb - Vrvi – 8. del: designed to carry persons - Ropes – Part 8:
Pregledi vrvi z magnetno induktivno Nondestructive rope testing (MRT)
metodo

SIST EN 12929-1:2004

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway installations EN 12929-1:2004
ve za prevoz oseb – 1. del: Zahteve designed to carry persons - General requireza vse naprave
ments - Part 1: Requirements for all installations

SIST EN 12929-2:2004

Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – 2. del: Dodatne
določbe za dvovrvne nihalne žičnice
brez vrvnih zavor

SIST EN 12930:2004

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway installations EN 12930:2004
ve za prevoz oseb – Izračuni
designed to carry persons - Calculations

SIST EN 13107:2004

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway installations EN 13107:2004
ve za prevoz oseb – Gradbena dela designed to carry persons - Civil engineering
in objekti
works

SIST EN 13223:2004

Varnostne zahteve za žičniške na- Safety requirements for cableway installations EN 13223:2004
prave za prevoz oseb – Pogonske designed to carry persons - Drive systems and
naprave in druga mehanska oprema other mechanical equipment

Safety requirements for cableway installations EN 12929-2:2004
designed to carry persons - General requirements - Part 2: Additional requirements for reversible bicable aerial ropeways without carrier
truck brakes

SIST EN 13243:2005
Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements for cableway installations EN 13243:2004
SIST EN 13243:2005 ve za prevoz oseb – Elektro oprema designed to carry persons - Electrical other
/AC:2005
(razen za pogonske sisteme)
than for drive systems

SIST EN 13796-1:2005

Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila – 1. del:
Prižemke, tekala, vrvne zavore, kabine, sedeži, košare, vozila za vzdrževanje, vlačila

Safety requirements of cableway installations EN 13796-1:2005
designed to carry persons - Carriers - Part 1:
Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins,
chairs, carriages, maintenance carriers, towhangers

SIST EN 13796-2:2005

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements of cableway installations EN 13796-2:2005
ve za prevoz oseb – Vozila – 2. del: designed to carry persons - Carriers - Part 2:
Preskusi zdrsa prižemk
Slipping resistance test for grips

SIST EN 13796-3:2005

Varnostne zahteve za žičniške napra- Safety requirements of cableway installations EN 13796-3:2005
ve za prevoz oseb – Vozila – 3. del: designed to carry persons - Carriers - Part 3:
Preskusi utrujenosti
Fatigue tests

1
Oznaka standarda: standardizirana referenčna oznaka standarda je sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST),
številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje
2
Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde
3
Naslov standarda v angleškem jeziku
4
Referenčni dokument: dokument, ki je bil osnova za SIST

Št. 2670-2/2005/48-0006110
Ljubljana, dne 17. maja 2007
EVA 2006-2411-0006
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3050.

Sklep o kriterijih in merilih za dodelitev
finančnih sredstev za raziskovalno in
preventivno dejavnost

Na podlagi četrtega odstavka 266. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 75. člena Statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 114/06) je Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 31. 5. 2007
sprejel

SKLEP
o kriterijih in merilih za dodelitev finančnih
sredstev za raziskovalno in preventivno
dejavnost
I.
Ta Sklep določa upravičence, namen financiranja, postopek za pridobitev sredstev ter nadzor nad dodeljenimi sredstvi,
ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Zavod) namenja za raziskovalno in
preventivno dejavnost, inovativne pristope ter aktivnosti in dejavnosti, ki so povezane s področjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja za območje celotne Republike Slovenije.
II.
Do sredstev za raziskovalno in preventivno dejavnost so
upravičeni društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe, posamezni samostojni izvajalci in druge organizacije, ki opravljajo
dejavnost na območju Republike Slovenije.
Razpoložljiva sredstva so opredeljena v vsakoletnem finančnem načrtu Zavoda v postavkah za preventivno in raziskovalno dejavnost.
III.
Sredstva se dodelijo na podlagi vloge, ki se naslovi na
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.
Vloga mora vsebovati:
1. osnovne podatke o vlagatelju (izpis iz sodnega in poslovnega registra, registra samostojnih podjetnikov, davčna
številka, številka transakcijskega računa, ime odgovorne osebe);
2. akcijski načrt (konkretna opredelitev projekta, dejavnosti oziroma programa in rokov za izvedbo);
3. prikaz vseh predvidenih stroškov ter višine soudeležbe
Zavoda.
IV.
Merila za dodelitev sredstev:
1. širši javni interes oziroma interes Zavoda,
2. pri aktivnostih, programih in dejavnostih preventivnega
značaja možnost vključitve čim širše populacije prebivalstva,
3. zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
4. kvaliteta prijavljenega programa in načrtovanih dejavnosti,
5. dosedanje izkušnje.
Zgoraj navedena merila morajo biti izpolnjena kumulativno.
V.
Na predlog generalnega direktorja odloča o dodelitvi sredstev Svet Zavoda dvakrat letno s sklepom na seji predvidoma
v mesecu maju in v mesecu novembru.

Uradni list Republike Slovenije
O odločitvi Sveta Zavoda obvesti Zavod vlagatelja v roku
15 dni.
Odločitev Sveta Zavoda je dokončna.
VI.
Zavod opravlja finančni nadzor nad racionalno, namensko
in učinkovito porabo sredstev.
Finančni nadzor se opravlja na podlagi poročila o izvedenem
projektu ter o porabljenih sredstvih, ki ga mora prejemnik sredstev
predložiti v roku, ki je določen v sklepu o dodelitvi sredstev.
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03000-17/2007
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EVA 2007-2611-0089
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

3051.

Sklep o rokovniku aktivnosti za določitev
seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z
najvišjo priznano vrednostjo v drugi polovici
leta 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, 106/05 in 6/07) generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
direktorica Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke izdajata skupni

SKLEP
o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov
medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo
priznano vrednostjo v drugi polovici leta 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 drugi polovici leta 2007.
2. člen
Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga sprejme Agencija, začne veljati 29. septembra 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, 106/05 in 6/07; v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik), na način, določen v 42. členu Pravilnika, napovedo
spremembo cen teh zdravil na debelo, z začetkom veljavnosti
na dan 11. december 2007.
4. člen
Zavezanci pri Agenciji vložijo prvo napoved cen zdravil v
obdobju od 29. junija 2007 do vključno 9. julija 2007.
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5. člen
Zavod 6. julija 2007 zavezancem pošlje 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
16. julija 2007.
7. člen
Zavod zbira odgovore na vprašalnik iz 5. člena tega sklepa do 23. julija 2007.
8. člen
Na podlagi seznama iz 6. člena tega sklepa in informacij,
dobljenih z vprašalnikom iz 5. člena tega sklepa, Zavod oblikuje
predhodni seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo
priznano vrednostjo. Zavod z najvišjimi priznanimi vrednostmi
zdravil, kot jih je določila njegova Komisija za razvrščanje zdravil na liste, seznani Agencijo in zavezance do 11. septembra
2007.
9. člen
Zavezanci pri Agenciji vložijo drugo napoved cen zdravil
v obdobju od 11. septembra 2007 do vključno 26. septembra
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 1. oktobra 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.

Št.
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Stran

7813

14. člen
Po pridobljenem soglasju ministra, pristojnega za zdravje
Zavod posreduje seznam iz prejšnjega člena v objavo v Uradni
list Republike Slovenije. Rok za uveljavitev seznama je 11. december 2007.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00-8/2007
Ljubljana, dne 12. junija 2007
EVA 2007-2711-0063
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
		
Generalni direktor
Samo Fakin, dr. med., l.r.
		

3052.

Javna agencija Republike
Slovenije za zdravila
medicinske pripomočke
Direktorica
dr. Martina Cvelbar,
mag. farm. spec., l.r.

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 5.seji dne 12. 6. 2007
sprejel

SKLEP
o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil
1. člen
S tem sklepom se določi seznam medsebojno zamenljivih
zdravil.
V seznam medsebojno zamenljivih zdravil se uvrstijo
zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji
na dan 10. maja 2007, oziroma so lahko do 30. junija 2008
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.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
2. člen

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:
omeprazol
10 mg

kapsula, trda

1.) Ortanol S 10 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
2.) Ortanol S 10 mg trde kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
3.) Ortanol S 10 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
4.) ORTANOL S 10 mg trde kapsule
zloženka s plastenko s 30 kapsulami
5.) ULTOP S kapsule 10 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
6.) ULTOP S kapsule 10 mg
škatla z 28 kapsulami v plastenki
20 mg
kapsula, trda

LEK

1.) Gasec 20 mg
škatla s plastenko s 14 kapsulami
2.) Gasec 20 mg
škatla s plastenko z 28 kapsulami
3.) Ortanol 20 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
4.) Ortanol 20 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
5.) Ortanol 20 mg trde kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
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 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
12. ULZOL
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
13. ULZOL
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
40 mg
kapsula, trda

Mepha-MAH

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

LEK

pantoprazol
20 mg

gastrorezistentna tableta

1.) CONTROLOC 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) CONTROLOC 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
4.) Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
6.) Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
7.) Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Priloga

A02BC01

LEK
LEK
LEK
KRKA
KRKA

Mepha-MAH
LEK
LEK
LEK
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.

LEK
LEK
LEK
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
A02BC02
ALTANA
ALTANA
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus

Rp

013960

Rp

014010

Rp

014044

Rp

020877

Rp

019216

Rp

040762

Rp

055204

Rp

055182

Rp

006491

Rp

006459

Rp

001848

Rp

080039

Rp

040800

Rp

040797

Rp

040770

Rp

013099

Rp

013080

Rp

039616

Rp

039632

Rp

013897

Rp

013943

Rp

020869

Rp

013889

Rp

040835

Rp

040843

Rp

040827

Rp

040819

Rp

023485

Rp

023507

Rp

013293

Rp

013340

Rp

013200

Rp

013480

Rp

013170
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40 mg

4 mg

filmsko obložena tableta

ALTANA

1.) Granisetron Lek 2 mg filmsko obložene tablete
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
2.) GRATON 2 mg filmsko obložene tablete
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
3.) KYTRIL 2 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)

ursodeoksiholna kislina

kapsula

4g

rektalna suspenzija

Rp

089842

Rp

013510

Rp

013650

Rp

013668

Rp

013790

Rp

013820

Rp

086320

Rp

038407

Rp

074691

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

090360

Salus
Salus
Salus
Salus
A04AA01
Ebewe Pharma
Sandoz
LEK
Pliva d.o.o.

Ebewe Pharma

086339

Rp

038415

Rp

074640

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

090379

LEK
Pliva d.o.o.

LEK
Merck

Merck
ROCHE
A05AA02
Salus
Salus
Medico-Farmis
Medico-Farmis

Boehringer N
KRKA
A07EC02

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

065188

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

091413

Salus

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
1 mg
filmsko obložena tableta
1.) Granisetron Lek 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
2.) GRATON 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2 mg
filmsko obložena tableta

mesalazin

Stran

Rp

ALTANA

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
filmsko obložena tableta

250 mg
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gastrorezistentna tableta

1.) CONTROLOC 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) CONTROLOC 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
6.) Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)
7.) Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

ondansetron

Št.

Salus
KRKA

065153

Rp

002160

Rp

014508

Rp

002267

Rp

014630

H/Rp-

012971

Rp

022950

Rp

068624

Rp

015059

Rp

094064

BRp-

049654

BRp-

057177

Rp

049778

Rp

020931

7815

Stran

7816 /

Št.

500 mg
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sveþka

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

metformin

500 mg

Uradni list Republike Slovenije

filmsko obložena tableta

Salus

Rp

009431

Rp

009466

Rp

020974

Rp

013609

Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp

040878

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)
850 mg
filmsko obložena tableta

Medis

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) SIOFOR 850 mg
škatla s 60 tabletami (4 x 15 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

076104
076082

Rp

055581

Rp

011320

Rp

028363

Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp

028355

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

076066
076058

Rp

001660

Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp

040886

Merck

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

Sanofi-Aventis

025550
025569

Rp

000027

Rp

039098

Rp

039101

Rp

038717

Rp

038709

Rp

038288

Rp

037850

Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp

039489

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

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

037958
037990
037982
037974
037966

Rp

000108

Rp

039136

Rp

039128
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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 z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
7.) Glucopirid 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 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 z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. Trical 2 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
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

LEK

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

Sanofi-Aventis

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

Stran

7817

Rp

038733

Rp

038725

Rp

038342

Rp

038318

Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp

039519

LEK
Merck
Merck
KRKA

038024
038040
038016
038059
038067

Rp

000140

Rp

039152

Rp

039144

Rp

038768

Rp

038741

Rp

038377

Rp

038369

Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp

039543

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

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

Pliva d.o.o.
KRKA
Menarini
Menarini

038083
038091
038148
038113
038105

Rp

011282

Rp

011274

Rp

038776

Rp

038792

Rp

039578

Rp

011410

Rp

011460

Rp

011312

Rp

011380

Rp

039608

Rp

011525

Rp

011550

Stran
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kalcitriol

0,25 µg
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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

Rp

030198

Rp

074934

Rp

030201

Rp

031976

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

Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp

072591

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

Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp

072605

Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp

072613

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)
moksonidin
C02AC05
0,2 mg
filmsko obložena tableta

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

doksazosin
2 mg

tableta

C02CA04

ROCHE

JDC
ROCHE

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

KRKA

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

KRKA

014818
014788
014796

014842
014834
014826

014850
014877
014869

Rp

020699

Rp

020702

Rp

022411

Rp

003280

Rp

060283

Rp

002950

Rp

020737

Rp

020710

Rp

022438

Rp

060313

Rp

003000

Rp

003140

Rp

013307

Rp

025259
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3.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

indapamid
1,5 mg

Št.

57 / 29. 6. 2007 /
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA

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 s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) RAWEL SR filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem 1,5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) RAWEL SR filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem 1,5 mg
škatla s 30 tabletami (3 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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) BYOL 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) BYOL 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 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.

025275

Rp

025283

Rp

025232

Rp

025240

Rp

036005

Rp

062197

Rp

062162

Rp

062170

Rp

005371

Rp

045055

Rp

045063

Rp

032255

Rp

060666

Rp

011444

Rp

016594

Rp

045071

Rp

045098

Rp

060674

Rp

032298

Rp

011584

Rp

016268

Rp

063789

Rp

034053

Rp

034126

Rp

014990

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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Carvedigamma 6,25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 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)

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

KRKA
ROCHE

7819

Rp

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 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) CORYOL tablete 3,125 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 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

KRKA

Stran

067466
067806
067504
063819
019119
034150
004707

Stran

7820 /

Št.

12,5 mg

57 / 29. 6. 2007
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tableta

1.) Carvedigamma 12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Carvedigamma 12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 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)
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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Carvedigamma 25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Carvedigamma 25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 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.) Amlodigamma 5 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Amlodigamma 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMLOPIN 5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) AMLOPIN 5 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMLOPIN 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) AMLOPIN 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) NORVASC 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) TENOX tablete 5 mg
zloženka s 30 tabletami ( 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10 mg
tableta
1.) Amlodigamma 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Amlodigamma 10 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 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 s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMLOPIN 10 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) AMLOPIN 10 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) NORVASC 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) TENOX tablete 10 mg
zloženka s 30 tabletami ( 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
enalapril
C09AA02
5 mg
tableta
1.) Enap tablete 5 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Enap tablete 5 mg
škatla z 20 tabletami (2 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 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

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

Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
LEK
Rp
LEK
Rp
LEK
Rp
LEK
Rp
Pfizer SARL
Rp
KRKA
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
LEK
Rp
LEK
Rp
LEK
Rp
LEK
Rp
Pfizer SARL
Rp
KRKA
Rp

KRKA
KRKA
Pliva d.o.o.
LEK

067822
067814
067873
063827
005738
034045
004715

067938
067911
067881
063835
034169
006300
021644

020770
020630
008664
040894
040967
010677
007471
014168

020800
020940
008680
010685
040983
040975
007501
014176

Rp

020109

Rp

001163

Rp

012262

Rp

055859
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5.) Olinapril 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 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

LEK

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

KRKA

LEK
LEK

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
10 mg
tableta

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

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

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

Belupo

perindopril
4 mg

tableta

1.) COVEREX
škatla s 30 tabletami
2.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
3.) Prenessa 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
5.) Prenessa 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
6.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
7.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)
8.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Prenessa 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)
10. Prenessa 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
11. PREXANIL 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Alkaloid

Alkaloid
C09AA04
Egis-MAH
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Servier Pharma

Stran

7821

Rp

055867

Rp

059005

Rp

059668

Rp

028479

Rp

027766

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

010421

Rp

099484

Rp

010448

Rp

099498

Rp

041467

Rp

018210

Rp

018260

Rp

032603

Rp

018228

Rp

018120

Rp

032611

Rp

018112

Rp

032638

Rp

018180

Rp

083712

Stran

7822 /

Št.

8 mg
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tableta

1.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)
2.) Prenessa tablete 8 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
6.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
7.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
8.) Prenessa tablete 8 mg
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)
9.) Prenessa tablete 8 mg
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
10. PREXANIL 8 mg
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

ramipril

1,25 mg
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tableta

Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Servier Pharma
C09AA05

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

KRKA

1.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 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)

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

Rp

099757

Rp

099896

Rp

099760

Rp

099774

Rp

099788

Rp

099791

Rp

099803

Rp

099817

Rp

099820

Rp

019933

Rp

062251

Rp

062219

Rp

062235

Rp

062286

Rp

062278

Rp

062243

Rp

032085

Rp

016292

Rp

016276

Rp

057797

Rp

045659

Rp

045128

Rp

062308

Rp

062316

Rp

062367

Rp

062405

Rp

062375

Rp

062294

Rp

032093

Rp

016330

Rp

016349

Rp

016306

Rp

057827

Rp

045144

Rp

045152
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5 mg

Št.
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Stran

7823

tableta

1.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
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 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
7.) Meramyl 10 mg tabete
škatla s 30 tabletami
8.) Piramil 10 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Piramil 10 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 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 s 100 tabletami v plastiþnem vsebniku
13. VIVACE 10 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
fozinopril
C09AA09
10 mg
tableta
1.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z vsebnikom z 250 tabletami
2.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z vsebnikom s 100 tabletami
6.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z vsebnikom s 500 tabletami
7.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) Monopril 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

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

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

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
PharmaSwiss

Rp

062529

Rp

062499

Rp

062545

Rp

062421

Rp

062537

Rp

062553

Rp

032433

Rp

016373

Rp

016365

Rp

016454

Rp

057835

Rp

045195

Rp

045209

Rp

062618

Rp

062634

Rp

062596

Rp

062561

Rp

062626

Rp

062588

Rp

032441

Rp

016489

Rp

016462

Rp

016470

Rp

070912

Rp

045217

Rp

045225

Rp

036242

Rp

036188

Rp

036196

Rp

036218

Rp

036234

Rp

036269

Rp

036226

Rp

002402

Stran

7824 /

Št.

20 mg
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tableta

1.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z vsebnikom z 250 tabletami
2.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z vsebnikom s 100 tabletami
4.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z vsebnikom s 500 tabletami
6.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
8.) Monopril 20 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
perindopril + indapamid (2+0,625)
C09BA04
2 mg
tableta

Arrow

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

Servier Pharma

1.) NOLIPREL FORTE
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
2.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
3.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)
4.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
6.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 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

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
PharmaSwiss

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 s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMPRIL HL tablete 2,5 mg/12,5 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) 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
1.) AMPRIL HD tablete 5 mg/25 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMPRIL HD tablete 5 mg/25 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) Piramil H 5 mg/25 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA
KRKA
LEK
LEK
Aventis

KRKA
KRKA
LEK

Rp

036323

Rp

036277

Rp

036315

Rp

036307

Rp

036331

Rp

036293

Rp

036285

Rp

002410

Rp

014133

Rp

035955

Rp

011096

Rp

010995

Rp

011002

Rp

011088

Rp

010987

Rp

011070

Rp

014141

Rp

011193

Rp

011240

Rp

011207

Rp

011177

Rp

011100

Rp

011231

Rp

035963

Rp

015539

Rp

037702

Rp

036765

Rp

001104

Rp

012483

Rp

015580

Rp

037699

Rp

001155
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Št.

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

57 / 29. 6. 2007 /

LEK

Rp

036773

Rp

012491

Rp

010731

Rp

099666

Rp

059498

Rp

076023

Rp

020761

Rp

075647

Rp

007994

Rp

075574

Rp

022772

Rp

012289

Rp

099649

Rp

099652

Rp

016152

Rp

099956

Rp

099960

Rp

050555

Rp

099987

Rp

099973

Rp

050563

Rp

055816

Rp

099990

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

003891

Aventis

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

MSD

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

MSD

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

KRKA

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

tableta

C09DA01

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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Stran

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

MSD
KRKA

004944

003883
004928

Rp

010405

Rp

090182

7825

Stran

7826 /

Št.
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3.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 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 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
losartan + hidroklorotiazid (50+12,5)
C09DA01
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 50 mg/12,5 mg 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

KRKA

Rp

090204

Rp

090247

Rp

090298

Rp

090255

Rp

090263

Rp

090271

Rp

001554

Rp

030171

Rp

075507

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
GlaxoSmithKline
Rp

030414

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA

MSD
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 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg tablete
zloženka z 98 tabletami (14 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 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg tablete
zloženka z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
simvastatin
C10AA01
10 mg
filmsko obložena tableta

Boehringer N

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 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) Simvastatin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Simvastatin Merck 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Simvastatin Merck 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Simvastatin Ranbaxy 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) Simvastatin Ranbaxy 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Simvastatin Ranbaxy 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. SINVACOR 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
11. SINVACOR 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
12. Vasilip 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
13. Vasilip 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
14. Vasilip 10 mg filmsko obložene tablete
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)
16. ZORSTAT filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
17. ZORSTAT filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
GlaxoSmithKline
Rp

Arrow

014273
014281

030422
014303
014311

Rp

052124

Rp

052132

Rp

038431

Rp

038423

Rp

014699

Rp
Ranbaxy VB-MAH
Rp
Ranbaxy VB-MAH
Rp
Ranbaxy VB-MAH
Rp
MSD
Rp
MSD
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp
Galex
Rp
Galex
Rp
Galex
Rp

014702

Arrow
LEK
LEK
Merck
Merck

075183
075175
075167
023825
097268
093580
013420
090069
035297
035289
035270
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Stran

filmsko obložena tableta

1.) Simvastatin Arrow 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Simvastatin Arrow 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 15 tabletami (1 x 15 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 Merck 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Simvastatin Merck 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) Simvastatin Ranbaxy 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Simvastatin Ranbaxy 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. Simvastatin Ranbaxy 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
11. SINVACOR 20 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
12. SINVACOR 20 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
13. SINVACOR 20 mg
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
14. Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
15. Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
16. Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
17. ZORSTAT filmsko obložene tablete 20 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
18. ZORSTAT filmsko obložene tablete 20 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
19. ZORSTAT filmsko obložene tablete 20 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
40 mg
filmsko obložena tableta
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 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) Simvastatin Lek 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Simvastatin Merck 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Simvastatin Merck 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Simvastatin Ranbaxy 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) Simvastatin Ranbaxy 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Simvastatin Ranbaxy 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. SINVACOR FORTE 40 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
11. SINVACOR FORTE 40 mg
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
12. Vasilip 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
13. Vasilip 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
14. ZORSTAT filmsko obložene tablete 40 mg
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)
15. ZORSTAT filmsko obložene tablete 40 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 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 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

Rp

052175

Rp

052140

Rp

052159

Rp

038466

Rp

038458

Rp

014800

Rp
Ranbaxy VB-MAH
Rp
Ranbaxy VB-MAH
Rp
Ranbaxy VB-MAH
Rp
MSD
Rp
MSD
Rp
MSD
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp
Galex
Rp
Galex
Rp
Galex
Rp

014770

Arrow
Arrow
LEK
LEK
Merck
Merck

Arrow

075264
075221
075205
097241
012890
012866
093599
013439
090077
035408
035386
035394

Rp

052183

Rp

052191

Rp

038482

Rp

038474

Rp

015130

Rp
Ranbaxy VB-MAH
Rp
Ranbaxy VB-MAH
Rp
Ranbaxy VB-MAH
Rp
MSD
Rp
MSD
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp
Galex
Rp
Galex
Rp

014940

Arrow
LEK
LEK
Merck
Merck

MSD
KRKA

075469
075639
075434
034002
012831
013447
019038
035424
035416

Rp

052213

Rp

004766

Rp

002640

7827
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4.) Vasilip 80 mg filmsko obložene tablete
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)

lovastatin
20 mg

tableta
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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

LEK
KRKA

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)
20 mg
tableta

LEK

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.

Pliva d.o.o.
C10AA05

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

KRKA
Pfizer SARL1
Pfizer SARL1
LEK
LEK
LEK

KRKA
Pfizer SARL1
Pfizer SARL1
LEK
LEK
LEK

KRKA
Pfizer SARL1
LEK
LEK
LEK

Rp

002780

Rp

035459

Rp

000744

Rp

082945

Rp

034207

Rp

036692

Rp

034215

Rp

036714

Rp

034223

Rp

036722

Rp

081000

Rp

040177

Rp

008923

Rp

008877

Rp

040487

Rp

040479

Rp

019127

Rp

040185

Rp

080179

Rp

008931

Rp

008974

Rp

040509

Rp

040495

Rp

019208

Rp

032042

Rp

032026

Rp

024120

Rp

052809

Rp

052825

Rp

052833
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terbinafin

125 mg

tableta

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
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 Arrow 250 mg tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Terbinafin Merck 250 mg tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

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

obložena tableta

Št.
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Stran

D01BA02
KRKA
Novartis
KRKA
Novartis
Sandoz
Arrow
Merck
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
obložena tableta

Schering Berlin

1.) Harmonet 0,02 mg/ 0,075 mg obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
2.) LINDYNETTE 20 mikrogramov obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
3.) LINDYNETTE 20 mikrogramov obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 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
obložena tableta

Wyeth Dunaj

1.) FEMODEN
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
2.) LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
3.) LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 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 z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
3.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 kapsulami (3 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
1.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

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

Rp

030473

Rp

085154

Rp

030449

Rp

085170

Rp

037931

Rp

020460

Rp

034754

Rp

051373

Rp

081108

Rp

032581

Rp

020117

Rp

080926

Rp

080853

Rp

008516

Rp

086584

Rp

081035

Rp

081027

Rp

076740

Rp

075493

Rp

075477

Rp

075485

Rp

002518

Rp

039403

Rp

001376

Rp

038970

Rp

038245

Rp

052736

Rp

052477

Rp

052582

Rp

052612

7829
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5.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 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
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KRKA

Rp

052418

Rp

097187

Rp

005274

Rp

072745

Rp

096938

Rp

096911

Rp

034010

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

096946

MSD

1.) AMOKSIKLAV 312,5 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
LEK
škatla s stekleniþko s praškom za pripravo 100 ml suspenzije
2.) BETAKLAV FORTE prašek za peroralno suspenzijo
KRKA
zloženka s stekleniþko s praškom za pripravo 100 ml peroralne suspenzije in merilno žliþko
amoksicilin+ klavulanska kislina (400+57)
J01CR02
400 mg/5ml
prašek za peroralno suspenzijo
1.) AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleniþko s praškom za pripravo 70 ml suspenzije in merilno kapalko
2.) AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleniþko s praškom za pripravo 50 ml suspenzije in merilno kapalko
3.) AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleniþko s praškom za pripravo 35 ml suspenzije in merilno kapalko
4.) AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleniþko s praškom za pripravo 140 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 s 15 tabletami
2.) AMOKSIKLAV 625 mg filmsko obložene tablete
škatla s stekleniþko z 21 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 z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 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 10 tabletami (5 x 2 tableti v dvojnem traku)
6.) BETAKLAV 2x tablete 1000 mg
škatla z 20 tabletami (10 x 2 tableti v dvojnem traku)
7.) BETAKLAV 2x tablete 1000 mg
škatla s 14 tabletami (7 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
LEK
LEK
LEK

LEK

005967

Rp

069280

Rp

069310

Rp

010707

Rp

072761

Rp

052965

Rp

052973

Rp

000639

Rp

000701

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp

000787

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
250 mg
tableta

Grünenthal

1.) Clarexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Clarexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Galex

Grünenthal
KRKA

Galex

005894
017485
017469
019143

Rp

052957

Rp

052906

Rp

032050

Rp

032204

Rp

078069

Rp

018724

Rp

018716
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3.) CLAROGEN 250 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) FROMILID filmsko obložene tablete 250 mg
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) LEKOKLAR tablete 250 mg
škatla s 14 tabletami po 250 mg (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
500 mg
tableta

Merck

1.) Clarexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Clarexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) CLAROGEN 500 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
500 mg
tableta s podaljšanim sprošþanjem

Galex

1.) FROMILID UNO tablete s podaljšanim sprošþanjem 500 mg
zloženka s 5 tabletami (1 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 z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
4.) FROMILID UNO tablete s podaljšanim sprošþanjem 500 mg
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 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 z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
7.) LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sprošþanjem
zloženka s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
8.) LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sprošþanjem
zloženka s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
9.) LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sprošþanjem
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
azitromicin
J01FA10
100 mg
prašek za peroralno suspenzijo
1.) SUMAMED prašek za peroralno suspenzijo 100 mg/5 ml
škatla s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom
2.) ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 100 mg/5 ml
zloženka s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom
125 mg
filmsko obložena tableta

KRKA
LEK

Galex
Merck

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
LEK
LEK
LEK
LEK
LEK

Pliva d.o.o.
Galex

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.

1.) AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg
zloženka s 6 vreþkami
2.) AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg
zloženka s 3 vreþkami
3.) SUMAMED prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
škatla s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom
4.) SUMAMED prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
škatla s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom
5.) ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
zloženka s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom
6.) ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
zloženka s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom
250 mg
filmsko obložena tableta

KRKA

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)

KRKA

Galex

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

Galex

LEK
LEK
Pliva d.o.o.

Stran

Rp

001830

Rp

096989

Rp

093807

Rp

020010

Rp

020001

Rp

001970

Rp

013846

Rp

013854

Rp

013870

Rp

013927

Rp

027138

Rp

027146

Rp

027227
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027170

Rp

027162

Rp

002550

Rp

055042

Rp

002577

Rp

055018
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033073
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033065
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002569
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005924

Rp

055077

Rp

055069

Rp

033723

Rp

032824

Rp

055107

Rp

033022

Rp

033758

Rp

033731

Rp

002593
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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)

ciprofloksacin
250 mg

filmsko obložena tableta

Uradni list Republike Slovenije
Pliva d.o.o.
Galex
Galex
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 z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 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)

KRKA

Pfizer SARL
Pliva d.o.o.
LEK
Kemofarmacija

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

Rp

096768

Rp

055034

Rp

055026

Rp

010189

Rp

037044

Rp

015628

Rp

075108

Rp

086002

Rp

086010

Rp

080268

Rp

010197

Rp

040398

Rp

022454

Rp

075116

Rp

086029

Rp

086037

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
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6.) Flukonazol Lek 100 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
7.) Flukonazol Lek 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 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
LEK
Kemofarmacija

1.) DIFLAZON trde kapsule 150 mg
zloženka s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
2.) DIFLAZON trde kapsule 150 mg
zloženka z 1 kapsulo v pretisnem omotu
3.) DIFLAZON trde kapsule 150 mg
zloženka z 2 kapsulama (1 x 2 kapsuli 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 s 4 kapsulami (4 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 z 2 kapsulama (2 x 1 kapsula v pretisnem omotu)
itrakonazol
J02AC02
100 mg
kapsula, trda

KRKA

1.) ITRACOL 100 mg trde kapsule
škatla s 15 kapsulami (1 x 15 kapsule v pretisnem omotu)
2.) ITRACOL 100 mg trde kapsule
škatla s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
3.) ITRACOL 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsule v pretisnem omotu)
4.) SPORANOX kapsule
škatla s 15 kapsulami (3 x 5 kapsul v pretisnem omotu)
5.) SPORANOX kapsule
škatla z 28 kapsulami (7 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
6.) SPORANOX kapsule
škatla s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
diklofenak
M01AB05
50 mg
obložena tableta

Merck

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

Merck
Merck
Johnson
Johnson
Johnson

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)
50 mg
sveþka

Mepha-MAH

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)
100 mg
kapsula s podaljšanim sprošþanjem, trda

KRKA

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 20 tabletami (2 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 10 tabletami (1 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

Rp

034703

Rp

034738

Rp

045446

Rp

014354

Rp

001023

Rp

014346

Rp

067636
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083607
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034746
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045462
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052094
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041556
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043672
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080047
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019356
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073164
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035157
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054119
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094994

Rp

084069
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054143
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094935
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041181
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075809
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075906

Rp

075795

Rp

053015

Rp

017388

7833

Stran

7834 /
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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 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami
2.) Alendor 70 mg tablete
škatla s 40 tabletami ( tablet v pretisnem omotu)
3.) Alendor 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami ( tablet v pretisnem omotu)
4.) Alendor 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami ( tablet v pretisnem omotu)
5.) Alendronat Arrow 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)
6.) Alendronat Arrow 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)
7.) FOSAMAX enkrat tedensko 70 mg
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)
8.) TEVANATE 70 mg
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablete v pretisnem omotu)
9.) TEVANATE 70 mg
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Merck

tramadol

50 mg

kapsula, trda

KRKA
JDC

Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
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
filmsko obložena tableta s podaljšanim sprošþanjem

KRKA

1.) TRAMAL 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) TRAMUNDIN 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
100 mg
peroralne kapljice, raztopina

Grünenthal

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 z 10 ml raztopine (stekleniþka z zaporko s kapalko)
4.) TRAMAL peroralne kapljice
škatla s stekleniþko s 96 ml raztopine (stekleniþka z zaporko z odmerno þrpalko)
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)

KRKA

Grünenthal

Medis

KRKA
Grünenthal
Grünenthal

Grünenthal

Rp

055522

Rp

003395

Rp

041173

Rp

075779

Rp

075752

Rp

075787

Rp

053023

Rp

017396

Rp

055549

Rp

003832
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068365
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060801
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002020
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014290
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014222
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014230
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068381

Rp

068403
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015318
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099879
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099865
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066885
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090190
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072583
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007307
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013188
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066907

Rp

090220
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079936
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066893

Rp

008907
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LABOPHARM

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 30 tabletami (3 x 10 tablet s pretisnem omotu)
3.) NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v 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

LABOPHARM
LABOPHARM
LABOPHARM
KRKA

Grünenthal

LABOPHARM
LABOPHARM
LABOPHARM
LABOPHARM
KRKA
Grünenthal

Rp

009580

Rp

009555

Rp

009490

Rp

008893

Rp

012084

Rp

068012

Rp

012114

Rp

009083

Rp

008966

Rp

008958

Rp

008940

Rp

068063

Rp

012122

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

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

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

0,5 mg

7835

tableta s podaljšanim sprošþanjem

1.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 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 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
4.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Tadol 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
150 mg
tableta s podaljšanim sprošþanjem

alprazolam

Stran

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)

KRKA
Pfizer SARL

001708
083801
016519
016543
016187
016195
016209
016535

049948
083828
016225
016241
016586
016578
016551
016217

Rp

008540

Rp

097349

Stran

7836 /
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tableta s podaljšanim sprošþanjem

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)
2 mg
tableta s podaljšanim sprošþanjem

KRKA
Pfizer SARL

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 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) ZONADIN filmsko obložene tablete 5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10 mg
filmsko obložena tableta

KRKA

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 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) ZONADIN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
fluoksetin
N06AB03
20 mg
kapsula, trda

LEK

Pfizer SARL

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

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 s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
4.) PORTAL kapsule 20 mg
zloženka z 28 kapsulami (4 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-MAH

N06AB04

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

Lundbeck

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

Sandoz
Sandoz
Sandoz
Sandoz

Rp

008575

Rp

097357

Rp

008583

Rp

097365

Rp

079588

Rp

052388

Rp

060828

Rp

083348

Rp

079618

Rp

052353

Rp

060836

Rp

060852

Rp

064378

Rp

064343

Rp

082880

Rp

074764

Rp

052884

Rp

011037

Rp

035491

Rp

026409

Rp

026069

Rp

026077

Rp

026050

Rp

032654

Rp

045020

Rp

045012

Rp

022101

Rp

026107

Rp

026158

Rp

026115

Rp

026166
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6.) Citalopram Pliva 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
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

Pliva d.o.o.

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

7837

Rp

032662

Rp

045039

Rp

070920

Rp

026174

Rp

026190

Rp

026204

Rp

026182

Rp

032689

Rp

045047

Rp

002500

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

045101

Torrex
Merck

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

N06AB06

Stran

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

KRKA

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

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

082996
041343
009172

Rp

016055

Rp

041327

Rp

041335

Rp

035696

Rp

035661

Rp

035688

Rp

025534

Rp

012220

Rp

089826

Rp

016047

Rp

041297

Rp

041300

Rp

035734

Rp

035726

Rp

035718

Rp

025542

Rp

012190

Rp

089834

Stran

7838 /

Št.

moklobemid
150 mg
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filmsko obložena tableta
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N06AG02

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

ROCHE

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
30 mg

obložena tableta

Torrex
Torrex

Torrex
Torrex
N06AX11

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

Keri Pharma
KRKA
Salus

Keri Pharma
KRKA
Salus

Salus
Salus
Salus
Wyeth Dunaj
Salus
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)

Pfizer SARL

KRKA

KRKA

Rp

065684

Rp

045357

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

046078

Rp

046094

Rp

046140

Rp

008184

Rp

046175

Rp

046167

Rp

046159

Rp

008133

Rp/Spec

000876

Rp

080225

Rp/Spec

000809

Rp

080101
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oksimetazolin
0,5 mg/ml

pršilo za nos, raztopina
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Stran

7839

R01AA05

1.) NASIVIN 0,05%
zloženka s plastenko z 10 ml raztopine
2.) NASIVIN D 0,05%
zloženka s stekleniþko z 10 ml raztopine
3.) OPERIL 0,05% pršilo za nos, raztopina
škatla s plastiþnim vsebnikom z 10 ml raztopine in nosnikom
montelukast
R03DC03
4 mg
žveþljiva tableta

Merck
Merck
LEK

1.) Monkasta 4 mg žveþljive tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) SINGULAIR 4 mg žveþljive tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet ali 2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5 mg
žveþljiva tableta

Salus

1.) Monkasta 5 mg žveþljive tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) SINGULAIR 5 mg žveþljive tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet ali 2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
10 mg
filmsko obložena tableta

Salus

MSD

MSD

1.) Monkasta 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) Monkasta 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) SINGULAIR 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet ali 2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
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

Salus

1.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 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

LEK

1.) Claritine 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Claritine S 10 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Flonidan 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Flonidan 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 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)

Salus
MSD

KRKA
Medis

LEK
LEK
LEK
LEK
KRKA
KRKA
KRKA
Medis

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

BRp-

024333

BRp-

024341

BRp-

020036

Rp

018813

Rp

033510

Rp

018821

Rp

003263

Rp

013030

Rp

012980

Rp

003239

Rp

012238

Rp

010642

Rp

035920

Rp

035904

Rp

035947

Rp

035912

Rp

035939

Rp

008435

Rp

006335

BRp-

010952

Rp

010669

Rp

071978

BRp-

062987

Rp

074403

Rp

020583

BRp-

079707

BRp-

058238

Rp

058262

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni list RS, št. 17/07).
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00-12/2007
Ljubljana, dne 12. junija 2007
EVA 2007-2711-0065
Breda Kokalj Limbek, dr. med., spec., l.r.
Predsednica sveta

Stran
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3053.
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Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 17. 2. 2006 do 22. 5. 2007 izdano
dovoljenje za promet

Na podlagi 52. 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 5. seji dne 12. 6. 2007 sprejel

S ESklepa
Z N Ao ustanovitvi
M
Na podlagi 52. clena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št.31/06) in 11. clena
Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomocke (Uradni list RS, št. 115/06) je svetzdravil
Javne agencije
Republike
Slovenije
za
zdravila inmedicini,
medicinske pripomocke, na 5. seji, dne 12.6.2007 sprejel
za uporabo v veterinarski

S E22.
ZN
M izdano dovoljenje za promet
za katera je bilo od 17. 2. 2006 do
5. A
2007

zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 17.2.2006 do 22.5.2007 izdano dovoljenje za promet
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Sestava

000428 ADVOCIN 180
danofloksacin (Danofloxacinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

raztopina za injiciranje

na veterinarski recept

PFIZER PGM 29 routes des industries
37530 Poce-sur-Cisse, Francija

škatla z 2no 50 ml,100 ml ali 250 ml
stekleniko

IRIS Mednarodna trgovina d.o.o. Cesta v
Gorice 8, Ljubljana, Slovenija

govedo
meso in organi 8 dni
mleko 4 dni

000429 AQUAVAC ERM ORAL
Yersinia ruckeri,inaktivirane celice
( )

peroralna emulzija

na veterinarski recept

1000 ml (10 000 odmerkov) plastenke
iz polietilena visoke gostote,zaprte z
rdeim gumijastim zamaškom in
aluminijasto zaporko v skladu s
Ph.Eur.
ameriška postrv-šarenka (Onchor
0 dnevnih stopinj

000430 AQUAVAC FNM PLUS
Aeromonas
salmonicida,inaktivirane celice ( )
Aeromonas
salmonicida,inaktivirane celice ( )

emulzija za injiciranje

na veterinarski recept

Cepivo je v 500 ml (5000 odmerkov)
splošenih plastenkah iz polietilena
visoke gostote (HDPE) zaprte z
gumijastim zamaškom in aluminijasto
zaporko v skladu s Ph.Eur.

koncentrat za kopel in suspenzija za
injiciranje

Listonella (Vibrio)
anguillarum,inaktivirane celice ( )
Vibrio ordalii,inaktivirane celice

Plastenka iz polietilena visoke
gostote,brombutil
zamašek,aluminijasta zaporka.1L
plastenka (10.000 odmerkov za
parenteralno cepljenje,100 kg rib za
cepljenje s kopeljo)

kopel in suspenzija za injiciranje

5363-548/2004
09.12.2009
00014

5363-1828/2005
01.03.2011
01102

ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

SCHERING-PLOUGH Limited
Breakspear Road South
Harefield,Uxbridge UB9 6LS, Velika
Britanija

5363-1184/2005
23.11.2010
01097

ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

atlantski losos (Salmo salar)
0 dnevnih stopinj

000431 AQUAVAC VIBRIO koncentrat za

SCHERING-PLOUGH Limited
Breakspear Road South
Harefield,Uxbridge UB9 6LS, Velika
Britanija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra

na veterinarski recept

SCHERING-PLOUGH Limited
Breakspear Road South
Harefield,Uxbridge UB9 6LS, Velika
Britanija

5363-576/2006
05.07.2011
01115

ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

ameriška postrv-šarenka (Oncho
0 dnevnih stopinj telesne mase
najmanj 2 g za kopel ali telesne
mase 6 g za parenteralno dajanje

000432 AQUAVAC VIBRIO ORAL
Listonella (Vibrio)
anguillarum,inaktivirane celice ( )
Vibrio ordalii,inaktivirane celice

peroralna emulzija

na veterinarski recept

Plastenka iz polietilena visoke
gostote,brombutil
zamašek,aluminijasta zaporka.1L
plastenka (10.000 odmerkov e gre za
ponovno cepljenje, 5.000 odmerkov e
gre za osnovno cepljenje)
ameriška postrv-šarenka (Onchor
0 dnevnih stopinj 12 g in ve

Priloga

SCHERING-PLOUGH Limited
Breakspear Road South
Harefield,Uxbridge UB9 6LS, Velika
Britanija
ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

5363-577/2006
05.07.2011
01116

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Sestava

000433 BIODYL
natrijev selenit (Natrii selenis)
vitamin B12 (cianokobalamin) (
Cyanocobalaminum (Vitaminum
B12))
kalijev aspartat semihidrat (Kalii
aspartas semihydricus)
magnezijev aspartat tetrahidrat
(Magnesii aspartas tetrahydricus)

000434 BRONCHI SHIELD
Bordetella
bronchiseptica,živa,oslabljena

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

raztopina za injiciranje

na veterinarski recept

MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007
Lyon, Francija

škatla 5 ampul po 2 ml raztopine za
injiciranje,škatla 5 ampul po 10 ml
raztopine za injiciranje,prebodna
steklenika s 50 ml raztopine za
injiciranje
govedo
meso in organi
mleko 4 dni
prašii
meso in organi
ovce
meso in organi
mleko 4 dni
perutnina
meso in organi

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100, Ljubljana, Slovenija

Stran

7841

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-1524/2004
22.03.2011
00088

4 dni

4 dni
4 dni

4 dni

liofilizat in vehikel za
suspenzijo,kapljice za nos

na veterinarski recept

FORT DODGE LABORATORIES Finisklin
Industrial Estate Sligo, Irska
FORT DODGE ANIMAL HEALTH Holland
C.J.van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp,
Nizozemska

Primarna ovojnina:Liofilizat:viala iz
stekla tipa I,zaprta z gumijastim
zamaškom iz brombutila,zašitenim z
aluminijasto zaporko;
Vehikel:polipropilenska viala,zaprta z
gumijastim zamaškom iz
klorbutila,zašitenim z aluminijasto
zaporko. Zunanja ovojnina:škatla,ki
vsebuje 5 vial po 1 odmerek liofilizata
in 5 vial po 1 ml vehikla ter 5 kanil za
aplikacijo; škatla,ki vsebuje 10 vial po 1
odmerek liofilizata in 10 vial po 1 ml
vehikla ter 10 kanil za aplikacijo.

5363-1609/2004
22.09.2008
01075

psi
ni smiselna

000435 CEPOREX
cefaleksin (Cefalexinum)

suspenzija za injiciranje

na veterinarski recept

govedo
meso in organi 15 dni
mleko 0 dni
psi
ni smiselna
make
ni smiselna

000436 CLAMOXYL L.A.
amoksicilin (Amoxicillinum)

suspenzija za injiciranje
steklenike s 100 ali 250 ml suspenzije
za injiciranje
govedo
meso in organi 21 dni
mleko 96 ur
prašii
meso in organi 21 dni
ovce
meso in organi 21 dni
mleko 96 ur
psi
ni smiselna
make
ni smiselna

SCHERING-PLOUGH A.H. , Irska
ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

prebodna steklenica s 30 ml,50 ml in
100 ml oljne suspenzije za injiciranje

na veterinarski recept

PFIZER ITALIA S.r.l. Borgo San Michele
Latina, Italija
PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

5363-759/2005
05.04.2011
00132

5363-1577/2005
12.07.2011
00137

Stran 2 od 16

Stran

Zap.
Štev.

7842 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Ime zdravila
Sestava

000437 COBACTAN 2,5%
cefkvinom (cefquinome)

Uradni list Republike Slovenije

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

suspenzija za injiciranje

na veterinarski recept

INTERVET International B.V. wim de
Korverstraat 35 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

steklenika po 50 in 100 ml suspenzije
za injiciranje

mg,intramamarno mazilo
cefkvinom (cefquinome)

intramamarno mazilo

5363-134/2005
07.04.2011
00141

INTERVET International B.V., Boxmeer
Podružnica Ljubljana, Križna 10, Ljubljana,
Slovenija

govedo
meso in drobovina 5 dni
mleko 1 dan
prašii
meso in drobovina 3 dni

000438 COBACTAN DC 150

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra

na veterinarski recept

Škatla z 1 vreko s 4 aplikatorji in 4
istilne krpice,škatla s 5 vrekami s 4
aplikatorji in 20 istilnih krpic,škatla s
15 vrekami s 4 aplikatorji in 60
istilnih krpic

INTERVET International GmbH PO Box
1162,Feldstrasse 1a D-857
Unterscleissheim, Nemija

5363-1004/2004
25.03.2009
00992

INTERVET International B.V. Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

krave v presušitvi
meso in organi 2 dni
mleko 1 dan po telitvi,e je
presušitveno obdobje daljše od 5
tednov
mleko 36 dni po zdravljenju,e je
presušitveno obdobje 5 tednov ali
krajše

000439 COBACTAN LA 7,5%
cefkvinom (cefquinome)

suspenzija za injiciranje

na veterinarski recept

Steklene viale po 100 ml in 250 ml
suspenzije za injiciranje iz stekla tipa
II,zaprte z zamaški iz klorbutilne
gume.Škarla z eno stekleno vialo po
100 ml.Škatla z eno stekleno vialo po
250 ml.

INTERVET International GmbH PO Box
1162,Feldstrasse 1a D-857
Unterscleissheim, Nemija

5363-523/2006
21.03.2011
01100

INTERVET International B.V., Boxmeer
Podružnica Ljubljana, Križna 10, Ljubljana,
Slovenija

govedo
meso in organi 13 dni
mleko Ne uporabite pri kravah v
laktaciji,katerih mleko je
namenjeno prehrani ljudi (med
laktacijo ali obdobjem
presušitve).Ne uporabite dva
meseca pred telitvijo pri
privesnicah,katerih mleko bo
namenjeno prehrani ljudi.

000440 COBACTAN LC
cefkvinom (cefquinome)

intramamarno mazilo

na veterinarski recept

škatle po 3,15,20 in 24 injektorjev in
istilnih krpic

kloprostenol (Cloprostenolum)

raztopina za injiciranje
Škatla z 1 vialo po 20 ml raztopine za
injiciranje.Škatla z 1 vialo po 50 ml
raztopine za injiciranje.Brezbarvne
steklene viale po 20 ml in 50 ml (steklo
tipa I,Ph.Eur), zaprte z zamaški iz
halogenobutilne gume, obložene s
teflonom. Preko gumijastega zamaška
je pritrjena aluminijasta zaporka z
integrirano oblogo.

5363-139/2005
07.04.2011
00142

INTERVET International B.V., Boxmeer
Podružnica Ljubljana, Križna 10, Ljubljana,
Slovenija

krave v laktaciji
meso 4 dni
mleko 5 dni

000441 CYCLIX

INTERVET International B.V. wim de
Korverstraat 35 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

na veterinarski recept

INTERVET International GmbH PO Box
1162,Feldstrasse 1a D-857
Unterscleissheim, Nemija

5363-1252/2005
03.06.2010
01043

INTERVET International B.V. Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

krave
meso in organi 2 dni
mleko 0 dni

Stran 3 od 16

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Sestava

000442 DOMIDINE
detomidin

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

raztopina za injiciranje

na veterinarski recept

EUROVET Animal Health B.V.
Handelsweg 25 5531 AE Bladel,
Nizozemska

5,10 in 20 ml prebodne steklenike
(brezbarvno steklo (tipa I), s teflonom
prevleena gumijasta zaporka (tip I),
zašitena z aluminijastim pokrovkom

Stran

7843

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-937/2006
18.04.2011
01120

EUROVET Animal Health B.V. Handelsweg
25, 5531 AE Bladel, Nizozemska

govedo
meso in organi 2 dni
mleko 12 ur
konji
meso in organi 2 dni
mleko 12 ur

000443 DURAMUNE PUPPY DP+C
virus pasje kuge
(CDV),živi,oslabljeni
pasji parvovirus
(CPV),živi,oslabljeni
pasji korona virus
(CCV),inaktiviran

liofilizat in vehikel za suspenzijo za
injiciranje

na veterinarski recept

FORT DODGE LABORATORIES Finisklin
Industrial Estate Sligo, Irska
FORT DODGE ANIMAL HEALTH Holland
C.J.van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp,
Nizozemska

Liofilizirana komponenta:viala:tip I
(Ph.Eur) steklena 3ml,zamašek:tip I
(Ph.Eur) siv ali rde,gumijast,zašiten z
aluminijasto kapico.Tekoa
komponenta:viala:iz propilena visoke
gostote,vsebnost:1 ml v 3 ml
viali.Zamašek:gumijast iz klorbutila s
centralnim prebodnim delom,zašiten z
aluminijasto kapico.Pakiranja z
10,25,50 ali 100x1 ml (odmerek).En
odmerek je sestavljen iz ene viale z
liofilizaro komponento in ene viale s
tekoo komponento cepiva.

5363-449/2005
29.06.2010
01078

psi
ni smiselna

000444 ENROX peroralna raztopina 100
mg/ml

enrofloksacin

peroralna raztopina

na veterinarski recept

zloženka s stekleniko po 100 ml z
merilno ašo,polietilenska plastenka
po 1l z merilno ašo

KRKA,tovarna zdravil, d.d.,Novo mesto
Šmarješka cesta 6 Novo mesto, Slovenija
SALUS,Ljubljana, d.d. Mašera Spasieva
10, Ljubljana, Slovenija

5363-372/2006
09.09.2010
01069

pišanci
meso in organi 3 dni
purani
meso in organi 4 dni Ni
dovoljena uporaba pri pticah v
obdobju nesnosti,katerih jajca so
namenjena prehrani ljudi.

000445 ENROXIL tablete 15 mg
enrofloksacin

tableta

na veterinarski recept

pretisni omot s 30 tabletami v škatli

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

psi
ni smiselna
make
ni smiselna

000446 ENROXIL tablete 150 mg
enrofloksacin

tableta
pretisni omot z 20 tabletami v škatli
psi
ni smiselna

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

na veterinarski recept

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

5363-1360/2005
31.01.2012
00204

5363-1361/2005
31.01.2012
00205

Stran 4 od 16

Stran

Zap.
Štev.

7844 /

Št.
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Ime zdravila
Sestava

000447 EQUEST PRAMOX
moksidektin (Moxidectinum)
prazikvantel (Praziquantelum)

Uradni list Republike Slovenije

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

peroralni gel

na veterinarski recept

FORT DODGE VETERINARIA S.A.
17813 Vall de Bianya, Španija

HDPE brizga,ki vsebuje 11,8 g gela z
graduiranim polipropilenskim batom in
zašitno LPDE kapico.Škatla z 1
brizgo;škatla z 10 posamezno
pakiranimi brizgami;škatla z 20
posamezno pakiranimi brizgami;škatla
z 20 brizgami

FORT DODGE ANIMAL HEALTH Holland
C.J.van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp,
Nizozemska

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-98/2006
27.05.2010
01076

konji
meso in organi 64 dni
mleko Ni dovoljena uporaba pri
živalih v laktaciji,katerih mleko je
namenjeno prehrani ljudi.

000448 EQUIMAX
ivermektin (Ivermectinum)
prazikvantel (Praziquantelum)

peroralni gel

na veterinarski recept

Prilagodljiva brizga za ve odmerkov iz
polietilena visoke gostote (bel) in
polietilena nizke gostote (bel).Brizga
vsebuje 6,42 g ali 7,49 g zdravila in je
opremljena z razlinimi kapacitetami
odmerka.Škatla z 1,2,12,40 ali 48
brizgami.Pretisni omot z 1 brizgo.

SOFARIMEX Industria Quimica e
farmaceutica LDA Avenida das Industrias
2735-213 Cacem, Slovenija

5363-1094/2005
17.01.2007
01022

VIRBAC de Portugal laboratorios LDA Rua
Dionisio Saraiva,Lote 1, 2080-104
Almeirim, Portugalska

konji
meso in organi 35 dni

000449 EQVALAN DUO
ivermektin (Ivermectinum)
prazikvantel (Praziquantelum)

peroralni gel

na veterinarski recept

Stina ovojnina:brizga vsebuje 7,74 g
peroralne paste:bela propilenska
brizga z belim LDPE
pokrovkom,gumijasta konica bata in
beli propilenski merilni bat z
oznaenimi razdelki glede na telesno
maso.Zunanja ovojnina in prodajne
oblike:kartonska škatla z 1 brizgo

MERIAL,Laboratoire de Toulouse
4,Chemin du Calquet 31057 Toulouse,
Francija

5363-1097/2004
22.09.2009
01025

MERIAL 29 avenue Tony Garnier, 69007
LYON, Francija

konji
meso 30 dni Ne uporabljajte pri
kobilah,katerih mleko je
namenjeno prehrani ljudi.

000450 FELOCELL CVR
virus maje
panlevkopenije,živi,oslabljeni
(FPLV)
virus majega nalezljivega
rinotraheitisa,živi,oslabljeni (FVR)
maji kalici virus,živi,oslabljeni
(FCV)

000451 FINADYNE raztopina za injiciranje
meglumin (Megluminum)

prašek in vehikel za suspenzijo za
injiciranje

na veterinarski recept

PFIZER ANIMAL HEALTH S.A. Rue Laid
Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve, Belgija
PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

škatla s 25 odmerki suspenzije za
injiciranje in 25 steklenikami
topila;škatla z 10 odmerki cepiva in 10
steklenikami topila

5363-783/2004
11.01.2010
00237

make
ni smiselna,make od 9.tedna
starosti
raztopina za injiciranje
prebodna steklenika s 50 ml raztopine
za injiciranje
govedo
meso in organi 4 dni
mleko 24 ur
konji
meso in organi 1 dan
prašii
meso in organi 18 dni

na veterinarski recept

SCHERING-PLOUGH Sante Animal ZA
La Grindoliere 49500 Segre, Francija
ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

5363-1099/2004
25.01.2010
00240

Stran 5 od 16

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Sestava

000452 FLORON 100 mg/ml peroralna

raztopina za perutnino in prašie
florfenikol (Florphenicolum)

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

peroralna raztopina

na veterinarski recept

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

steklenike po 100 ml peroralne
raztopine in plastenke po 1l peroralne
raztopine z merico za odmerjanje

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

Stran

7845

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-1450/2004
07.05.2012
00245

prašii
meso in organi 1 dan
perutnina
meso in organi 2 dni Ni
dovoljena uporaba pri pticah v
obdobju nesnosti,katerih jajca so
namenjena prehrani ljudi.

000453 FLORON 2 g/100 g predmešanica za predmešanica za pripravo zdravilne
pripravo zdravilne krmne mešanice

krmne mešanice

florfenikol (Florphenicolum)

vreke in lonki po 100 g in 1 kg
predmešanice za pripravo zdravilne
krmne mešanice,vree po 10 kg
predmešanice za pripravo zdravilne
krmne mešanice

na veterinarski recept

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

5363-225/2006
07.05.2012
00246

prašii
meso in organi 1 dan
ribe
meso 16 dni pri temperaturi vode
med 5*C in 10*C
meso 8 dni pri temperaturi vode
nad 10*C

000454 FLORON 300 mg/ml raztopina za
injiciranje za govedo in prašie
florfenikol (Florphenicolum)

raztopina za injiciranje

na veterinarski recept

prebodne steklenike po 50 ml in 100
ml raztopine za injiciranje

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

govedo
meso in organi 30 dni po
i.m.dajanju
meso in organi 44 dni po
s.c.dajanju
prašii
meso in organi 14 dni

000455 FLUBACTIN
flumekin (Flumequinum)

peroralna raztopina
steklenike po 100 ml
raztopine,plastenke po 1l raztopine
teleta
meso in organi 5 dni
prašii
meso in organi 5 dni
jagnjeta
meso in organi 5 dni
mleko ne dajemo ga
živalim,katerih mleko se uporablja
za prehrano ljudi
kozliki
meso in organi 5 dni
mleko ne dajemo ga
živalim,katerih mleko se uporablja
za prehrano ljudi
perutnina
meso in organi 48 ur
kokoši nesnice
jajca zdravila ne dajemo kokošim
nesnicam,katerih jajca se
uporabljajo za prehrano ljudi.
kunci
meso in organi 48 ur

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

na veterinarski recept

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

5363-911/2004
07.05.2012
00244

5363-1845/2005
31.01.2012
00248

Stran 6 od 16
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000456 FORTHYRON 200
natrijev levotiroksinat
(Levothyroxinum natricum)

Uradni list Republike Slovenije

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

tableta

na veterinarski recept

EUROVET Animal Health B.V.
Handelsweg 25 5531 AE Bladel,
Nizozemska

Pretisni omoti iz aluminijeve folije in
bele,neprozorne PVC/PE/PVDC
folije.10 tablet v pretisnem omotu 5,25
ali 50 pretisnih omotov v škatlici 50,250
ali 500 tablet v škatlici

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-823/2006
13.04.2010
01036

EUROVET Animal Health B.V. Handelsweg
25, 5531 AE Bladel, Nizozemska

psi
ni smiselna

000457 FORTHYRON 400
natrijev levotiroksinat
(Levothyroxinum natricum)

tableta

na veterinarski recept

Pretisni omoti iz aluminjeve folije in
bele,neprozorne PVC/PE/PVDC
folije.!0 tablet v pretisnem omotu 5,25
ali 50 pretisnih omotov v škatlici 50,250
ali 500 tablet v škatlici

EUROVET Animal Health B.V.
Handelsweg 25 5531 AE Bladel,
Nizozemska

5363-822/2006
13.04.2010
01035

EUROVET Animal Health B.V. Handelsweg
25, 5531 AE Bladel, Nizozemska

psi
ni smiselna

000458 FRONTLINE COMBO kožni nanos za kožne kapljice,raztopina
male pse

fipronil (Fipronilum)
(S)- metopren (
)

na veterinarski recept

Pretisni ovoj z 1x0,67 ml merilno
kapalko z zarezano konico:677848
5;Škatla z 1 pretisnim ovojem s 3x0,67
ml merilno kapalko z zarezanimi
konicami:677849 1;Škatla z 2
pretisnima ovojema s 3x0,67 ml
merilno kapalko z zarezanimi
konicami:677851 6

MERIAL,Laboratoire de Toulouse
4,Chemin du Calquet 31057 Toulouse,
Francija

5363-1923/2005
23.01.2008
01013

MERIAL 29 avenue Tony Garnier, 69007
LYON, Francija

psi
ni smiselna

000459 FRONTLINE COMBO kožni nanos za kožne kapljice,raztopina
make

fipronil (Fipronilum)
(S)- metopren (
)

na veterinarski recept

Pretisni ovoj z 1x0,5 ml merilno
kapalko z zarezano konico:677845
6;Škatla z 1 pretisnim ovojem s 3x0,5
ml merilno kapalko z zarezanimi
konicami:677846 2;Škatla z 2
pretisnima ovojema s 3x0,5 ml merilno
kapalko z zarezanimi konicami:677847
9

MERIAL,Laboratoire de Toulouse
4,Chemin du Calquet 31057 Toulouse,
Francija

5363-1922/2005
23.01.2008
01014

MERIAL 29 avenue Tony Garnier, 69007
LYON, Francija

make
ni smiselna

000460 FRONTLINE COMBO kožni nanos za kožne kapljice,raztopina
srednje velike pse

fipronil (Fipronilum)
(S)- metopren (
)

na veterinarski recept

Pretisni ovoj z 1x1,34 ml merilno
kapalko z zarezano konico:677858
0;Škatla z 1 pretisnim ovojem s 3x1,34
ml merilno kapalko z zarezanimi
konicami:677859 7;Škatla z 2
pretisnima ovojema s 3x1,34 ml
merilno kapalko z zarezanimi
konicami:677860 5

MERIAL,Laboratoire de Toulouse
4,Chemin du Calquet 31057 Toulouse,
Francija

5363-1924/2005
23.01.2008
01015

MERIAL 29 avenue Tony Garnier, 69007
LYON, Francija

psi
ni smiselna

000461 FRONTLINE COMBO kožni nanos za kožne kapljice,raztopina
velike pse

fipronil (Fipronilum)
(S)- metopren (
)

Pretisni ovoj z 1x2,68 ml merilno
kapalko z zarezano konico:677852
2;Škatla z 1 pretisnim ovojem s 3x2,68
ml merilno kapalko z zarezanimi
konicami:677853 9;Škatla z 2
pretisnima ovojema s 3x2,68 ml
merilno kapalko z zarezanimi
konicami:677854 5

na veterinarski recept

MERIAL,Laboratoire de Toulouse
4,Chemin du Calquet 31057 Toulouse,
Francija

5363-1925/2005
23.01.2008
01016

MERIAL 29 avenue Tony Garnier, 69007
LYON, Francija

Stran 7 od 16

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Sestava

Št.

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

000462 FRONTLINE COMBO kožni nanos za kožne kapljice,raztopina
zelo velike pse

fipronil (Fipronilum)
(S)- metopren (
)

57 / 29. 6. 2007 /

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

na veterinarski recept

MERIAL,Laboratoire de Toulouse
4,Chemin du Calquet 31057 Toulouse,
Francija

Pretisni ovoj z 1x4,02 ml merilno
kapalko z zarezano konico:677855
1;Škatla z 1 pretisnim ovojem s 3x4,02
ml merilno kapalko z zarezanimi
konicami:677856 8;Škatla z 2
pretisnima ovojema s 3x4,02 ml
merilno kapalko z zarezanimi
konicami:677857 4

Stran

7847

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-1926/2005
23.01.2008
01012

MERIAL 29 avenue Tony Garnier, 69007
LYON, Francija

psi
ni smiselna

000463 GALLIMUNE 302 ND + IB + EDS
virus atipine kokošje
kuge,inaktiviran (Virus
Pseudopestis aviariae inactivatum)
virus kužnega
bronhitisa,inaktivirani ( )
virus sindroma padca nesnosti
(EDS76),inaktiviran (Virus morbi
partus diminutionis inactivatum)

000464 GALLIMUNE 303 ND + IB+ ART
virus atipine kokošje
kuge,inaktiviran (Virus
Pseudopestis aviariae inactivatum)
virus kužnega
bronhitisa,inaktivirani ( )
virus kokošjega
rinotraheitisa,inaktivirani (sindrom
otekle glave) ( )

000465 GALLIMUNE 407 ND + IB + EDS +
ART

virus atipine kokošje
kuge,inaktiviran (Virus
Pseudopestis aviariae inactivatum)
virus kužnega
bronhitisa,inaktivirani ( )
virus sindroma padca nesnosti
(EDS76),inaktiviran (Virus morbi
partus diminutionis inactivatum)
virus kokošjega
rinotraheitisa,inaktivirani (sindrom
otekle glave) ( )

000466 M+PAC
Mycoplasma
hyopneumoniae,inaktivirana

emulzija za injiciranje

na veterinarski recept

150 ml (500 odmerkov) plastenka;150
ml (500 odmerkov) plastenka, škatla z
10 plastenkami;300 ml (1000
odmerkov) plastenka;300 ml (1000
odmerkov) plastenka,škatla z 10
plastenkami

MERIAL S.A.,Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'aviation F-69800 Saint Priest,
Francija

5363-369/2004
28.07.2009
01023

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100, Ljubljana, Slovenija

pišanci
0 dni brojlerji in nesnice
emulzija za injiciranje

na veterinarski recept

150 ml (500 odmerkov) plastenka;150
ml (500 odmerkov) plastenka,škatla z
10 plastenkami; 300 ml (1000
odmerkov) plastenka; 300 ml (1000
odmerkov) plastenka,škatla z 10
plastenkami

MERIAL,Laboratoire de Toulouse
4,Chemin du Calquet 31057 Toulouse,
Francija

5363-1684/2004
28.07.2009
01021

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100, Ljubljana, Slovenija

pišanci
0 dni nesnice in brojlerji
emulzija za injiciranje

na veterinarski recept

150 ml (500 odmerkov) plastenka;150
ml (500 odmerkov) plastenka,škatla z
10 plastenkami;300 ml (1000
odmerkov) plastenka

MERIAL S.A.,Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'aviation F-69800 Saint Priest,
Francija

5363-1685/2004
28.07.2009
01024

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100, Ljubljana, Slovenija

pišanci
0 dni

emulzija za injiciranje
škatla z 1 stekleniko po 50 ml,škatla z
2 steklenikama po 50 ml,škatla s 5
steklenikami po 50 ml,škatla z 10
steklenikami po 50 ml,škatla z
1stekleniko po 100 ml,škarla z 2
steklenikama po 100 ml,škatla s 5
steklenikami 100 ml,škatla z 1
stekleniko po 200 ml,škatla z 2
steklenikama po 200 ml,škatla s 5 5
steklenikami po 200 ml,škatla z 10
steklenikami po 200 ml

na veterinarski recept

ESSEX Animal Health Im Langen Felde
30938 Burgwedel, Nemija
ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

5363-949/2005
23.05.2007
01077

prašii
0 dni v reji,starejši od 7 dni
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000467 MILBEMAX tablete za majhne make filmsko obložena tableta
in maje mladie

milbemicin oksim
prazikvantel (Praziquantelum)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

na veterinarski recept

NOVARTIS Sante Animale S.A.S. Rrue
de la Chapelle,B.P. 224 F-68333
Huningue,Cedex, Francija

Škatla z 2 tabletama v pretisnem
omotu;Škatla s 4 tabletami v pretisnem
omotu;Škatla z 10 tabletami v
pretisnem omotu;Škatla z 20 tabletami
v pretisnem omotu;Škatla s 50
tabletami v pretisnem omotu;Škatla s
100 tabletami v pretisnem omotu

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-2173/2005
12.08.2007
01135

NOVARTIS Sante Animale S.A. Usine de
Huningue,B.P. 224, F-68332 Huningue,
Francija

make
ni smiselna;(majhne make in
maji mladii)

000468 MILBEMAX tablete za majhne pse in filmsko obložena tableta
šeneta

milbemicin oksim
prazikvantel (Praziquantelum)

na veterinarski recept

Škatla z 2 tabletama v pretisnem
omotu;Škatla s 4 tabletami v pretisnem
omotu;Škatla z 10 tabletami v
pretisnem omotu;Škatla z 20 tabletami
v pretisnem omotu;Škatla s 50
tabletami v pretisnem omotu;Škatla s
100 tabletami v pretisnem omotu

NOVARTIS Sante Animale S.A.S. Rrue
de la Chapelle,B.P. 224 F-68333
Huningue,Cedex, Francija

5363-2171/2005
12.08.2007
01137

NOVARTIS Sante Animale S.A. Usine de
Huningue,B.P. 224, F-68332 Huningue,
Francija

psi
ni smiselna;(majhni psi in
šeneta)

000469 MILBEMAX tablete za make
milbemicin oksim
prazikvantel (Praziquantelum)

filmsko obložena tableta

na veterinarski recept

Škatla z 2 tabletama v pretisnem
omotu:Škatla s 4 tabletami v pretisnem
omotu;Škatla z 10 tabletami v
pretisnem omotu;Škatla z 20 tabletami
v pretisnem omotu;Škatla s 50
tabletami v pretisnem omotu;Škatla s
100 tabletami v pretisnem omotu

NOVARTIS Sante Animale S.A.S. Rrue
de la Chapelle,B.P. 224 F-68333
Huningue,Cedex, Francija

5363-2172/2005
12.08.2007
01134

NOVARTIS Sante Animale S.A. Usine de
Huningue,B.P. 224, F-68332 Huningue,
Francija

make
ni smiselna

000470 MILBEMAX tablete za pse
milbemicin oksim
prazikvantel (Praziquantelum)

filmsko obložena tableta

na veterinarski recept

Škatla z 2 tabletama v pretisnem
omotu;Škatla s 4 tabletami v pretisnem
omotu;Škatla z 10 tabletami v
pretisnem omotu;Škatla z 20 tabletami
v pretisnem omotu;Škatla s 50
tabletami v pretisnem omotu;Škatla s
100 tabletami v pretisnem omotu

NOVARTIS Sante Animale S.A.S. Rrue
de la Chapelle,B.P. 224 F-68333
Huningue,Cedex, Francija

5363-1044/2005
12.08.2007
01136

NOVARTIS Sante Animale S.A. Usine de
Huningue,B.P. 224, F-68332 Huningue,
Francija

psi
ni smiselna

000471 NOBILIS MAREXINE CA 126
puranji herpes virus,živi (Herpes
virus meleagridis,vivum)

zamrznjena suspenzija celic in vehikel na veterinarski recept
za suspenzijo za injiciranje
Zamrznjena suspenzija celic:ampule iz
stekla tipa I s 1000 ali z 2000 odmerki
suspenzije celic.Ampule so zataljene s
plamenom.Redilo (vehikel):vreke iz
stekla tipa II in polietilena po 200 ml,
400 ml, 600 ml, 800 ml, 1000 ml in
1200 ml.

INTERVET International B.V. Wim de
Koreverstraat 35 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

5363-59/2006
17.04.2007
01093

INTERVET International B.V., Boxmeer
Podružnica Ljubljana, Križna 10, Ljubljana,
Slovenija

pišanci
0 dni
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000472 NOBIVAC FORCAT
maji kalici virus,živi,oslabljeni
(FCV)
virus maje
panlevkopenije,živi,oslabljeni
(FPLV)
virus majega herpes virusa tipa 1
(FHV),živi,oslabljeni ( )
Chlamydophila felis,živa,oslabljena

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

liofilizat in vehikel za suspenzijo za
injiciranje

na veterinarski recept

INTERVET International B.V. Wim de
Koreverstraat 35 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

Liofilizat:viala za 1 odmerek iz stekla
tipa I (Ph.Eur.),zaprta z zamaškom iz
halogenbutilne gume in zatesnjena z
aluminijasto zaporko s
šifro.Vehikel:viala za 1 odmerek iz
stekla tipa I (Ph.Eur.),zaprta z
zamaškom iz halogenbutilne gume in
zatesnjena z aluminijasto zaporko s
šifro.Škatle po 5,10,25 ali 50 odmerkov
liofilizata in vehikla.

Stran

7849

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-1362/2005
22.12.2010
01138

INTERVET International B.V. Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

make
ni smiselna

000473 NUFLOR
florfenikol (Florphenicolum)

raztopina za injiciranje

na veterinarski recept

prebodna steklenica s 50 ml raztopine
za injiciranje,prebodna steklenica s
100 ml raztopine za injiciranje

ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

govedo
meso in organi 30 dni po i.m.
vnosu (pri odmerku 20 mg/kg
telesne mase,dvakrat)
meso in organi 44 dni po
s.c.vnosu (pri odmerku 40 mg/kg
telesne mase,enkrat)
mleko Uporaba pri mlenih
kravah v asu laktacije ni
dovoljena.Zdravilo se ne uporablja
pri kravah,katerih mleko je
namenjeno prehrani ljudi.
prašii
meso in organi 14 dni

000474 NUFLOR 40 mg/g predmešanica za

pripravo zdravilne krmne mešanice
za prašie
florfenikol (Florphenicolum)

000475 NUTRICIN SULFA 140
oksitetraciklin (Oxytetracyclinum)
neomicin (Neomycinum)
sulfadimidin (Sulfadimidinum)
sulfagvanidin (Sulfaguanidinum)
citronska kislina,brezvodna
(Acidum citricum anhydricum)

predmešanica za pripravo zdravilne
krmne mešanice

na veterinarski recept

5 kg in 25 kg troslojne vree

alufolijske vreke z 200 g in 1 kg
predmešanice za pripravo zdravilne
krmne mešanice,veplastna natronska
vrea s polietilensko folijo s 5 in 25 kg
predmešanice za pripravo zdravilne
krmne mešanice

EUROVET Animal Health B.V.
Handelsweg 25 5531 AE Bladel,
Nizozemska

5363-278/2006
05.04.2007
00446

5363-997/2006
28.02.2012
01171

ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

prašii pitanci
meso in organi 14 dni

predmešanica za pripravo zdravilne
krmne mešanice

SCHERING-PLOUGH Sante Animal ZA
La Grindoliere 49500 Segre, Francija

na veterinarski recept

VETERINA d.o.o. Svetonedeljska
2,Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvaška
VETERINA d.o.o.,Podružnica Veterine
Ljubljana Dunajska 51, Ljubljana,
Slovenija

5363-1365/2005
07.04.2011
00447

teleta
meso in organi 10 dni
prašii
meso in organi 10 dni
jetra 14 dni
ledvice 14 dni
perutnina
meso in organi 7 dni
inile
ni smiselna
kožuharji
kožuharji-glodavci; ni
smiselna.Ni za kunce,ki so
namenjeni prehrani ljudi.
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000476 ORBENIN DC

intramamarna suspenzija

na veterinarski recept

PFIZER ITALIA S.r.l. Borgo San Michele
Latina, Italija

Zap.
Štev.

kloksacilin (Cloxacillinum)

škatla s 24,50,120,300 in 350 injektorji

PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

govedo
mleko 4 dni po telitvi.e se
krava predasno oteli ali povrže oz.
e ji zdravilo damo v obdobju
krajšem od 28 dni do datuma
telitve,je mleko primerno za
prehrano 28.dan plus 96 ur po
vnosu zdravila.
meso 28 dni

000477 PANA VEYXAL Salbe
kimotripsin (Chymotrypsinum)
papain
tripsin (Trypsinum)
vitamin A (retinol) (Vitaminum A
(Retinolum))
vitamin E (alfa-tokoferol)
(alfa-Tocopherolum (Vitaminum
E))

000478 PARACOX 5
Eimeria acervulina
HP,živa,oslabljena
Eimeria maxima
CP,živa,oslabljena
Eimeria maxima
MFP,živa,oslabljena
Eimeria mitis HP,živa,oslabljena
Eimeria tenella HP,živa,oslabljena

mazilo

na veterinarski recept

tuba z 20 g mazila,škatla s 150 g
mazila
govedo
meso in organi
mleko 0 dni
konji
meso in organi
prašii
meso in organi
ovce
meso in organi
mleko 0 dni
koze
meso in organi
mleko 0 dni
psi
ni smiselna
make
ni smiselna

VEYX-PHARMA GmbH Sohreweg 6
D-34639 Schwarzenborn, Nemija
VETCONSULT PHARMA d.o.o. Gerbieva
50, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-743/2004
01.12.2007
00451

5363-1539/2004
31.03.2011
00466

0 dni

0 dni
0 dni
0 dni

0 dni

peroralna suspenzija

na veterinarski recept

Vsebniki so 4 ml in 20 ml plastine
viale izdelane iz prozornega
brezbarvnega PETG z bromobutilnimi
zamaški in aluminijastimi
pokrovki.Pokrovki so 20 mm široki in
se zapognejo in odtrgajo,izdelani iz
prozorno lakiranega aluminija z belo
polipropilensko plošico.Viale so
pakirane v kartonske škatle. 5x4 ml
(1000 odmerkov) in 5x20 ml (5000
odmerkov)

SCHERING PLOUGH Animal Health
Breakspear Road South
Harefield,Uxbridge,UB9 6LS, Velika
Britanija

5363-2170/2005
17.02.2010
1094

ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

pišanci
0 dni stari 1 do 3 dni

000479 PERACEF intramamarna suspenzija intramamarna suspenzija
za krave v laktaciji

cefoperazon (Cefoperazonum)

škatle z 10 in 4 injektorji po 10 ml
intramamarne suspenzije
krave v laktaciji
meso in organi 2 dni
mleko 5 dni

na veterinarski recept

PFIZER ITALIA S.r.l. Borgo San Michele
Latina, Italija
IRIS Mednarodna trgovina d.o.o. Cesta v
Gorice 8, Ljubljana, Slovenija

5363-1576/2005
14.05.2012
00483
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000480 PESTIKAL+EDS+IB
virus atipine kokošje
kuge,inaktiviran (Virus
Pseudopestis aviariae inactivatum)
virus sindroma padca nesnosti
(EDS76),inaktiviran (Virus morbi
partus diminutionis inactivatum)
virus kužnega kokošjega
bronhitisa,inaktiviran (Viris
bronchitidis infectivae aviariae
inactivatum)

000481 PORCILIS M HYO
Mycoplasma
hyopneumoniae,inaktivirana

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

emulzija za injiciranje

na veterinarski recept

VETERINA d.o.o. Svetonedeljska
2,Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvaška

steklenika s 1000 odmerki (500 ml)
cepiva

VETERINA d.o.o.,Podružnica Veterine
Ljubljana Dunajska 51, Ljubljana,
Slovenija

kokoši
0 dni

suspenzija za injiciranje

na veterinarski recept

Škatla z 1 vialo iz PET po
20,50,100,200 ali 250 ml;Škatla s 5
vialami iz PET po 20,50,100,200 ali
250 ml;Škatla z 10 vialami iz PET po
20,50,100,200 ali 250 ml.Viale so
zaprte z zamaški iz halogenbutilne
gume in aluminijasto zaporko s šifro.

INTERVET International B.V. Wim de
Koreverstraat 35 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

Stran

7851

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-1977/2005
31.03.2011
00487

5363-1324/2005
21.12.2010
01132

INTERVET International B.V. Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

prašii pitanci
0 dni

000482 POULVAC iSE
Salmonella enteritidis,inaktivirane
celice

emulzija za injiciranje

na veterinarski recept

500 ml polietilenska (ph.Eur.)
plastenka (1000
odmerkov);klorbutilizopropenski
gumijast zamašek
(Ph.Eur.),aluminjiasta zaporka;Škatla z
10 plastenkami po 1000 odmerkov

FORT DODGE VETERINARIA S.A.
17813 Vall de Bianya, Španija
FORT DODGE ANIMAL HEALTH Holland
C.J.van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp,
Nizozemska

5363-373/2006
26.09.2010
01117

pišanci
0 dni

000483 PRACETAM 10%
paracetamol (Paracetamolum)

predmešanica za pripravo zdravilne
krmne mešanice

na veterinarski recept

10 kg vree in 25 kg vree

natrijev kloprostenol

raztopina za injiciranje
škatla s 5 vialami po 2 ml,škatla s 5
vialami po 10 ml,škatlo z 1 vialo po 10
ml raztopine za injiciranje
krave
meso in organi 1 dan
mleko 0 dan
kobile
meso in organi 1 dan
svinje
meso in organi 1 dan

5363-1093/2004
26.01.2009
01028

LABORATOIRE SOGEVAL 200 Route de
Mayenne-B.P.2227, 53022 Laval Cedex 9,
Francija

prašii
meso in organi 1 dan
odstavljenci

000484 PRELOBAN

LABORATOIRE SOGEVAL 200 Route de
Mayenne-B.P.2227 53022 Laval Cedex,
Slovenija

na veterinarski recept

INTERVET International GmbH PO Box
1162,Feldstrasse 1a D-857
Unterscleissheim, Nemija

5363-480/2004
22.12.2009
00510

INTERVET International B.V., Boxmeer
Podružnica Ljubljana, Križna 10, Ljubljana,
Slovenija
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000485 QUANTUM DOG DA(2)PPi/Cvl
virus pasje kuge
(CDV),živi,oslabljeni
pasji adenovirus tip 2
(CAV2),oslabljeni
virus pasje parainfluence
(CPI),živi,oslabljeni
pasji parvovirus
(CPV),živi,oslabljeni
pasji korona virus
(CCV),inaktiviran
Leptospira interrogans serovar
icterohaemorrhagiae ( )
Leptospira interrogans serovar
canicola ( )

000486 RESPISURE 1 One
Mycoplasma
hyopneumoniae,inaktivirana

Uradni list Republike Slovenije

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

liofilizat in vehikel za suspenzijo za
injiciranje

na veterinarski recept

ESSEX Animal Health Im Langen Felde
30938 Burgwedel, Nemija
ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

Viale iz prozornega stekla,tip
I(Ph.Eur.),ki vsebuje po 1 ml obeh
komponent.Gimijast zamašek iz
brombutila zašiten z barvno oznaeno
aliminijasto zaporko in propilensko
zaporko.Škatla z 10 vialami z DA(2)PPi
in 10 s CvL;škatla s 25 vialami z
DA(2)PPi in 25 s CvL.

Mycoplasma
hyopneumoniae,inaktivirana

ni smiselna

emulzija za injiciranje

na veterinarski recept

steklenika z 20,100 ali 250 ml s po
10,50 ali 125 odmerkov emulzije za
injiciranje

emulzija za injiciranje

emulzija

na veterinarski recept

steklenika ali plastenka s 10 ali 50
odmerki (100 ml) in plastenka s 125
odmerki (250 ml) cepiva

flubendazol (Flubendazolum)

peroralna emulzija
Vreke viz štirih plasti
PE/PET/ALU/PET v kartonski
škatli:škatla z 2 vrekama po 20 g;
škatla s 24 vrekami po 20 g; škatla z
1 vreko po 100 g; škatla s 5 vrekami
po 100 g; škatla z 1 vreko po 500 g;
škatla s 5 vrekami po 500 g

PFIZER ANIMAL HEALTH S.A. Rue Laid
Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve, Belgija
PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

PFIZER ANIMAL HEALTH S.A. Rue Laid
Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve, Belgija
PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

prašii
meso in organi 0 dni

000488 SOLUBENOL 100 mg/g peroralna

5363-641/2005
25.08.2009
01034

psi

prašii
0 dni

000487 RESPISURE EU

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra

na veterinarski recept

SANICO N.V. Industriezone 4,Veedijk 59
B-2300 Turnhhout, Belgija
JANSSEN Animal Health B.V.B.A.
Tournhoutseweg 30, B-2340 Beerse,
Bolgarija

5363-1598/2004
20.12.2009
00572

5363-377/2004
07.12.2009
00571

5363-2166/2005
13.05.2010
01037

prašii
meso in organi 4 dni
kokoši
meso in organi 4 dni
jajca 0 dni
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Sestava

000489 SOLVIMIN SELEN
vitamin A (retinol) (Vitaminum A
(Retinolum))
vitamin D3 (holekalciferol)
(Cholecalciferolum (Vitaminum
D3))
vitamin E (alfa-tokoferol)
(alfa-Tocopherolum (Vitaminum
E))
askorbinska kislina (vitamin C)
(Acidum ascorbicum (Vitaminum
C))
menadion (vitamin K)
(Menadionum (Vitaminum K))
vitamin B1 (tiamin) (Thiaminum
(Vitaminum B1))
vitamin B2 (riboflavin)
(Riboflavinum (Vitaminum B2))
vitamin B6 (piridoksin)
(Pyridoxinum (Vitaminum B6))
vitamin B12 (cianokobalamin) (
Cyanocobalaminum (Vitaminum
B12))
nikotinamid (Nicotinamidum)
kalcijev pantotenat (Calcii
pantotenas)
selen (Selenium)

000490 SYNULOX prašek za peroralno
suspenzijo

amoksicilin (Amoxicillinum)
klavulanska kislina (Acidum
clavulanicum)

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

prašek za peroralno raztopino

brez recepta

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

Plastini lonki po 150 g in 1 kg praška
govedo
meso in organi
mleko 0 dni
konji
meso in organi
prašii
meso in organi
drobnica
meso in organi
mleko 0 dni
perutnina
meso in organi
jajca 0 dni
kunci
meso in organi

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

0 dni

Stran

7853

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
B-2632/2007
10.04.2012
01133

0 dni
0 dni
0 dni

0 dni

0 dni

prašek za peroralno suspenzijo

na veterinarski recept

steklenika belega prahu s 750 mg
amoksicilina s klavulansko kislino,kar
ustreza 50 mg/ml.Enomililitrska
kapalka z graduacijo po 0,25 ml.

PFIZER ITALIA S.r.l. Borgo San Michele
Latina, Italija
PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

5363-560/2004
07.12.2009
00601

psi
ni smiselna
make
ni smiselna

000491 SYNULOX 250 mg,okusne tablete
amoksicilin (Amoxicillinum)
klavulanska kislina (Acidum
clavulanicum)

000492 SYNULOX 50 mg,okusne tablete
amoksicilin (Amoxicillinum)
klavulanska kislina (Acidum
clavulanicum)

000493 SYNULOX 500 mg,okusne tablete
amoksicilin (Amoxicillinum)
klavulanska kislina (Acidum
clavulanicum)

tableta

na veterinarski recept

škatle po 100 in 500 tablet

PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

psi
ni smiselna
make
ni smiselna
tableta

na veterinarski recept

škatle po 100 in 500 tablet
ni smiselna
make
ni smiselna

škatle po 10,20,50,100,160,200,400 in
500 tablet
psi
ni smiselna

PFIZER ITALIA S.r.l. Borgo San Michele
Latina, Italija
PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

psi

tableta

PFIZER ITALIA S.r.l. Borgo San Michele
Latina, Italija

na veterinarski recept

PFIZER ITALIA S.r.l. Borgo San Michele
Latina, Italija
PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

5363-1174/2004
28.01.2010
00603

5363-1173/2004
28.01.2010
00602

5363-1175/2004
04.02.2010
00604

Stran 14 od 16
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Ime zdravila
Sestava

000494 TETRA DELTA intramamarna

suspenzija za krave v laktaciji
natrijev novobiocinat (Novobiocini
natrium)
neomicinijev sulfat (Neomycini
sulfas)
prokainijev benzilpenicilat
(Benzylpenicillinum procainum)
dihidrostreptomicinijev sulfat
(Dihydrostreptomycini sulfas)
prednizolon (Prednisolonum)

000495 TORBUGESIC raztopina za

injiciranje za konje,pse in make
butorfanol

Uradni list Republike Slovenije

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

intramamarna suspenzija

na veterinarski recept

PFIZER Limited 7 Godvin
Road,Earlllstress Ind
Corby,Nothants,NN17 4 DS, Velika
Britanija

škatla z 20 injektorji po 10 ml
intramamarne suspenzije
krave v laktaciji
meso in organi 9 dni
mleko 72 ur 6 molž pri molži
dvakrat dnevno

raztopina za injiciranje

na veterinarski recept

prebodne steklenike s 50 ml in 10 ml
raztopine za injiciranje

virus pasje kuge
(CDV),živi,oslabljeni
virus pasjega
adenovirusa,živi,oslabljeni
virus pasje parainfluence
(CPI),živi,oslabljeni
pasji parvovirus
(CPV),živi,oslabljeni
Leptospira canicola (LC)
(Leptospira canicola (LC))
Leptospira icterohaemorrhagiae
(LI) (Leptospira
icterohaemorrhagiae (LI))

000497 VANGUARD R
virus stekline,inaktivirani (Virus
rabies inactivatum)

prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje

5363-131/2005
14.05.2012
00620

PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

FORT DODGE ANIMAL HEALTH Iowa
50501, ZDA
VET4VET Gerbieva 50, Ljubljana,
Slovenija

konji
meso in organi 6 mesecev
psi
ni smiselna
make
ni smiselna

000496 VANGUARD Plus 7

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra

na veterinarski recept

PFIZER ANIMAL HEALTH S.A. Rue Laid
Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve, Belgija
PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

škatla vsebuje 1,10,25 ali 100
steklenik liofilizirane komponente in
1,10,25 ali 100 steklenik tekoe
komponente

5363-1980/2005
21.05.2012
00916

5363-782/2004
28.09.2009
00675

psi
od petega tedna starosti; ni
smiselna

raztopina za injiciranje
Vakcina je v vialah (steklo tip I ali tip II)
v skladu s Ph.Eur., zaprtih z
bromobutilnim gumijastim zamaškom
in aluminijastim pokrovkom.Velikost
pakiranj:10x1 ml, 20x1ml, 50x1ml,
10x1ml; 1x5ml,5x5ml,10x5ml;
1x10ml,5x10ml,10x10ml;
1x20ml,5x20ml,10x20ml

na veterinarski recept

BIOVETA Plc Komenskeho 212 6832
Ivanovice na Hane, eška Republika
PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

5363-933/2006
27.10.2010
01038

govedo
0 dni
konji
0 dni
prašii
0 dni
ovce
0 dni
koze
0 dni
beli dihur
ni smiselna
psi
ni smiselna
make
ni smiselna
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Sestava

000498 VEYXAT
kafra,racemna (Camphora
racemica)
metilsalicilat (Methylis salicylas)

000499 ZITAC vet 100 mg
cimetidin (Cimetidinum)

Št.

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

gel

na veterinarski recept

VEYX-PHARMA GmbH Sohreweg 6
D-34639 Schwarzenborn, Nemija

plastenka za 100 g,500 g in 1000 g

VETCONSULT PHARMA d.o.o. Gerbieva
50, Ljubljana, Slovenija

domae živali
meso in organi 3 dni vse vrste
domaih sesalcev
mleko 3 dni vse vrste domaih
sesalcev

tableta

na veterinarski recept

Škatla s 3 ali 10 pretisnimi
omoti.Pretisni omot vsebuje 10 tablet.
ni smiselna

cimetidin (Cimetidinum)

tableta

na veterinarski recept

Škatla s 3 ali 10 pretisnimi
omoti.Pretisni omot vsebuje 10 tablet.
ni smiselna

cimetidin (Cimetidinum)

tableta

Škatla s 3 ali 10 pretisnimi
omoti.Pretisni omot vsebuje 10 tablet.
psi

ni smiselna

Št.: 00-9/2007

Št. 00-9/2007

Ljubljana,
dne 12.junija
Ljubljana,
dne 12.2007
junija 2007

EVA 2007-2711-0064

EVA: 2007-2711-0064

na veterinarski recept

7855

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra

5363-1602/2005
08.11.2011
00694

INTERVET GesmbH Siemensstrasse 107
1210 Dunaj, Avstrija

5363-939/2006
31.05.2011
01107

INTERVET GesmbH Siemensstrasse 107
1210 Dunaj, Avstrija

5363-940/2006
31.05.2011
01106

INTERVET International B.V. Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

psi

000501 ZITAC vet 50 mg

Stran

INTERVET International B.V. Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

psi

000500 ZITAC vet 200 mg
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INTERVET GesmbH Siemensstrasse 107
1210 Dunaj, Avstrija

5363-938/2006
31.05.2011
01108

INTERVET International B.V. Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

Predsednica sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomocke

Breda Kokalj Limbek, dr.med., spec.

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

Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 1. 12. 2006 do 25. 5. 2007 izdano dovoljenje za
promet

Na podlagi 52. 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 5. seji dne 12. 6. 2007 sprejel

S E ZSklepa
N Ao M
Na podlagi 52.lena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006) in 11.lena
ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomoke (Uradni list RS,št. 115/06) je svet Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoke, na 5. seji, dne 12.6.2007 sprejel

zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 1. 12. 2006 do 25. 5. 2007 izdano dovoljenje
Sza
EZ
NAM
promet
zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 1.12.2006 do 25.5.2007 izdano dovoljenje za promet

Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010817 Aclovir 50 mg/ml mazilo
aciklovir (aciclovirum)

010818 ACTONEL 30 mg filmsko
obložene tablete

risedronska kislina (acidum
risedronicum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

mazilo
škatla s tubo s 5 g mazila

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

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

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

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Procter & Gamble
Pharmaceuticals-Germany GmbH/ Aventis
sprememba/e v dovoljenju za Pharma International S.A., Antony Cedex,
Francija
promet
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

010819 ACTONEL 5 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

risedronska kislina (acidum
risedronicum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Procter & Gamble
Pharmaceuticals-Germany GmbH/ Aventis
sprememba/e v dovoljenju za Pharma International S.A., Antony Cedex,
Francija
promet
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

010820 ACTONEL enkrat tedensko 35
mg filmsko obložene tablete

risedronska kislina (acidum
risedronicum)

filmsko obložena tableta
škatla s 4 tabletami (1 x 4
tablete v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Procter & Gamble
Pharmaceuticals-Germany GmbH/ Aventis
sprememba/e v dovoljenju za Pharma International S.A., Antony Cedex,
Francija
promet
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

010821 ACTONEL enkrat tedensko 35
mg filmsko obložene tablete

risedronska kislina (acidum
risedronicum)

filmsko obložena tableta
škatla z 12 tabletami (3 x 4
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Procter & Gamble
Pharmaceuticals-Germany GmbH/ Aventis
Pharma International S.A., Antony Cedex,
novo pakiranje
Francija
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

010822 ADRIBLASTINA 10 mg raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

doksorubicin (doxorubicinum)

Zdravilo se izdaja le na recept, Pfizer Italia S.r.l., Via Pasteur 10, Nerviano,
škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine uporablja pa se samo v Italija/Pfizer Luxembourg SARL,
bolnišnicah.
Luxembourg, Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept, Pfizer Italia S.r.l., Via Pasteur 10, Nerviano,
škatla z 1 vialo s 25 ml raztopine uporablja pa se samo v Italija/Pfizer Luxembourg SARL,
bolnišnicah.
Luxembourg, Luksemburg

010823 ADRIBLASTINA 50 mg raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

doksorubicin (doxorubicinum)

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010824 Advantan 1 mg/1 g krema
metilprednizolonaceponat
(methylprednisoloni aceponas)

010825 Advantan 1 mg/1 g krema
metilprednizolonaceponat
(methylprednisoloni aceponas)

010826 Advantan 1 mg/1 g mazilo
metilprednizolonaceponat
(methylprednisoloni aceponas)

010827 Advantan 1 mg/1 g mazilo
metilprednizolonaceponat
(methylprednisoloni aceponas)

krema
škatla s tubo s 50 g kreme

Zdravilo se izdaja le na recept. Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate,
Milano, Italija/Intendis GmbH, Berlin,
Nemija
podaljšanje dovoljena za
promet,sprememba
imetnika,sprememba imena
zdravila

krema
škatla s tubo s 25 g kreme

Intendis GmbH Berlin, Max-Dohrn-Strasse
10, Berlin, Nemija

Zdravilo se izdaja le na recept. Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate,
Milano, Italija/Intendis GmbH, Berlin,
Nemija
podaljšanje dovoljena za
promet,sprememba
imetnika,sprememba imena
zdravila

mazilo
škatla s tubo s 25 g mazila

Intendis GmbH Berlin, Max-Dohrn-Strasse
10, Berlin, Nemija

Zdravilo se izdaja le na recept. Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate,
Milano, Italija/Intendis GmbH, Berlin,
Nemija
podaljšanje dovoljena za
promet,sprememba
imetnika,sprememba imena
zdravila

mazilo
škatla s tubo s 50 g mazila

Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

Intendis GmbH Berlin, Max-Dohrn-Strasse
10, Berlin, Nemija

Zdravilo se izdaja le na recept. Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate,
Milano, Italija/Intendis GmbH, Berlin,
Nemija
podaljšanje dovoljena za
promet,sprememba
imetnika,sprememba imena
zdravila

Intendis GmbH Berlin, Max-Dohrn-Strasse
10, Berlin, Nemija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-49/07
19.03.2009
D06BB03
3837000022063
004731

5363-I-94/07
06.12.2010
M05BA07
3837000087680
067121

5363-I-93/07
06.12.2010
M05BA07
3837000087673
067113

5363-I-95/07
06.12.2010
M05BA07
3837000027334
067350

5363-I-273/07
06.12.2010
M05BA07
3837000107289
021300

5363-I-20/07
24.06.2009
L01DB01
3837000079852
093742

5363-I-21/07
24.06.2009
L01DB01
3837000079869
093750
5363-I-645/06
24.06.2010
D07AC14
3837000086522
012211
5363-I-644/06
24.06.2010
D07AC14
3837000086515
013021
5363-I-647/06
24.06.2010
D07AC14
3837000086546
013404
5363-I-646/06
24.06.2010
D07AC14
3837000086539
013501

Priloga
Stran 1 od 36

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010828 ADVANTAN dermalna emulzija
metilprednizolonaceponat
(methylprednisoloni aceponas)

010829 ALDIZEM 60 mg tablete
diltiazem (diltiazemum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

dermalna emulzija
škatla s tubo s 50 g dermalne
emulzije

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

diltiazem (diltiazemum)

tableta
škatla s stekleniko s 30
tabletami

alendronska kislina (acidum
alendronicum)

tableta
škatla z 12 tabletami (3 x 4
tablet v pretisnem omotu)

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

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

010831 Alendor 70 mg tablete

Intendis GmbH Berlin, Max-Dohrn-Strasse
10, Berlin, Nemija

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

010830 ALDIZEM 90 mg tablete

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate,
Milano, Italija/Intendis GmbH, Berlin,
Nemija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet

tableta
škatla s stekleniko s 30 tablet

57 / 29. 6. 2007 /

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Genenerics Ltd,VB, AWD Pharma,
Nem., Qualiti Ltd, VB, Pliva Krakow
S.A.,Pol./Arrow, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010832 Alendor 70 mg tablete
alendronska kislina (acidum
alendronicum)

010833 Alendor 70 mg tablete
alendronska kislina (acidum
alendronicum)

010834 ALLERGODIL 0,14 mg pršilo za
nos, raztopina

azelastin (azelastinum)

010835 ALOMIDE 1 mg/ml kapljice za
oko, raztopina

lodoksamid (lodoxamidum)

010836 AmBisome 50 mg liofilizat za
raztopino za infundiranje

amfotericin (amphotericinum)

010837 AmBisome 50 mg liofilizat za
raztopino za infundiranje

amfotericin (amphotericinum)

010838 AMBROSPRAY 50 mg/ml

peroralno pršilo, raztopina
ambroksol (ambroxolum)

010839 AMBROSPRAY 50 mg/ml

peroralno pršilo, raztopina
ambroksol (ambroxolum)

tableta
škatla s 40 tabletami (10 x 4
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Genenerics Ltd,VB, AWD Pharma,
Nem., Qualiti Ltd, VB, Pliva Krakow
S.A.,Pol./Arrow, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet

Stran

7857

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-165/07
30.04.2009
D07AC14
3837000088281
076120
5363-I-60/07
24.06.2009
C08DB01
3837000013061
002879
5363-I-61/07
24.06.2009
C08DB01
3837000013078
002925
5363-I-91/07
16.02.2012
M05BA04
3837000106848
014230

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

5363-I-92/07
16.02.2012
M05BA04
3837000106862
014290

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Genenerics Ltd,VB, AWD Pharma,
tableta
Nem., Qualiti Ltd, VB, Pliva Krakow
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet
S.A.,Pol./Arrow, Velika Britanija
v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-90/07
16.02.2012
M05BA04
3837000106855
014222

pršilo za nos, raztopina
škatla z 1 steklenim vsebnikom
(z odmernim ventilom) z 10 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept. VIATRIS GmbH&Co. KG, Benzstrasse 1,
Bad Homburg, Nemija

kapljice za oko, raztopina
škatla s kapalno plastenko s 5
ml raztopine

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

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

promet in sprememba imena
zdravila

liofilizat za raztopino za
Zdravilo se izdaja le na recept,
infundiranje
uporablja pa se samo v
škatla z 10 vialami s praškom in bolnišnicah.
10 filtri
podaljšanje dovoljenja za
promet
liofilizat za raztopino za
Zdravilo se izdaja le na recept,
infundiranje
uporablja pa se samo v
škatla z 10 vialami s praškom in bolnišnicah.
10 filtri
podaljšanje dovoljenja za
promet

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

S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14,
Puurs, Belgija
Gilead Sciences Ltd.,Blackrock,County
Dublin,Irska /Gilead Sciences Inc.,91773
San Dimas,Kalifornija, ZDA
Medicopharmacia Medicinsko in
farmacevtsko podjetje, d.o.o., Topniška 4a,
Ljubljana, Slovenija
Gilead Sciences Ltd.,Blackrock,County
Dublin,Irska /Gilead Sciences Inc.,91773
San Dimas,Kalifornija, ZDA
Medicopharmacia Medicinsko in
farmacevtsko podjetje, d.o.o., Topniška 4a,
Ljubljana, Slovenija

podjezino pršilo, raztopina
steklenica z odmerno rpalko z
12,5 g raztopine

Zdravilo se izdaja brez recepta Pharbil Waltrop GmbH, Im Wirringen 25,
v lekarnah.
Waltrop Nemija

podjezino pršilo, raztopina
steklenica z odmerno rpalko s
25 g raztopine

Zdravilo se izdaja brez recepta Pharbil Waltrop GmbH, Im Wirringen 25,
v lekarnah.
Waltrop Nemija

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

CSC Pharma, d.o.o., Jana Husa 1a,
Ljubljana, Slovenija

CSC Pharma, d.o.o., Jana Husa 1a,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-649/06
07.05.2009
R01AC03
3837000080957
002607
5363-I-74/07
28.06.2011
S01GX05
3837000001990
098299
5363-I-284/07
02.06.2010
J02AA01
3837000084511
007811
5363-I-285/07
02.06.2010
J02AA01
3837000084504
007803
5363-I-39/07
16.01.2012
R05CB06
3837000105469
011665
5363-I-40/07
16.01.2012
R05CB06
3837000105476
011657
Stran 2 od 36

Stran
Zap.
Štev.

7858 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010840 Amlodigamma 10 mg tablete
amlodipin (amlodipinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Artesan Pharma GmbH&Co.KG, Lüchow,
Nemija/ Wörwag Pharma GmbH&Co.KG,
Böblingen, Nemija
novo dovoljenje za promet
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer
Strasse 7, Böblingen, Nemija

010841 Amlodigamma 10 mg tablete
amlodipin (amlodipinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Artesan Pharma GmbH&Co.KG, Lüchow,
Nemija/ Wörwag Pharma GmbH&Co.KG,
Böblingen, Nemija
novo dovoljenje za promet
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer
Strasse 7, Böblingen, Nemija

010842 Amlodigamma 5 mg tablete
amlodipin (amlodipinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Artesan Pharma GmbH&Co.KG, Lüchow,
Nemija/ Wörwag Pharma GmbH&Co.KG,
Böblingen, Nemija
novo dovoljenje za promet
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer
Strasse 7, Böblingen, Nemija

010843 Amlodigamma 5 mg tablete
amlodipin (amlodipinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Artesan Pharma GmbH&Co.KG, Lüchow,
Nemija/ Wörwag Pharma GmbH&Co.KG,
Böblingen, Nemija
novo dovoljenje za promet
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer
Strasse 7, Böblingen, Nemija

010844 Amoksiklav SOLVO 1000 mg

tablete za peroralno suspenzijo
amoksicilin (amoxicillinum)
klavulanska kislina (acidum
clavulanicum)

010845 Amoksiklav SOLVO 1000 mg

tablete za peroralno suspenzijo
amoksicilin (amoxicillinum)
klavulanska kislina (acidum
clavulanicum)

010846 Amoksiklav SOLVO 625 mg

tablete za peroralno suspenzijo
amoksicilin (amoxicillinum)
klavulanska kislina (acidum
clavulanicum)

010847 Amoksiklav SOLVO 625 mg

tablete za peroralno suspenzijo
amoksicilin (amoxicillinum)
klavulanska kislina (acidum
clavulanicum)

010848 AMPRIL HD tablete 5 mg/25 mg
ramipril (ramiprilum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

010849 AMPRIL HD tablete 5 mg/25 mg
ramipril (ramiprilum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

010850 AMPRIL HL tablete 2,5 mg/12,5
mg

ramipril (ramiprilum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

010851 AMPRIL HL tablete 2,5 mg/12,5
mg

ramipril (ramiprilum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-283/07
14.05.2012
C08CA01
3837000107401
020940
5363-I-282/07
14.05.2012
C08CA01
3837000107395
020800
5363-I-281/07
14.05.2012
C08CA01
3837000107388
020770
5363-I-280/07
14.05.2012
C08CA01
3837000107371
020630

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

5363-I-899/06
10.04.2011
J01CR02
3837000101454
052906

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

5363-I-900/06
10.04.2011
J01CR02
3837000101461
052957

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

5363-I-897/06
10.04.2011
J01CR02
3837000101430
052965

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

5363-I-898/06
10.04.2011
J01CR02
3837000101447
052973

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

5363-I-98/07
06.12.2010
C09BA05
3837000099195
037699

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka, d.d.,Novo mesto in Actavis hf.,
Islandija in Actavis Ltd., Malta/Krka, d.d.,
Slovenija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

tableta
škatla s 84 tabletami (12 x 7
tablet v pretisnem omotu)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka, d.d.,Novo mesto in Actavis hf.,
Islandija in Actavis Ltd., Malta/Krka, d.d.,
Slovenija
novo pakiranje
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka, d.d.,Novo mesto in Actavis hf.,
Islandija in Actavis Ltd., Malta/Krka, d.d.,
Slovenija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

tableta
škatla s 84 tabletami (12 x 7
tablet v pretisnem omotu)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka, d.d.,Novo mesto in Actavis hf.,
Islandija in Actavis Ltd., Malta/Krka, d.d.,
Slovenija
novo pakiranje
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-100/07
06.12.2010
C09BA05
3837000105650
015580
5363-I-99/07
06.12.2010
C09BA05
3837000099188
037702
5363-I-101/07
06.12.2010
C09BA05
3837000105667
015539
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

010852 Anafranil 25 mg obložene tablete obložena tableta
klomipramin (clomipraminum)

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

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

klorheksidin (chlorhexidinum)
lidokain (lidocainum)

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

klorheksidin (chlorhexidinum)
lidokain (lidocainum)

010855 Atoris 10 mg filmsko obložene
tablete

atorvastatin (atorvastatinum)

010856 Atoris 10 mg filmsko obložene
tablete

atorvastatin (atorvastatinum)

010857 Atoris 20 mg filmsko obložene
tablete

atorvastatin (atorvastatinum)

010858 Atoris 20 mg filmsko obložene
tablete

atorvastatin (atorvastatinum)

010859 ATROPINI SULFAS 0,5 mg/ml
raztopina za injiciranje
atropin (atropinum)

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

Zdravilo se izdaja brez recepta LEK, d.d., Ljubljana, v sodelovanju z
v lekarnah in specializiranih Laboratoria Qualiphar N.V./S.A., Rijksweg
prodajalnah.
9, B 2880 Bornem, Belgija
podaljšanje dovoljenja za
promet

010854 ANGAL S pršilo

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

010853 ANGAL pastile

57 / 29. 6. 2007 /

Zdravilo se izdaja brez recepta
oralno pršilo, raztopina
v lekarnah in specializiranih
škatla s stekleniko s 30 ml
raztopine z zaporko in plastinim prodajalnah.
nastavkom za pršenje
sprememba naina izdaje

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
LEK, d.d., Ljubljana, v sodelovanju z
Laboratoria Qualiphar N.V./S.A., Rijksweg
9, B 2880 Bornem, Belgija
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

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

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

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

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

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

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

raztopina za injiciranje
škatla s 50 ampulami z 1 ml
raztopine

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

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

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

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

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

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

Stran

7859

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-127/07
21.05.2009
N06AA04
3837000012491
006211
5363-I-979/06
28.12.2011
R02AA05
3837000087949
022896
5363-I-963/06
11.02.2008
R02AA05
3837000073225
000752
5363-I-218/07
14.12.2011
C10AA05
3837000087413
081000
5363-I-219/07
14.12.2011
C10AA05
3837000025323
040177
5363-I-221/07
14.12.2011
C10AA05
3837000025330
040185
5363-I-220/07
14.12.2011
C10AA05
3837000087420
080179
5363-I-216/07
17.12.2009
A03BA01
3837000075984
019976

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010860 ATROPINI SULFAS 1 mg/ml
raztopina za injiciranje
atropin (atropinum)

raztopina za injiciranje
škatla s 50 ampulami z 1 ml
raztopine

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

Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica
Danica 5, Koprivnica, Hrvaška
Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-217/07
17.12.2009
A03BA01
3837000076004
009458

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010861 AULIN 100 mg tablete
nimesulid (nimesulidum)

010862 AULIN 100 mg tablete
nimesulid (nimesulidum)

Zdravilo se izdaja le na recept.
tableta
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet
v pretisnem omotu)
podaljšanje dovoljenja za
promet
tableta
škatla s 15 tabletami (1 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Helsinn Birex Pharmaceuticals Limited,
Dublin Irska
CSC Pharma, d.o.o., Jana Husa 1a,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Helsinn Birex Pharmaceuticals Limited,
Dublin Irska
podaljšanje dovoljenja za
promet

CSC Pharma, d.o.o., Jana Husa 1a,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-157/07
26.01.2011
M01AX17
3837000022704
023760
5363-I-158/07
26.01.2011
M01AX17
3837000022711
023647
Stran 4 od 36

Stran
Zap.
Štev.

7860 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010863 AULIN 100 mg tablete
nimesulid (nimesulidum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

010864 AULIN 100 mg zrnca za peroralno zrnca za peroralno suspenzijo
suspenzijo

škatla s 30 vrekami s praškom

nimesulid (nimesulidum)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Helsinn Birex Pharmaceuticals Limited,
Dublin Irska
podaljšanje dovoljenja za
promet

CSC Pharma, d.o.o., Jana Husa 1a,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Dublin,
Irska/ CSC Pharmaceuticals GmbH,
sprememba v sestavi zdravila Hamburg, Nemija
CSC Pharma, d.o.o., Jana Husa 1a,
Ljubljana, Slovenija

010865 B-COMPLEX obložene tablete
vitamini kompleksa B (vitamina
B-complexus)

010866 B-COMPLEX zrnca
vitamini kompleksa B (vitamina
B-complexus)

010867 Balance 1,5% glukoze, 1,25
mmol/l kalcija, raztopina za
peritonealno dializo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

010868 Balance 1,5% glukoze, 1,25
mmol/l kalcija, raztopina za
peritonealno dializo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

010869 Balance 1,5% glukoze, 1,75
mmol/l kalcija, raztopina za
peritonealno dializo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

010870 Balance 1,5% glukoze, 1,75
mmol/l kalcija, raztopina za
peritonealno dializo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

010871 Balance 2,3 % glukoze, 1,25
mmol/l kalcija, raztopina za
peritonealno dializo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-159/07
26.01.2011
M01AX17
3837000086317
010340
5363-I-278/07
02.03.2010
M01AX17
3837000093674
014974

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

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v lekarnah in specializiranih Slovenija
prodajalnah.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
sprememba naina izdaje

5363-I-955/06
30.05.2009
A11EA
3837000003062
009997

zrnca
vreka po 70 g

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v lekarnah in specializiranih Slovenija
prodajalnah.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
sprememba naina izdaje

5363-I-956/06
30.05.2007
A11EA
3837000003079
010022

raztopina za peritonealno dializo Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 vrekami (staya safe uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
balance) z 2000 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

5363-I-166/07
13.03.2012
B05DB
3837000106237
016829

novo dovoljenje za promet
raztopina za peritonealno dializo Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 vrekami (staya safe uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
balance) z 2500 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

5363-I-167/07
13.03.2012
B05DB
3837000106244
016837

novo dovoljenje za promet
raztopina za peritonealno dializo Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 vrekami (staya safe uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
balance) z 2500 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

5363-I-169/07
13.03.2012
B05DB
3837000106268
016853

novo dovoljenje za promet
raztopina za peritonealno dializo Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 vrekami (staya safe uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
balance) z 2000 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

5363-I-168/07
13.03.2012
B05DB
3837000106251
016870

novo dovoljenje za promet
raztopina za peritonealno dializo Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 vrekami (staya safe uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
balance) z 2000 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

5363-I-170/07
13.03.2012
B05DB
3837000106275
016900

novo dovoljenje za promet

Stran 5 od 36

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010872 Balance 2,3 % glukoze, 1,25
mmol/l kalcija, raztopina za
peritonealno dializo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

010873 Balance 2,3 % glukoze, 1,75
mmol/l kalcija, raztopina za
peritonealno dializo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

010874 Balance 2,3 % glukoze, 1,75
mmol/l kalcija, raztopina za
peritonealno dializo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

010875 Balance 4,25 % glukoze, 1,25
mmol/l kalcija, raztopina za
peritonealno dializo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

010876 Balance 4,25 % glukoze, 1,75
mmol/l kalcija, raztopina za
peritonealno dializo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

raztopina za peritonealno dializo Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 vrekami (staya safe uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
balance) z 2500 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

cepivo proti gripi z inaktiviranimi
virusi (vaccinum influenzae
inactivatum, ex viris integris
praeparatum)

raztopina za peritonealno dializo Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 vrekami (staya safe uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
balance) z 2500 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

za grgranje

povidon-jod (povidonum
iodinatum)

raztopina za peritonealno dializo Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 vrekami (staya safe uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
balance) z 2000 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

povidon-jod (povidonum
iodinatum)

010880 Betaglid 4 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-171/07
13.03.2012
B05DB
3837000106282
017060

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

5363-I-173/07
13.03.2012
B05DB
3837000106305
017086

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

5363-I-172/07
13.03.2012
B05DB
3837000106299
017183

novo dovoljenje za promet
raztopina za peritonealno dializo Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 vrekami (staya safe uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
balance) z 2000 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

5363-I-174/07
13.03.2012
B05DB
3837000106312
017230

novo dovoljenje za promet
raztopina za peritonealno dializo Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 vrekami (staya safe uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
balance) z 2000 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

5363-I-175/07
13.03.2012
B05DB
3837000106329
017299

novo dovoljenje za promet
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
brizgo (z iglo) z 0,5 ml
pravnih in fizinih osebah, ki
suspenzije
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

raztopina za grgranje
škatla s plastenko s 100 ml
raztopine

škatla s plastenko s 100 ml
raztopine

Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH&CoKG, Emil-von Behring Strasse
76, Marburg, Nemija

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

Zdravilo se izdaja brez recepta Alkaloid d.d., Skopje, Republika Makedonija
v lekarnah in specializiranih v sodelovanju z Mundipharma AG, Basel,
prodajalnah.
Švica
sprememba naina izdaje

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

Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH&CoKG, Emil-von Behring Strasse
76, Marburg, Nemija

Zdravilo se izdaja brez recepta Alkaloid d.d., Skopje, Republika Makedonija
v lekarnah in specializiranih v sodelovanju z Mundipharma AG, Basel,
prodajalnah.
Švica
sprememba naina izdaje

010879 BETADINE 10 g/100 ml dermalna dermalna raztopina
raztopina

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija

7861

novo dovoljenje za promet

sprememba v sestavi cepiva

010878 BETADINE 1 g/100 ml raztopina

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Stran

novo dovoljenje za promet

010877 BEGRIVAC 2006/2007 suspenzija suspenzija za injiciranje
za injiciranje

57 / 29. 6. 2007 /

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Por.,Dragenopharm Apotheker
Püschl,Nem. Pliva Krakow S.A.,
Pol.,AWD.pharma,Nem/Pliva, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-45/07
07.07.2007
J07BB01
3837000073720
012106

5363-I-947/06
12.07.2009
R02AA15
3837000013238
011991
5363-I-948/06
12.07.2009
D08AG02
3837000013139
012416
5363-I-32/07
16.01.2012
A10BB12
3837000105391
011282
Stran 6 od 36

Stran
Zap.
Štev.

7862 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010881 Betaglid 4 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Por.,Dragenopharm Apotheker
Püschl,Nem. Pliva Krakow S.A.,
Pol.,AWD.pharma,Nem/Pliva, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010882 Betaglid 6 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Por.,Dragenopharm Apotheker
Püschl,Nem. Pliva Krakow S.A.,
Pol.,AWD.pharma,Nem/Pliva, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010883 Betaglid 6 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Por.,Dragenopharm Apotheker
Püschl,Nem. Pliva Krakow S.A.,
Pol.,AWD.pharma,Nem/Pliva, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010884 Budiair 200 mikrogramov

inhalacijska raztopina pod
tlakom
budezonid (budesonidum)

010885 Budiair 200 mikrogramov

inhalacijska raztopina pod
tlakom
budezonid (budesonidum)

010886 Calcium-Sandoz forte
kalcijev laktat glukonat (calcii
lactas gluconas)
kalcijev karbonat (calcii carbonas)

010887 CalciumvitaC šumee tablete
askorbinska kislina (vitamin C)
(acidum ascorbicum (vitaminum
C))
kalcij (calcium)

010888 Calpol 120 mg/5 ml peroralna
suspenzija

paracetamol (paracetamolum)

010889 Calpol 250 mg/5 ml peroralna
suspenzija

paracetamol (paracetamolum)

irinotekan (irinotecanum)

irinotekan (irinotecanum)

010892 CANESTEN 3 vaginalne tablete
klotrimazol (clotrimazolum)

5363-I-33/07
16.01.2012
A10BB12
3837000105407
011312
5363-I-34/07
16.01.2012
A10BB12
3837000105414
011380

Zdravilo se izdaja le na recept. Chiesi Farmaceutici SpA,Ita., All-Gen bv,
Niz. in Torrex Chiesi Pharm, Avs./Chiesi
Farmaceutici SpA,, Slovenija
sprememba v dovoljenju za

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Chiesi Farmaceutici SpA,Ita., All-Gen bv,
Niz. in Torrex Chiesi Pharm, Avs./Chiesi
Farmaceutici SpA,, Slovenija
sprememba v dovoljenju za

šumea tableta
škatla z 20 tabletami v
plastinem vsebniku

Zdravilo se izdaja brez recepta Lek farmacevtska družba, d.d., Ljubljana/
v lekarnah in specializiranih Novartis Consumer Health SA, Nyon, Švica
prodajalnah.
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija
sprememba naina izdaje

5363-I-967/06
16.12.2007
A12AA06
3837000003147
022276

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
šumea tableta
škatla z 10 šumeimi tabletami v v lekarnah in specializiranih Slovenija
prodajalnah.
plastinem vsebniku
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
sprememba naina izdaje

5363-I-957/06
05.09.2007
A11GB01
3837000029987
023078

peroralna suspenzija
škatla s stekleniko s 140 ml
suspenzije in merilno žliko

Zdravilo se izdaja brez recepta Glaxo Wellcome GmbH&Co, Bad Oldesloe,
v lekarnah.
Nemija/ GlaxoSmithKline Export
Ltd.,Brentford TW8 9GS, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
promet
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-291/07
07.05.2009
N02BE01
3837000079708
002712

peroralna suspenzija
škatla s steklenko s 100 ml
suspenzije in merilno žliko

Zdravilo se izdaja brez recepta Glaxo Wellcome GmbH&Co, Bad Oldesloe,
v lekarnah.
Nemija/ GlaxoSmithKline Export
Ltd.,Brentford TW8 9GS, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
promet
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-292/07
07.05.2009
N02BE01
3837000079715
002739

Zdravilo se izdaja le na recept, Aventis Pharma Ltd, Dagenham, Essex, VB
uporablja pa se samo v in Pfizer Italia S.r.l., Nerviano, Italija/,
bolnišnicah.
Luksemburg

5363-I-983/06
29.11.2009
L01XX19
3837000083675
005614

infundiranje
škatla z 1 vialo s 5 ml
koncentrata

010891 CAMPTO 40 mg/2 ml koncentrat koncentrat za raztopino za
za raztopino za infundiranje

5363-I-31/07
16.01.2012
A10BB12
3837000105384
011274

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

010890 CAMPTO 100 mg/5 ml koncentrat koncentrat za raztopino za
za raztopino za infundiranje

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

infundiranje
škatla z 1 vialo z 2 ml
koncentrata

promet- dodatni izdelovalec

promet- dodatni izdelovalec

podaljšanje dovoljenja za
promet

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

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

Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept, Aventis Pharma Ltd, Dagenham, Essex, VB
uporablja pa se samo v in Pfizer Italia S.r.l., Nerviano, Italija/,
bolnišnicah.
Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
promet

Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

vaginalna tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. Bayer Health Care AG, Leverkusen,
Nemija
škatla s 3 vaginalnimi tabletami
(1 x 3 tablete v pretisnem
sprememba v sestavi zdravila Bayer Pharma, d.o.o., Bravniarjeva 13,
omotu) in 1 vnašalnikom
Ljubljana, Slovenija

5363-I-784/06
10.01.2011
R03BA02
3837000099782
075655
5363-I-785/06
10.01.2011
R03BA02
3837000099799
075663

5363-I-982/06
29.11.2009
L01XX19
3837000083682
005622
5363-I-62/07
24.06.2010
G01AF02
3837000086904
018058
Stran 7 od 36

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010893 CANESTEN 3 vaginalne tablete/
CANESTEN krema

klotrimazol (clotrimazolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

vaginalna tableta/krema
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s 3 vaginalnimi tabletami
(1 x 3 tablete v pretisnem
sprememba v sestavi zdravila
omotu), s tubo z 20 g kreme in 1
vnašalnikom za vaginalne
tablete

prašek in vehikel za raztopino za
vehikel za ratopino za injiciranje injiciranje
škatla z 1 vialo s praškom, 1
alprostadil (alprostadilum)
injekcijsko brizgo z vehiklom, 2
injekcijskima iglama in 2
krpicama prepojenima z
alkoholom

010894 Caverject 20 µg prašek in

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

57 / 29. 6. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Bayer Health Care AG, Leverkusen,
Nemija
Bayer Pharma, d.o.o., Bravniarjeva 13,
Ljubljana, Slovenija
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Luxembourg, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

Stran

7863

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-63/07
24.06.2010
G01AF02
3837000086911
018090
5363-I-698/06
20.12.2011
G04BE01
3837000015690
095222

podaljšanje dovoljenja za
promet

010895 Caverject 10 µg prašek in vehikel prašek in vehikel za raztopino za Zdravilo se izdaja le na recept, Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs,
za ratopino za injiciranje

alprostadil (alprostadilum)

injiciranje
škatla z 1 vialo s praškom,
injekcijsko brizgo z vehiklom, 2
injekcijski igli in 2 krpicama
prepojenima z alkoholom

uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Luxembourg, Luksemburg

Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

5363-I-697/06
20.12.2011
G04BE01
3837000015683
095230

podaljšanje dovoljenja za
promet

010896 Cetirizin Lek 10 mg filmsko
obložene tablete

cetirizin (cetirizinum)

010897 Cetirizin Lek 10 mg filmsko
obložene tablete

cetirizin (cetirizinum)

010898 Cetirizin Lek 10 mg filmsko
obložene tablete

cetirizin (cetirizinum)

010899 Cetirizin Lek 10 mg filmsko
obložene tablete

cetirizin (cetirizinum)

010900 Cetirizin Lek 10 mg filmsko
obložene tablete

cetirizin (cetirizinum)

010901 Clarexid 250 mg filmsko
obložene tablete

klaritromicin (clarithromycinum)

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet
v pretisnem omotu)
sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

Sandoz B.V. Veluwezoom 22, Almere,
Nizozemska/ Lek, d.d.,, Slovenija
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sandoz B.V. Veluwezoom 22, Almere,
Nizozemska/ Lek, d.d.,, Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sandoz B.V. Veluwezoom 22, Almere,
Nizozemska/ Lek, d.d.,, Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sandoz B.V. Veluwezoom 22, Almere,
Nizozemska/ Lek, d.d.,, Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sandoz B.V. Veluwezoom 22, Almere,
Nizozemska/ Lek, d.d.,, Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

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

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

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

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

GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

010902 Claritine S 10 mg tablete
loratadin (loratadinum)

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

Zdravilo se izdaja brez recepta Schering-Plough Labo N.V.,
v lekarnah.
Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
sprememba imena zdravila
Belgija
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

5363-I-186/07
03.10.2010
R06AE07
3837000097856
035904
5363-I-187/07
03.10.2010
R06AE07
3837000097863
035912
5363-I-189/07
03.10.2010
R06AE07
3837000097870
035920
5363-I-190/07
03.10.2010
R06AE07
3837000097887
035939
5363-I-191/07
03.10.2010
R06AE07
3837000097894
035947
5363-I-264/07
08.05.2012
J01FA09
3837000107210
018716

5363-I-116/07
12.07.2009
R06AX13
3837000079197
062987
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010903 CO-DIOVAN 320/12,5 mg
valsartan (valsartanum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

010904 CO-DIOVAN 320/25 mg
valsartan (valsartanum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

010905 CONTROLOC 40 mg

gastrorezistentne tablete
pantoprazol (pantoprazolum)

010906 CONTROLOC 40 mg

gastrorezistentne tablete
pantoprazol (pantoprazolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

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

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

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

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

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

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

raztopina za injiciranje
škatla s 6 ampulami s 3 ml
raztopine

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

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

glatiramer acetat (glatiramer
acetatum)

amiodaron (amiodaronum)

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemija

injiciranje, napolnjena injekcijska škatla z 28 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami
brizga

raztopina za injiciranje

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemija

010907 Copaxone 20 mg/ml raztopina za raztopina za injiciranje

010908 CORDARONE 150 mg/3 ml

Uradni list Republike Slovenije

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Teva Pharma B.V. Nizozemska
novo dovoljenje za promet

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

Teva Pharmaceuticals Ltd., 5 Chancery
Lane, Cliffords Inn, London, Velika
Britanija
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 1 rue de
la Vierge, Ambares, Francija/sanofi-aventis
d.o.o., Slovenija
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-16/07
17.02.2008
C09DA03
3837000105360
015750
5363-I-17/07
17.02.2008
C09DA03
3837000105377
015768
5363-I-143/07
28.06.2011
A02BC02
3837000001495
089842
5363-I-144/07
28.06.2011
A02BC02
3837000001501
091413
5363-I-22/07
31.01.2012
L03AX13
3837000105629
011711
5363-I-991/06
29.11.2009
C01BD01
3837000083712
008060

podaljšanje dovoljenja za
promet

010909 CORDARONE 200 mg tablete
amiodaron (amiodaronum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 1 rue de
la Vierge, Ambares, Francija/sanofi-aventis
d.o.o., Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

010910 CORDARONE 200 mg tablete
amiodaron (amiodaronum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 1 rue de
la Vierge, Ambares, Francija/sanofi-aventis
d.o.o., Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

010911 CORSODYL Mint raztopina za
izpiranje ust

raztopina za izpiranje ust
plastenka s 300 ml raztopine

klorheksidin (chlorhexidinum)

tablete

moksonidin (moxonidinum)

010913 CYNT 0,3 mg filmsko obložene
tablete

moksonidin (moxonidinum)

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Solvay Pharma. GmbH, Neustadt a. Rbge,
Nem. in Solvay Pharma.S.A.S.,Fra./Solvay
Pharma. GmbH,, Nemija
podaljšanje dovoljenja za

promet in sprememba imena
zdravila
filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

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

Zdravilo se izdaja brez recepta SmithKline Beecham Consumer
v lekarnah in specializiranih Healthcare, Berkshire, Velika Britanija/GSK
prodajalnah.
Export Limited, Brentford,, Velika Britanija
sprememba naina izdaje

010912 CYNT 0,2 mg filmsko obložene

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Solvay Pharma. GmbH, Neustadt a. Rbge,
Nem. in Solvay Pharma.S.A.S.,Fra./Solvay
Pharma. GmbH,, Nemija
podaljšanje dovoljenja za

promet in sprememba imena
zdravila

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

5363-I-990/06
29.11.2009
C01BD01
3837000083699
008303
5363-I-989/06
29.11.2009
C01BD01
3837000083705
008052
5363-I-954/06
30.12.2009
A01AB03
3837000093698
016799
5363-I-46/07
29.09.2010
C02AC05
3837000081626
072591
5363-I-47/07
29.09.2010
C02AC05
3837000081633
072605
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ime

010914 CYNT 0,4 mg filmsko obložene
tablete

moksonidin (moxonidinum)

010915 Daktarin 100 mg/5 g oralni gel
mikonazol (miconazolum)

010916 Daktarin 20 mg/1 g krema
mikonazol (miconazolum)

010917 DALACIN T 10 mg/ml dermalna
raztopina

klindamicin (clindamycinum)

010918 DALACIN T 10 mg/ml dermalna
raztopina

klindamicin (clindamycinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

57 / 29. 6. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Solvay Pharma. GmbH, Neustadt a. Rbge,
Nem. in Solvay Pharma.S.A.S.,Fra./Solvay
Pharma. GmbH,, Nemija
podaljšanje dovoljenja za

tablete

propiverin (propiverinum)

010920 Diaprel 80 mg tablete
gliklazid (gliclazidum)

010921 ELEVIT PRONATAL filmsko
obložene tablete

vitamini (vitamina)
vitamini (vitamina)

010922 ELEVIT PRONATAL filmsko
obložene tablete

vitamini (vitamina)
vitamini (vitamina)

010923 Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za
raztopino za infundiranje
oksaliplatin (oxaliplatinum)

010924 Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za
raztopino za infundiranje
oksaliplatin (oxaliplatinum)

010925 Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za
raztopino za infundiranje
oksaliplatin (oxaliplatinum)

7865

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

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

5363-I-48/07
29.09.2010
C02AC05
3837000081640
072613

oralni gel
škatla s tubo s 40 g gela

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, d.d. v sodelovanju z Janssen
v lekarnah.
Pharmaceutica, Belgija / KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
zdravila

5363-I-223/07
19.12.2010
A01AB09
3837000003284
021288

krema
škatla s tubo s 30 g kreme

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, d.d. v sodelovanju z Janssen
v lekarnah.
Pharmaceutica, Belgija / KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
zdravila

5363-I-222/07
19.12.2010
D01AC02
3837000003277
023493

promet in sprememba imena
zdravila

dermalna raztopina
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s stekleniko z
nanašalnikom s 30 ml raztopine podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila
dermalna raztopina
škatla s plastenko (z
aplikatorjem) s 30 ml raztopine

Pfizer Manuf. Belgium NV, Puurs, Belgija in
Pfizer Service Center, Zaventem,
Belgija/Pfizer Lux. SARL, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept. Pfizer Manuf. Belgium NV, Puurs, Belgija in
Pfizer Service Center, Zaventem,
Belgija/Pfizer Lux. SARL, Luksemburg
novo pakiranje
Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

010919 Detrunorm 15 mg obložene

Stran

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Apogepha Arzneimittel GmbH, Dresden,
Nemija/ Schering-Plough Europe,
Bruxelles, Belgija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Les Laboratoires Servier Industrie, 905
route de Saran, 45520 Gidy, Francija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Servier Pharma, marketing in trgovina,
d.o.o., Pot k sejmišu 33, Ljubljana,
Slovenija

Zdravilo se izdaja brez recepta Rottendorf Pharma GmbH, Ennigerloh,
v lekarnah in specializiranih Nemija Bayer Consumer Care AG, Basel,
prodajalnah.
Švica
sprememba naina izdaje

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

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

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

Zdravilo se izdaja brez recepta Rottendorf Pharma GmbH, Ennigerloh,
v lekarnah in specializiranih Nemija Bayer Consumer Care AG, Basel,
prodajalnah.
Švica
sprememba naina izdaje

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

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

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

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

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

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s 40 ml
koncentrata

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

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

novo pakiranje

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

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

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

5363-I-134/07
20.12.2010
D10AF01
3837000077636
099171
5363-I-135/07
20.12.2010
D10AF01
3837000105988
012360
5363-I-279/07
07.10.2009
G04BD06
3837000082890
003549
5363-I-161/07
30.09.2010
A10BB09
3837000075700
065773
5363-I-976/06
03.11.2010
A11AA03
3837000098570
037648
5363-I-977/06
03.11.2010
A11AA03
3837000098587
037672
5363-I-889/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100532
039888
5363-I-890/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100549
039896
5363-I-896/06
11.04.2011
L01XA03
3837000104653
071854
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010926 Eloxatin 5 mg/ml prašek za
raztopino za infundiranje

oksaliplatin (oxaliplatinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

prašek za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis
uporablja pa se samo v Pharma,VB in Thissen Lab.,
bolnišnicah.
Belgija/sanofi-aventis d.o.o., Slovenija
sprememba izdelovalca

010927 Eloxatin 5 mg/ml prašek za
raztopino za infundiranje

oksaliplatin (oxaliplatinum)

prašek za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

epoetin alfa, rekombinantni
humani (epoetinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis
uporablja pa se samo v Pharma,VB in Thissen Lab.,
bolnišnicah.
Belgija/sanofi-aventis d.o.o., Slovenija
sprememba izdelovalca

010928 EPREX 20.000 i.e./0,5 ml

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

raztopina za injiciranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
brizgo z 0,5 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija
Centocor B.V., Einsteinweg 101,
Leiden,Nizozemska/ Cilag AG,
Hochstrasse 201, Schaffhausen, Švica
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53,
Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-887/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100556
039861
5363-I-888/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100563
039942
5363-I-128/07
03.10.2011
B03XA01
3837000105896
012840

nova jakost

010929 EPREX 20.000 i.e./0,5 ml
epoetin alfa, rekombinantni
humani (epoetinum)

raztopina za injiciranje
škatla s 4 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami z 0,5 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Centocor B.V., Einsteinweg 101,
Leiden,Nizozemska/ Cilag AG,
Hochstrasse 201, Schaffhausen, Švica
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-115/07
03.10.2011
B03XA01
3837000105728
014060

nova jakost

010930 EPREX 40.000 i.e./1,0 ml
epoetin alfa, rekombinantni
humani (epoetinum)

raztopina za injiciranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
brizgo z 1,0 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Centocor B.V., Einsteinweg 101,
Leiden,Nizozemska/ Cilag AG,
Hochstrasse 201, Schaffhausen, Švica
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-129/07
03.10.2011
B03XA01
3837000105902
012874

nova jakost

010931 EPREX 40.000 i.e./1,0 ml
epoetin alfa, rekombinantni
humani (epoetinum)

raztopina za injiciranje
škatla s 4 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami z 1,0 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Centocor B.V., Einsteinweg 101,
Leiden,Nizozemska/ Cilag AG,
Hochstrasse 201, Schaffhausen, Švica
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-114/07
03.10.2011
B03XA01
3837000105711
014150

nova jakost

010932 Epufen 100 mikrogramov/h
transdermalni obliži

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

fentanil (fentanylum)

010933 Epufen 100 mikrogramov/h
transdermalni obliži

fentanil (fentanylum)

010934 Epufen 12,5 mikrogramov/h
transdermalni obliži

fentanil (fentanylum)

010935 Epufen 12,5 mikrogramov/h
transdermalni obliži

fentanil (fentanylum)

novo dovoljenje za promet

Regiomedica GmbH Teichstrasse 66,
Lörrach, Nemija

transdermalni obliž
škatla z 10 transdermalnimi
obliži

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemija

transdermalni obliž
škatla z 10 transdermalnimi
obliži

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemija

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

Regiomedica GmbH Teichstrasse 66,
Lörrach, Nemija

Regiomedica GmbH Teichstrasse 66,
Lörrach, Nemija

transdermalni obliž
Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemija
škatla s 5 transdermalnimi obliži
novo dovoljenje za promet

Regiomedica GmbH Teichstrasse 66,
Lörrach, Nemija

5363-I-199/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106824
018627
5363-I-200/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106831
021075
5363-I-194/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106770
021130
5363-I-193/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106763
018490
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010936 Epufen 25 mikrogramov/h
transdermalni obliži

Farmacevtska oblika
Pakiranje

transdermalni obliži
fentanil (fentanylum)

010938 Epufen 50 mikrogramov/h
transdermalni obliži

novo dovoljenje za promet

transdermalni obliž
škatla z 10 transdermalnimi
obliži

transdermalni obliži
fentanil (fentanylum)

010940 ESTRADERM TTS 100 µg/dan
transdermalni obliž

transdermalni obliž

transdermalni obliž

rektalno mazilo

cinhokain (cinchocainum)
polikrezulen (policresulenum)

010944 FAKTU 2,5 mg/100 mg sveke
cinhokain (cinchocainum)
polikrezulen (policresulenum)

Regiomedica GmbH Teichstrasse 66,
Lörrach, Nemija

transdermalni obliž
škatla s 6 obliži (100 µ g/dan)

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

novo dovoljenje za promet

promet in sprememba imena
zdravila
transdermalni obliž
škatla s 6 obliži (25 µ g/dan)

transdermalni obliž
škatla s 6 obliži (50 µ g/dan)

Regiomedica GmbH Teichstrasse 66,
Lörrach, Nemija

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemija

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

promet in sprememba imena
zdravila

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemija

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

promet in sprememba imena
zdravila

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemija

mazilo
škatla s tubo z 20 g mazila in
aplikatorjem

Zdravilo se izdaja le na recept. ALTANA Pharma AG, Konstanz Nemija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. ALTANA Pharma AG, Konstanz Nemija

suspenzija za injiciranje
injiciranje v napolnjeni injekcijski škatla z 10 napolnjenimi
brizgi
injekcijskimi brizgami po 0,5 ml
preišen antigen virusa influence suspenzije in injekcijsko iglo

010945 FLUARIX suspenzija za

(antigenum influenzae purificatum)

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila
Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo pakiranje

suspenzija za injiciranje
injiciranje v napolnjeni injekcijski škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgi
brizgo po 0,5 ml suspenzije in
preišen antigen virusa influence injekcijsko iglo
(antigenum influenzae purificatum)

010946 FLUARIX suspenzija za

Regiomedica GmbH Teichstrasse 66,
Lörrach, Nemija

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemija

estradiol (estradiolum)

010943 FAKTU 10 mg/g / 50 mg/g

novo dovoljenje za promet

transdermalni obliž
škatla z 10 transdermalnimi
obliži

estradiol (estradiolum)

010942 ESTRADERM TTS 50 µg/dan

Regiomedica GmbH Teichstrasse 66,
Lörrach, Nemija

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemija

novo dovoljenje za promet

estradiol (estradiolum)

010941 ESTRADERM TTS 25 µg/dan

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

fentanil (fentanylum)

010939 Epufen 50 mikrogramov/h

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

57 / 29. 6. 2007 /

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

fentanil (fentanylum)

010937 Epufen 25 mikrogramov/h

Št.

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

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

ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija
Sächsisches Serumwerk Dresden, GmbH &
Co. KG, Dresden,
Nemija/GlaxoSmithKline Export, Brentford,
Velika Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija
Sächsisches Serumwerk Dresden, GmbH &
Co. KG, Dresden,
Nemija/GlaxoSmithKline Export, Brentford,
Velika Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Stran

7867

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-195/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106787
018520
5363-I-196/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106794
021202
5363-I-197/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106800
018554
5363-I-198/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106817
021270
5363-I-69/07
11.11.2009
G03CA03
3837000074741
021180
5363-I-67/07
11.11.2009
G03CA03
3837000074727
021164
5363-I-68/07
11.11.2009
G03CA03
3837000074734
021172
5363-I-77/07
28.06.2011
C05AD04
3837000001846
030767
5363-I-78/07
28.06.2011
C05AD04
3837000001853
030791
5363-I-152/07
20.05.2009
J07BB02
3837000106152
037583

5363-I-929/06
20.05.2009
J07BB02
3837000025125
080829

Stran 12 od 36

Stran
Zap.
Štev.

7868 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010947 FORTRAL 30 mg/1 ml raztopina
za injiciranje

pentazocin (pentazocinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za injiciranje
škatla z 10 ampulami z 1 ml
raztopine

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

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

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju s Sanofi, Francija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-871/06
04.01.2009
N02AD01
3837000003529
033006

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010948 FORTRAL 50 mg tablete
pentazocin (pentazocinum)

010949 Fosrenol 1000 mg žveljive
tablete

lantanov karbonat (lanthanum
carbonate)

tableta
škatla s stekleniko s 100
tabletami

žveljiva tableta
škatla s 6 plastenkami s 15
tabletami

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

Zdravilo se izdaja le na recept. BCM Limited, Thane Road, Nottingham,
VB/ Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.,
Basingstoke, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.,
Hampshire International Business Park,,
Chineham, Basingstoke, Velika Britanija

010950 Fosrenol 250 mg žveljive tablete žveljiva tableta
lantanov karbonat (lanthanum
carbonate)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju s Sanofi, Francija

škatla s plastenko z 90 tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. BCM Limited, Thane Road, Nottingham,
VB/ Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.,
Basingstoke, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.,
Hampshire International Business Park,,
Chineham, Basingstoke, Velika Britanija

010951 Fosrenol 500 mg žveljive tablete žveljiva tableta
lantanov karbonat (lanthanum
carbonate)

škatla z 2 plastenkama s 45
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. BCM Limited, Thane Road, Nottingham,
VB/ Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.,
Basingstoke, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.,
Hampshire International Business Park,,
Chineham, Basingstoke, Velika Britanija

010952 Fosrenol 750 mg žveljive tablete žveljiva tableta
lantanov karbonat (lanthanum
carbonate)

škatla s 6 plastenkami s 15
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. BCM Limited, Thane Road, Nottingham,
VB/ Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.,
Basingstoke, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.,
Hampshire International Business Park,,
Chineham, Basingstoke, Velika Britanija

010953 Gaboton 600 mg filmsko
obložene tablete

gabapentin (gabapentinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Salutas Pharma GmbH, Barleben, Nemija
in Combino Pharma S.L., Barcelona,
Španija/Lek, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

010954 Gaboton 600 mg filmsko
obložene tablete

gabapentin (gabapentinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Salutas Pharma GmbH, Barleben, Nemija
in Combino Pharma S.L., Barcelona,
Španija/Lek, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

010955 Gaboton 800 mg filmsko
obložene tablete

gabapentin (gabapentinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Salutas Pharma GmbH, Barleben, Nemija
in Combino Pharma S.L., Barcelona,
Španija/Lek, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

010956 Gaboton 800 mg filmsko
obložene tablete

gabapentin (gabapentinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Salutas Pharma GmbH, Barleben, Nemija
in Combino Pharma S.L., Barcelona,
Španija/Lek, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

010957 Gasec 20 mg
omeprazol (omeprazolum)

gastrorezistentna kapsula, trda
škatla s plastenko z 28
kapsulami

Zdravilo se izdaja le na recept. Medis, d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana/Mepha
Ltd., Aesch, Švica
sprememba izdelovalca

Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Fabricacao Farmaceutica, Lda, Rua Elias
Garcia 28 C, Amadora, Portugalska

5363-I-870/06
04.01.2009
N02AD01
3837000003536
024767
5363-I-277/07
15.05.2012
V03AE03
3837000107326
021067
5363-I-274/07
15.05.2012
V03AE03
3837000107296
021032
5363-I-275/07
15.05.2012
V03AE03
3837000107302
021040
5363-I-276/07
15.05.2012
V03AE03
3837000107319
021059
5363-I-107/07
13.02.2012
N03AX12
3837000105681
011746
5363-I-106/07
13.02.2012
N03AX12
3837000105674
011720
5363-I-108/07
13.02.2012
N03AX12
3837000105698
011754
5363-I-109/07
13.02.2012
N03AX12
3837000105704
011762
5363-I-998/06
07.11.2008
A02BC01
3837000026351
055182
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010958 Gasec 20 mg
omeprazol (omeprazolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

gastrorezistentna kapsula, trda
škatla s plastenko s 14
kapsulami

prašek in vehikel za raztopino za
vehikel za raztopino za injiciranje injiciranje
somatropin, rekombinantni humani škatla z 1 dvodelnim vložkom s
praškom in vehiklom
(somatropinum)

010959 GENOTROPIN 12 mg prašek in

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

57 / 29. 6. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Medis, d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana/Mepha
Ltd., Aesch, Švica
sprememba izdelovalca

Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Fabricacao Farmaceutica, Lda, Rua Elias
Garcia 28 C, Amadora, Portugalska

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Pfizer Health AB, Švedska in Pfizer
Manufacturing Belgija NV, Belgija/Pfizer
Luxembourg SARL,, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

Stran

7869

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-858/06
07.11.2008
A02BC01
3837000026344
055204
5363-I-912/06
22.04.2010
H01AC01
3837000095524
069183

sprememba imetnika
dovoljenja za
promet,izdelovalca in
proizvajalca
prašek in vehikel za raztopino za
vehikel za raztopino za injiciranje injiciranje
somatropin, rekombinantni humani škatla z 1 dvodelnim vložkom s
praškom in vehiklom
(somatropinum)

010960 GENOTROPIN 5,3 mg prašek in

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Pfizer Health AB, Švedska in Pfizer
Manufacturing Belgija NV, Belgija/Pfizer
Luxembourg SARL,, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

5363-I-911/06
20.12.2011
H01AC01
3837000015904
002321

podaljšanje dovoljenja za
promet

010961 GLANDOSANE oralno pršilo,
raztopina

(stomatološki pripravki-pripravek
za lokalno oralno zdravljenje)

010962 Glukozamin "Pharma Nord"
glukozamin (glucosaminum)

oralno pršilo, raztopina
škatla z vsebnikom s 50 ml
raztopine z zaporko s pršilnim
ventilom

Zdravilo se izdaja brez recepta cell pharm GmbH, Hannover Nemija
v lekarnah.
Farmedica, d.o.o., Podjetje za prodajo
farmacevtskih izdelkov, Leskoškova 12,
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena Ljubljana, Slovenija
zdravila

5363-I-742/06
04.01.2009
A01AD11
3837000078763
093696

kapsula, trda
vsebnik z 90 kapsulami

Zdravilo se izdaja brez recepta Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6,
v lekarnah in specializiranih Vojens/Pharma Nord ApS, Vejle, Danska
prodajalnah.
Pharma Nord ApS, Sadelmagervej 30-32,
Vejle, Danska
sprememba naina izdaje

5363-I-973/06
30.10.2010
M01AX05
3837000099386
075094

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Ltd.,VB in McDermott Lab.,
Irska/ Generics (UK) Ltd, Potters Bar,
Velika Britanija
novo dovoljenje za promet

5363-I-184/07
14.03.2012
A04AA02
3837000106404
014508

010963 GRATON 1 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

granisetron (granisetronum)

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

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

010964 GRATON 2 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

granisetron (granisetronum)

010965 Harmonet 0,02 mg/ 0,075 mg
obložene tablete

gestoden (gestodenum)
etinilestradiol (ethinylestradiolum)

010966 Helex retard 0,5 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem

alprazolam (alprazolamum)

010967 Helex retard 1 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem

alprazolam (alprazolamum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Ltd.,VB in McDermott Lab.,
Irska/ Generics (UK) Ltd, Potters Bar,
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet
Velika Britanija
v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

5363-I-185/07
14.03.2012
A04AA02
3837000106411
014630

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

5363-I-160/07
24.01.2012
G03AA10
3837000088137
020117

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

promet in sprememba imena
zdravila

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

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

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

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

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

nova farmacevtska oblika

nova farmacevtska oblika

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

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

5363-I-913/06
08.12.2011
N05BA12
3837000104769
008540
5363-I-914/06
08.12.2011
N05BA12
3837000104776
008575

Stran 14 od 36

Stran
Zap.
Štev.

7870 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010968 Helex retard 2 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
alprazolam (alprazolamum)

010969 Hexvix 85 mg prašek in vehikel
za raztopino za intravezikalno
uporabo
heksaminolevulinat
(hexaminolevulinatum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

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

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

prašek in vehikel za raztopino za
intravezikalno uporabo
škatla z 1 vialo s praškom in 1
stekleno vialo z vehiklom

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

PhotoCure ASA, Hoffsveien 48, Oslo,
Norveška
GE Healthcare AS, Nycoveinen 1-2, P.O.
Box 4220, Nydalen, Oslo, Norveška

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-915/06
08.12.2011
N05BA12
3837000104783
008583
5363-I-163/07
06.07.2011
V04CX
3837000102628
068799

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

010970 Hexvix 85 mg prašek in vehikel
za raztopino za intravezikalno
uporabo
heksaminolevulinat
(hexaminolevulinatum)

prašek in vehikel za raztopino za
intravezikalno uporabo
škatla z 1 vialo s praškom in 1
polipropilensko vialo z vehiklom

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

PhotoCure ASA, Hoffsveien 48, Oslo,
Norveška
GE Healthcare AS, Nycoveinen 1-2, P.O.
Box 4220, Nydalen, Oslo, Norveška

5363-I-164/07
06.07.2011
V04CX
3837000102635
068829

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

010971 HUMANI ALBUMIN 200 g/l
BAXTER raztopina za
infundiranje

albumin (albuminum)

raztopina za infundiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Baxter AG, Industriestrasse 67, Dunaj/
Baxter AG, Mullerstrasse 3, Volketswill,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-923/06
10.12.2011
B05AA01
3837000104813
008648

novo dovoljenje za promet

010972 HUMANI ALBUMIN 200 g/l
BAXTER raztopina za
infundiranje

raztopina za infundiranje
škatla z 1 vialo s 100 ml
raztopine

albumin (albuminum)

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

Baxter AG, Industriestrasse 67, Dunaj/
Baxter AG, Mullerstrasse 3, Volketswill,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-924/06
10.12.2011
B05AA01
3837000104820
008656

novo dovoljenje za promet

010973 HUMANI ALBUMIN 250 g/l
BAXTER raztopina za
infundiranje

albumin (albuminum)

raztopina za infundiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Baxter AG, Industriestrasse 67, Dunaj/
Baxter AG, Mullerstrasse 3, Volketswill,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-925/06
10.12.2011
B05AA01
3837000104837
008745

novo dovoljenje za promet

010974 HUMANI ALBUMIN 250 g/l
BAXTER raztopina za
infundiranje

raztopina za infundiranje
škatla z 1 vialo s 100 ml
raztopine

albumin (albuminum)

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

Baxter AG, Industriestrasse 67, Dunaj/
Baxter AG, Mullerstrasse 3, Volketswill,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-926/06
10.12.2011
B05AA01
3837000104844
008770

novo dovoljenje za promet

010975 HUMANI ALBUMIN 50 g/l
BAXTER raztopina za
infundiranje

raztopina za infundiranje
škatla z 1 vialo z 500 ml
raztopine

albumin (albuminum)

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

Baxter AG, Industriestrasse 67, Dunaj/
Baxter AG, Mullerstrasse 3, Volketswill,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-922/06
10.12.2011
B05AA01
3837000104806
008630

novo dovoljenje za promet

010976 HUMANI ALBUMIN 50 g/l
BAXTER raztopina za
infundiranje
albumin (albuminum)

raztopina za infundiranje
škatla z 1 vialo z 250 ml
raztopine

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

Baxter AG, Industriestrasse 67, Dunaj/
Baxter AG, Mullerstrasse 3, Volketswill,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-921/06
10.12.2011
B05AA01
3837000104790
008800

novo dovoljenje za promet
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010977 IMPORTAL 10 g prašek za
peroralno raztopino

laktitol (lactitolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

prašek za peroralno raztopino
škatla z 20 vrekami z 10 g
praška za peroralno raztopino

010978 IOPAMIRO 200 mg I/ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

jopamidol (iopamidolum)

škatla s 5 ampulami z 10 ml
raztopine

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

za injiciranje

jopamidol (iopamidolum)

škatla s 5 ampulami z 10 ml
raztopine

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

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

Bracco S.p.A., Milano, Italija in PANTHEON
ITALIA S.p.A., Italija/Bracco S.p.A., Milano,
Italija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010980 IOPAMIRO 300 mg I/ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

jopamidol (iopamidolum)

škatla s stekleniko s 30 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010981 IOPAMIRO 300 mg I/ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

jopamidol (iopamidolum)

škatla s stekleniko s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010982 IOPAMIRO 300 mg I/ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

jopamidol (iopamidolum)

škatla s stekleniko s 50 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010983 IOPAMIRO 370 mg I/ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

jopamidol (iopamidolum)

škatla s stekleniko s 30 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010984 IOPAMIRO 370 mg I/ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

jopamidol (iopamidolum)

škatla s stekleniko s 100 ml
raztopine

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010979 IOPAMIRO 300 mg I/ml raztopina raztopina za injiciranje

57 / 29. 6. 2007 /

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Auremiana, izvozno uvozno trgovsko
podjetje, d.o.o., Sežana, Partizanska 109,
Sežana, Slovenija

Bracco S.p.A., Milano, Italija in PANTHEON
ITALIA S.p.A., Italija/Bracco S.p.A., Milano,
Italija
Auremiana, izvozno uvozno trgovsko
podjetje, d.o.o., Sežana, Partizanska 109,
Sežana, Slovenija

Bracco S.p.A., Milano, Italija in PANTHEON
ITALIA S.p.A., Italija/Bracco S.p.A., Milano,
Italija
Auremiana, izvozno uvozno trgovsko
podjetje, d.o.o., Sežana, Partizanska 109,
Sežana, Slovenija

Bracco S.p.A., Milano, Italija in PANTHEON
ITALIA S.p.A., Italija/Bracco S.p.A., Milano,
Italija
Auremiana, izvozno uvozno trgovsko
podjetje, d.o.o., Sežana, Partizanska 109,
Sežana, Slovenija

Bracco S.p.A., Milano, Italija in PANTHEON
ITALIA S.p.A., Italija/Bracco S.p.A., Milano,
Italija
Auremiana, izvozno uvozno trgovsko
podjetje, d.o.o., Sežana, Partizanska 109,
Sežana, Slovenija

Bracco S.p.A., Milano, Italija in PANTHEON
ITALIA S.p.A., Italija/Bracco S.p.A., Milano,
Italija
Auremiana, izvozno uvozno trgovsko
podjetje, d.o.o., Sežana, Partizanska 109,
Sežana, Slovenija

Bracco S.p.A., Milano, Italija in PANTHEON
ITALIA S.p.A., Italija/Bracco S.p.A., Milano,
Italija
Auremiana, izvozno uvozno trgovsko
podjetje, d.o.o., Sežana, Partizanska 109,
Sežana, Slovenija

Stran

7871

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-681/06
19.01.2011
A06AD12
3837000016246
086754
5363-I-901/06
24.06.2010
V08AB04
3837000077490
050717

5363-I-902/06
24.06.2010
V08AB04
3837000077506
052345

5363-I-903/06
24.06.2010
V08AB04
3837000077513
052337

5363-I-905/06
24.06.2010
V08AB04
3837000077537
052396

5363-I-904/06
24.06.2010
V08AB04
3837000077520
052361

5363-I-906/06
24.06.2010
V08AB04
3837000077544
052434

5363-I-908/06
24.06.2010
V08AB04
3837000077568
052450

Stran 16 od 36

Stran
Zap.
Štev.

7872 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

010985 IOPAMIRO 370 mg I/ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

jopamidol (iopamidolum)

škatla s stekleniko z 200 ml
raztopine

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010986 IOPAMIRO 370 mg I/ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

jopamidol (iopamidolum)

škatla s stekleniko s 50 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010987 ISOFLURAN
izofluran (isofluranum)

para za inhaliranje, tekoina
škatla s stekleniko s 100 ml
tekoine

izofluran (isofluranum)

para za inhaliranje, tekoina
škatla s stekleniko s 250 ml
tekoine

kalijev jodid (kalii iodidum)

010990 Ketonal 25 mg/g gel
ketoprofen (ketoprofenum)

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

gel
škatla s tubo s 50 g gela

tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
dihidroksialuminijev natrijev
karbonat (dihydroxialuminii et natrii tablet v pretisnem omotu)
carbonas)

010991 KOMPENSAN tablete 300 mg

010992 KORNAM 2 mg tablete
terazosin (terazosinum)

010993 KORNAM 2 mg tablete
terazosin (terazosinum)

010994 KORNAM 5 mg tablete
terazosin (terazosinum)

010995 KORNAM 5 mg tablete
terazosin (terazosinum)

Auremiana, izvozno uvozno trgovsko
podjetje, d.o.o., Sežana, Partizanska 109,
Sežana, Slovenija

Bracco S.p.A., Milano, Italija in PANTHEON
ITALIA S.p.A., Italija/Bracco S.p.A., Milano,
Italija
Auremiana, izvozno uvozno trgovsko
podjetje, d.o.o., Sežana, Partizanska 109,
Sežana, Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept, Nicholas Piramal India LTD, Alpine Hous,
uporablja pa se samo v London, Velika Britanija/Torrex Chiesi
bolnišnicah.
Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija
sprememba izdelovalca

010989 JODID 100 µg tablete

Bracco S.p.A., Milano, Italija in PANTHEON
ITALIA S.p.A., Italija/Bracco S.p.A., Milano,
Italija

Zdravilo se izdaja le na recept, Nicholas Piramal India LTD, Alpine Hous,
uporablja pa se samo v London, Velika Britanija/Torrex Chiesi
bolnišnicah.
Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija
sprememba izdelovalca

010988 ISOFLURAN

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

Zdravilo se izdaja le na recept. MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250,
64 293 Darmstadt, Nemija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-909/06
24.06.2010
V08AB04
3837000077575
072648

5363-I-907/06
24.06.2010
V08AB04
3837000077551
052442

5363-I-136/07
03.11.2008
N01AB06
3837000077803
087424
5363-I-137/07
03.11.2008
N01AB06
3837000077810
087432
5363-I-154/07
02.06.2010
H03CA
3837000084887
003069

Zdravilo se izdaja brez recepta LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
v lekarnah in specializiranih Slovenija
prodajalnah.
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
sprememba naina izdaje

5363-I-964/06
27.02.2009
M02AA10
3837000088403
027057

Zdravilo se izdaja brez recepta Alkaloid d.d., Skopje, Republika Makedonija
v lekarnah in specializiranih v sodelovanju s Pfizer Inc., New York,
prodajalnah.
ZDA

5363-I-949/06
10.11.2007
A02AB04
3837000013443
044075

sprememba naina izdaje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

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

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

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

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

5363-I-830/06
24.06.2010
G04CA03
3837000005097
079545
5363-I-831/06
24.06.2010
G04CA03
3837000022605
023272
5363-I-833/06
24.06.2010
G04CA03
3837000022612
023264
5363-I-832/06
24.06.2010
G04CA03
3837000005103
079553
Stran 17 od 36

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010996 Kventiax 100 mg filmsko
obložene tablete

kvetiapin (quetiapinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

57 / 29. 6. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

010997 Kventiax 150 mg filmsko
obložene tablete

kvetiapin (quetiapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

010998 Kventiax 200 mg filmsko
obložene tablete

kvetiapin (quetiapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

010999 Kventiax 25 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

kvetiapin (quetiapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011000 Kventiax 300 mg filmsko
obložene tablete

kvetiapin (quetiapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011001 LEKADOL 500 mg filmsko
obložene tablete

paracetamol (paracetamolum)

011002 LEKADOL 500 mg filmsko
obložene tablete

paracetamol (paracetamolum)

011003 Lekadol plus C 500 mg/300 mg
zrnca za peroralno raztopino

paracetamol (paracetamolum)
askorbinska kislina (vitamin C)
(acidum ascorbicum (vitaminum
C))

011004 Lekadol plus C 500 mg/300 mg
zrnca za peroralno raztopino

paracetamol (paracetamolum)
askorbinska kislina (vitamin C)
(acidum ascorbicum (vitaminum
C))

011005 LOKOHEPAN gel
heparin (heparinum)
alantoin (alantoinum)
dekspantenol (dexpanthenolum)

011006 LOKOHEPAN krema
heparin (heparinum)
alantoin (alantoinum)
dekspantenol (dexpanthenolum)

011007 LORISTA H 50 mg/12,5 mg
filmsko obložene tablete

losartan (losartanum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

filmsko obložena tableta
škatla z 18 tabletami (3 x 6
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
v lekarnah.
Slovenija
sprememba v sestavi zdravila

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

Stran

7873

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-257/07
08.05.2012
N05AH04
3837000107142
018732
5363-I-258/07
08.05.2012
N05AH04
3837000107159
018740
5363-I-259/07
08.05.2012
N05AH04
3837000107166
018767
5363-I-256/07
08.05.2012
N05AH04
3837000107135
018775
5363-I-260/07
08.05.2012
N05AH04
3837000107173
018783
5363-I-19/07
09.05.2008
N02BE01
3837000024890
030708

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja brez recepta LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v lekarnah.
v pretisnem omotu)
sprememba v sestavi zdravila LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-18/07
09.05.2008
N02BE01
3837000092653
034185

Zdravilo se izdaja brez recepta
zrnca za peroralno raztopino
škatla z 10 štirislojnimi vrekami v lekarnah.
s 5 g zrnc
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

5363-I-176/07
12.07.2010
N02BE51
3837000085389
009563

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

zrnca za peroralno raztopino
Zdravilo se izdaja brez recepta LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
škatla z 20 štirislojnimi vrekami v lekarnah.
s 5 g zrnc
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
novo pakiranje
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-177/07
12.07.2010
N02BE51
3837000106336
016810

gel
škatla s tubo s 40 g gela

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v lekarnah in specializiranih Slovenija
prodajalnah.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
sprememba naina izdaje

5363-I-958/06
02.04.2008
C05BA53
3837000008289
066427

krema
škatla s tubo s 40 g kreme

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v lekarnah in specializiranih Slovenija
prodajalnah.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
sprememba naina izdaje

5363-I-959/06
02.04.2008
C05BA53
3837000008296
066400

filmsko obložena tableta
zloženka z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

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

5363-I-232/07
28.01.2008
C09DA01
3837000023534
030171

sprememba imena zdravila

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
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kapljice za oko, suspenzija
škatla s kapalno plastenko s 5
deksametazon (dexamethasonum) ml suspenzije
neomicin (neomycinum)
polimiksin (polymyxinum)

011008 MAXITROL kapljice za oko,
suspenzija

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

S.A. Alcon-Couvreur N.V., Puurs,
Belgija/Alcon Pharmaceuticals Ltd.,
Hünenberg, Švica
S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14,
Puurs, Belgija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-72/07
01.10.2009
S01CA01
3837000077049
088730

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila
mazilo za oko
deksametazon (dexamethasonum) škatla s tubo s 3,5 g mazila
neomicin (neomycinum)
polimiksin (polymyxinum)

011009 MAXITROL mazilo za oko

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

S.A. Alcon-Couvreur N.V., Puurs,
Belgija/Alcon Pharmaceuticals Ltd.,
Hünenberg, Švica
S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14,
Puurs, Belgija

5363-I-73/07
01.10.2009
S01CA01
3837000077056
088722

podaljšanje dovoljenja za
promet
filmsko obložena tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
deksketoprofen (dexketoprofenum) tablet v pretisnem omotu)

011010 Menadex 12,5 mg filmsko
obložene tablete

Zdravilo se izdaja le na recept. LABORATORIOS MENARINI, S.A., Španija
in A. MENARINI, srl, Italija/Menarini Int.
O.l.S.A., Luksemburg
novo dovoljenje za promet
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

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

011011 Menadex 12,5 mg filmsko
obložene tablete

Zdravilo se izdaja le na recept. LABORATORIOS MENARINI, S.A., Španija
in A. MENARINI, srl, Italija/Menarini Int.
O.l.S.A., Luksemburg
novo dovoljenje za promet
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
deksketoprofen (dexketoprofenum) tablet v pretisnem omotu)

011012 Menadex 12,5 mg filmsko
obložene tablete

Zdravilo se izdaja le na recept. BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group),
Glienicker Weg 125-127, 12489 Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

011013 Menadex 25 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

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

011014 Menadex 25 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

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

011015 Menadex 25 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

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

Zdravilo se izdaja le na recept. LABORATORIOS MENARINI, S.A., Španija
in A. MENARINI, srl, Italija/Menarini Int.
sprememba/e v dovoljenju za O.l.S.A., Luksemburg
promet

Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept. LABORATORIOS MENARINI, S.A., Španija
in A. MENARINI, srl, Italija/Menarini Int.
sprememba/e v dovoljenju za O.l.S.A., Luksemburg
promet

Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept. LABORATORIOS MENARINI, S.A., Španija
in A. MENARINI, srl, Italija/Menarini Int.
O.l.S.A., Luksemburg
novo dovoljenje za promet
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

011016 Menadex 25 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

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

011017 Menadex 50 mg/2 ml raztopina za raztopina za

injiciranje/koncentrat za pripravo
raztop.za infundiranje
deksketoprofen (dexketoprofenum) škatla s 50 ampulami z 2 ml
raztopine

injiciranje ali koncentrat
raztopine za

Zdravilo se izdaja le na recept. LABORATORIOS MENARINI, S.A., Španija
in A. MENARINI, srl, Italija/Menarini Int.
sprememba/e v dovoljenju za O.l.S.A., Luksemburg
promet

Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

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

LABORATORIOS MENARINI, S.A., Španija
in A. MENARINI, srl, Italija/Menarini Int.
O.l.S.A., Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

5363-I-55/07
26.01.2012
M01AE17
3837000105551
011819
5363-I-54/07
26.01.2012
M01AE17
3837000105544
011800
5363-I-56/07
26.01.2012
M01AE17
3837000105568
011835
5363-I-84/07
26.01.2012
M01AE17
3837000105636
050946
5363-I-52/07
26.01.2012
M01AE17
3837000024685
050938
5363-I-51/07
26.01.2012
M01AE17
3837000105537
011860
5363-I-53/07
26.01.2012
M01AE17
3837000024692
050911
5363-I-59/07
26.01.2012
M01AE17
3837000105599
011932

novo dovoljenje za promet
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011018 Menadex 50 mg/2 ml raztopina za raztopina za

injiciranje/koncentrat za pripravo
raztop.za infundiranje
deksketoprofen (dexketoprofenum) škatla s 5 ampulami z 2 ml
raztopine

injiciranje ali koncentrat
raztopine za infundiranje

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

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

LABORATORIOS MENARINI, S.A., Španija
in A. MENARINI, srl, Italija/Menarini Int.
O.l.S.A., Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

Stran

7875

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-57/07
26.01.2012
M01AE17
3837000105575
011878

novo dovoljenje za promet

011019 Menadex 50 mg/2 ml raztopina za raztopina za

Zdravilo se izdaja le na recept,
injiciranje/koncentrat za pripravo uporablja pa se samo v javnih
injiciranje ali koncentrat
raztop.za infundiranje
zdravstvenih zavodih ter pri
raztopine za
pravnih in fizinih osebah, ki
deksketoprofen (dexketoprofenum) škatla z 10 ampulami z 2 ml
opravljajo
zdravstveno
raztopine
dejavnost.

LABORATORIOS MENARINI, S.A., Španija
in A. MENARINI, srl, Italija/Menarini Int.
O.l.S.A., Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

5363-I-58/07
26.01.2012
M01AE17
3837000105582
011916

novo dovoljenje za promet

011020 MENDILEX 2 mg tablete
biperiden (biperidenum)

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

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

011021 METADONIJEV KLORID Alkaloid peroralna raztopina
peroralna raztopina 10 mg/1 ml

metadon (methadonum)

škatla s steklenico s 1000 ml
peroralne raztopine, plastinim
pokrovkom, plastino odmerno
pipeto in plastinim adapterjem
za steklenico

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost (samo za zdravljenje
odvisnosti v sodelovanju s
centri za prepreevanje in
zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog).

Alkaloid A.D., Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, Skopje, Republika
Makedonija
Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-263/07
08.05.2012
N04AA02
3837000107203
018805
5363-I-852/06
02.06.2010
N07BC02
3837000104868
008532

novo pakiranje

011022 MICETAL krema
flutrimazol (flutrimazolum)

krema
škatla s tubo s 15 g kreme

Zdravilo se izdaja le na recept. J.Uriach&Cia.,S.A.,Avda Cami Reial
51-57,Barcelona Španija/CSC Pharma
Handels GmbH, 1190 Dunaj, Avstrija
novo pakiranje
CSC Pharma, d.o.o., Jana Husa 1a,
Ljubljana, Slovenija

011023 MIVACRON 2 mg/ml raztopina za raztopina za injiciranje ali
injiciranje ali infundiranje

mivakurijev klorid (mivacurii
chloridum)

infundiranje
škatla s 5 ampulami z 10 ml
raztopine

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

011024 Mixamin glukoza 12 % brez
elektrolitov raztopina za
infundiranje

raztopina za infundiranje
škatla s 6 vrekami s 1000 ml
raztopine

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašobe)

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašobe)
tretinoin (tretinoinum)

škatla s 6 vrekami s 1000 ml
raztopine

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašobe)

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad
Homburg Nemija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-270/07
08.05.2012
B05BA10
3837000107265
021750

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

Fresenius Medical Care, Deutschland
GmbH, Bad Homburg, Nemija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-269/07
08.05.2012
B05BA10
3837000107258
021890

novo dovoljenje za promet

011026 Mixamin glukoza 20 % raztopina raztopina za infundiranje
za infundiranje

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

5363-I-604/06
03.11.2008
M03AC10
3837000077599
087351

novo dovoljenje za promet

011025 Mixamin glukoza 12 % raztopina raztopina za infundiranje
za infundiranje

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

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

5363-I-927/06
15.07.2007
D01AC16
3837000104851
011959

škatla s 6 vrekami s 1000 ml
raztopine

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

Fresenius Medical Care, Deutschland
GmbH, Bad Homburg, Nemija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-268/07
08.05.2012
B05BA10
3837000107241
021920

novo dovoljenje za promet
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011027 Monkasta 10 mg filmsko
obložene tablete

montelukast (montelukastum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011028 Monkasta 10 mg filmsko
obložene tablete

montelukast (montelukastum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011029 Monkasta 4 mg žveljive tablete žveljiva tableta
montelukast (montelukastum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011030 Monkasta 5 mg žveljive tablete žveljiva tableta
montelukast (montelukastum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011031 NAKLOFEN gel 10 mg/1 g
diklofenak (diclofenacum)

011032 NASONEX 50 µg pršilo za nos,
suspenzija

mometazon (mometasonum)

vinorelbin (vinorelbinum)

011035 Nifecard XL 30 mg filmsko

obložene tablete z zadržanim
sprošanjem
nifedipin (nifedipinum)

011036 Nifecard XL 30 mg filmsko

obložene tablete z zadržanim
sprošanjem
nifedipin (nifedipinum)

011037 Nifecard XL 60 mg filmsko

obložene tablete z zadržanim
sprošanjem
nifedipin (nifedipinum)

011038 Nifecard XL 60 mg filmsko

obložene tablete z zadržanim
sprošanjem
nifedipin (nifedipinum)

5363-I-261/07
08.05.2012
R03DC03
3837000107180
018813
5363-I-262/07
08.05.2012
R03DC03
3837000107197
018821
5363-I-960/06
28.05.2008
M02AA15
3837000006452
057088

pršilo za nos, suspenzija
škatla s plastenko z zaporko z
odmernim mehanskim
pršilnikom (120 vpihov)

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering-Plough Labo N.V.,
Heist-op-den-Berg,
sprememba v sestavi zdravila Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
Belgija

5363-I-286/07
03.11.2008
R01AD09
3837000078138
087319

infundiranje
škatla z 10 vialami z 1 ml
koncentrata

011034 NAVELBINE 10 mg/ml koncentrat koncentrat za raztopino za
za raztopino za infundiranje

5363-I-133/07
22.02.2012
R03DC03
3837000105926
012980

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v lekarnah in specializiranih Slovenija
prodajalnah.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
sprememba naina izdaje

011033 NAVELBINE 10 mg/ml koncentrat koncentrat za raztopino za
vinorelbin (vinorelbinum)

5363-I-132/07
22.02.2012
R03DC03
3837000105919
013030

gel
škatla s tubo s 60 g gela

Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija
za raztopino za infundiranje

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

infundiranje
škatla z 10 vialami s 5 ml
koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept, PIERRE FABRE MEDICAMENT, Idron,
uporablja pa se samo v Francija/ PIERRE FABRE MEDICAMENT,
bolnišnicah.
Boulogne, Francija
novo dovoljenje za promet

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place
Abel Gance, Boulogne, Francija

Zdravilo se izdaja le na recept, PIERRE FABRE MEDICAMENT, Idron,
uporablja pa se samo v Francija/ PIERRE FABRE MEDICAMENT,
bolnišnicah.
Boulogne, Francija
novo dovoljenje za promet

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place
Abel Gance, Boulogne, Francija

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

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

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

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

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

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

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

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

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

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

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

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

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

5363-I-14/07
15.01.2012
L01CA04
3837000105346
010880
5363-I-15/07
15.01.2011
L01CA04
3837000105353
010910
5363-I-288/07
19.12.2010
C08CA05
3837000005714
041114
5363-I-287/07
19.12.2010
C08CA05
3837000005707
041106
5363-I-289/07
19.12.2010
C08CA05
3837000005721
041130
5363-I-290/07
19.12.2010
C08CA05
3837000005738
041149
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011039 NITRODERM TTS 10 mg/dan
transdermalni obliž

Farmacevtska oblika
Pakiranje

transdermalni obliž
škatla z 10 obliži

gliceriltrinitrat (glyceroli trinitras)

011040 NOAX uno 100 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
tramadol (tramadolum)

011041 NOAX uno 100 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
tramadol (tramadolum)

011042 NOAX uno 100 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
tramadol (tramadolum)

011043 NOAX uno 100 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
tramadol (tramadolum)

011044 NOAX uno 200 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
tramadol (tramadolum)

011045 NOAX uno 200 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
tramadol (tramadolum)

011046 NOAX uno 200 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
tramadol (tramadolum)

011047 NOAX uno 200 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
tramadol (tramadolum)

011048 NOAX uno 300 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
tramadol (tramadolum)

011049 NOAX uno 300 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
tramadol (tramadolum)

011050 NOAX uno 300 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
tramadol (tramadolum)

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

57 / 29. 6. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
Seapoint Building, 44 Clontarf Road,
Dublin 32, Irska
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
Seapoint Building, 44 Clontarf Road,
Dublin 32, Irska
novo dovoljenje za promet

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

Stran

7877

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-66/07
16.12.2009
C01DA02
3837000074758
021199
5363-I-935/06
14.12.2011
N02AX02
3837000104998
009555

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

5363-I-937/06
14.12.2011
N02AX02
3837000105018
008893

tableta s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept. LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
sprošanjem
Seapoint Building, 44 Clontarf Road,
Dublin 32, Irska
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet novo dovoljenje za promet
v pretisnem omotu)
LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

5363-I-934/06
14.12.2011
N02AX02
3837000104981
009490

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

Zdravilo se izdaja le na recept. LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
Seapoint Building, 44 Clontarf Road,
Dublin 32, Irska
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
Seapoint Building, 44 Clontarf Road,
Dublin 32, Irska
novo dovoljenje za promet

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

5363-I-936/06
14.12.2011
N02AX02
3837000105001
009580

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

5363-I-939/06
14.12.2011
N02AX02
3837000105032
008940

Zdravilo se izdaja le na recept. LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
tableta s podaljšanim
sprošanjem
Seapoint Building, 44 Clontarf Road,
Dublin 32, Irska
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet novo dovoljenje za promet
v pretisnem omotu)
LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

5363-I-938/06
14.12.2011
N02AX02
3837000105025
008958

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

Zdravilo se izdaja le na recept. LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
Seapoint Building, 44 Clontarf Road,
Dublin 32, Irska
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
Seapoint Building, 44 Clontarf Road,
Dublin 32, Irska
novo dovoljenje za promet

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

5363-I-940/06
14.12.2011
N02AX02
3837000105049
008966

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

5363-I-941/06
14.12.2011
N02AX02
3837000105056
009083

tableta s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept. LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
sprošanjem
Seapoint Building, 44 Clontarf Road,
Dublin 32, Irska
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet novo dovoljenje za promet
v pretisnem omotu)
LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

5363-I-942/06
14.12.2011
N02AX02
3837000105063
009130

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

Zdravilo se izdaja le na recept. LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
Seapoint Building, 44 Clontarf Road,
Dublin 32, Irska
novo dovoljenje za promet

5363-I-943/06
14.12.2011
N02AX02
3837000105070
009270

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

Zdravilo se izdaja le na recept. LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
Seapoint Building, 44 Clontarf Road,
Dublin 32, Irska
novo dovoljenje za promet

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

5363-I-944/06
14.12.2011
N02AX02
3837000105087
009300
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011051 NOAX uno 300 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
tramadol (tramadolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

011052 Nolpaza 20 mg gastrorezistentne gastrorezistentna tableta
tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

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

011053 Nolpaza 20 mg gastrorezistentne gastrorezistentna tableta
tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

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

011054 Nolpaza 20 mg gastrorezistentne gastrorezistentna tableta
tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

škatla z 56 tabletami (4 x 14
tablet v pretisnem omotu)

011055 Nolpaza 20 mg gastrorezistentne gastrorezistentna tableta
tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

škatla s 60 tabletami (4 x 15
tablet v pretisnem omotu)

011056 Nolpaza 20 mg gastrorezistentne gastrorezistentna tableta
tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

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

011057 Nolpaza 40 mg gastrorezistentne gastrorezistentna tableta
tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

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

011058 Nolpaza 40 mg gastrorezistentne gastrorezistentna tableta
tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

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

011059 Nolpaza 40 mg gastrorezistentne gastrorezistentna tableta
tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

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

011060 Nolpaza 40 mg gastrorezistentne gastrorezistentna tableta
tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

škatla z 56 tabletami (4 x 14
tablet v pretisnem omotu)

011061 Nolpaza 40 mg gastrorezistentne gastrorezistentna tableta
tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

škatla s 60 tabletami (4 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
Seapoint Building, 44 Clontarf Road,
Dublin 32, Irska
novo dovoljenje za promet
LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska
Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-945/06
14.12.2011
N02AX02
3837000105094
009440
5363-I-118/07
19.02.2012
A02BC02
3837000105803
013200
5363-I-119/07
19.02.2012
A02BC02
3837000105810
013293
5363-I-120/07
19.02.2012
A02BC02
3837000105827
013340
5363-I-121/07
19.02.2012
A02BC02
3837000105834
013480
5363-I-117/07
19.02.2012
A02BC02
3837000105797
013170
5363-I-122/07
19.02.2012
A02BC02
3837000105841
013510
5363-I-123/07
19.02.2012
A02BC02
3837000105858
013650
5363-I-124/07
19.02.2012
A02BC02
3837000105865
013668
5363-I-125/07
19.02.2012
A02BC02
3837000105872
013790
5363-I-126/07
19.02.2012
A02BC02
3837000105889
013820

Stran 23 od 36

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011062 Olfen 75 mg raztopina za
injiciranje

diklofenak (diclofenacum)
lidokain (lidocainum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za injiciranje
škatla s 5 ampulami z 2 ml
raztopine

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

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

57 / 29. 6. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Medis, d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana/Mepha
Ltd., Aesch, Švica

Stran

7879

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Fabricacao Farmaceutica, Lda, Rua Elias
Garcia 28 C, Amadora, Portugalska

5363-I-857/06
09.04.2009
M01AB05
3837000080209
073148

gel
škatla s tubo s 50 g gela

Zdravilo se izdaja brez recepta Medis, d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana/Mepha
v lekarnah in specializiranih Ltd., Aesch, Švica
prodajalnah.
Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Fabricacao Farmaceutica, Lda, Rua Elias
sprememba naina izdaje
Garcia 28 C, Amadora, Portugalska

5363-I-859/06
09.04.2009
M02AA15
3837000080322
073202

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Medis, d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana/Mepha
Ltd., Aesch, Švica

5363-I-860/06
09.04.2009
M01AB05
3837000080254
073164

sprememba imetnika
dovoljenja za
promet,izdelovalca in
proizvajalca

011063 Olfen gel
diklofenak (diclofenacum)

011064 Olfen Lactab 50 mg filmsko
obložene tablete

diklofenak (diclofenacum)

011065 Olfen Rectocaps 100 mg rektalne kapsula, rektalna
kapsule

diklofenak (diclofenacum)

011066 Olynth 1 mg/ml kapljice za nos,
raztopina

ksilometazolin (xylometazolinum)

011067 Olynth 1 mg/ml pršilo za nos,
raztopina

ksilometazolin (xylometazolinum)

011068 Olynth HA 0,5 mg/ml pršilo za
nos, raztopina

ksilometazolin (xylometazolinum)

ksilometazolin (xylometazolinum)

011070 OPERIL 0,05% pršilo za nos,
raztopina

oksimetazolin (oxymetazolinum)

oksimetazolin (oxymetazolinum)

011072 Oronazol 20 mg/1 g krema
ketokonazol (ketoconazolum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Medis, d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana/Mepha
Ltd., Aesch, Švica
Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Fabricacao Farmaceutica, Lda, Rua Elias
Garcia 28 C, Amadora, Portugalska

Zdravilo se izdaja brez recepta Pfizer PGM, 5, avenue de Concyr, Orleans
v lekarnah.
Cedex 2, Francija/Pfizer Luxembourg
SARL, Luxembourg, Luksemburg
novo dovoljenje za promet
Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

5363-I-880/06
27.11.2011
R01AA07
3837000103670
008842

pršilo za nos, raztopina
Zdravilo se izdaja brez recepta Pfizer PGM, 5, avenue de Concyr, Orleans
Cedex 2, Francija/Pfizer Luxembourg
škatla s stekleniko s kapalko z v lekarnah.
SARL, Luxembourg, Luksemburg
10 ml raztopine
novo dovoljenje za promet
Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

5363-I-879/06
27.11.2011
R01AA07
3837000103663
008834

pršilo za nos, raztopina
škatla s plastenko s pršilnim
nastavkom z 10 ml raztopine

Zdravilo se izdaja brez recepta Ursapharm Arzneimittel GmbH&Co. KG,
v lekarnah.
Saarbücken, Nemija/Pfizer Luxembourg
SARL, Luksemburg
novo dovoljenje za promet
Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

5363-I-881/06
27.11.2011
R01AA07
3837000103649
008885

Zdravilo se izdaja brez recepta Ursapharm Arzneimittel GmbH&Co. KG,
v lekarnah.
Saarbücken, Nemija/Pfizer Luxembourg
SARL, Luksemburg
novo dovoljenje za promet
Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

5363-I-882/06
27.11.2011
R01AA07
3837000103656
008850

Zdravilo se izdaja brez recepta LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
v lekarnah.
Slovenija

5363-I-965/06
21.12.2011
R01AA05
3837000087833
020036

kapljice za nos, raztopina
škatla s stekleniko z 10 ml
raztopine in kapalko

škatla s plastenko s pršilnim
nastavkom z 10 ml raztopine

pršilo za nos, raztopina
škatla s plastinim vsebnikom (z
zaporko z mehanskim
pršilnikom) z 10 ml raztopine in
nosnikom

011071 OPERIL P 0,025% pršilo za nos, pršilo za nos, raztopina
raztopina

Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Fabricacao Farmaceutica, Lda, Rua Elias
Garcia 28 C, Amadora, Portugalska

5363-I-856/06
09.04.2009
M01AB05
3837000080315
073180

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

011069 Olynth HA 1 mg/ml pršilo za nos, pršilo za nos, raztopina
raztopina

sprememba imetnika
dovoljenja za
promet,izdelovalca in
proizvajalca

sprememba imetnika
dovoljenja za
promet,izdelovalca in
proizvajalca

podaljšanje dovoljenja za
promet

Zdravilo se izdaja brez recepta
škatla s plastinim vsebnikom (z v lekarnah.
zaporko z mehanskim
pršilnikom) z 10 ml raztopine in podaljšanje dovoljenja za
promet
nosnikom

krema
škatla s tubo s 30 g kreme

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

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, d.d. v sodelovanju z Janssen
v lekarnah.
Pharmaceutica, Belgija / KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
zdravila

5363-I-980/06
21.12.2011
R01AA05
3837000087826
013056
5363-I-140/07
20.12.2010
D01AC08
3837000006742
000922
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011073 Ortanol 20 mg trde kapsule
omeprazol (omeprazolum)

011074 Ortanol 20 mg trde kapsule
omeprazol (omeprazolum)

011075 Ortanol 20 mg trde kapsule
omeprazol (omeprazolum)

011076 Ortanol 40 mg trde kapsule
omeprazol (omeprazolum)

011077 Ortanol 40 mg trde kapsule
omeprazol (omeprazolum)

011078 Ortanol 40 mg trde kapsule
omeprazol (omeprazolum)

011079 Ortanol S 10 mg trde kapsule
omeprazol (omeprazolum)

011080 Ortanol S 10 mg trde kapsule
omeprazol (omeprazolum)

011081 Ortanol S 10 mg trde kapsule
omeprazol (omeprazolum)

011082 Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml
koncentrat za raztopino za
infundiranje

oksaliplatin (oxaliplatinum)

011083 Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml
koncentrat za raztopino za
infundiranje

oksaliplatin (oxaliplatinum)

011084 Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml
koncentrat za raztopino za
infundiranje

oksaliplatin (oxaliplatinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

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

kapsula, trda
škatla s 14 kapsulami (2 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

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

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

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

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

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

kapsula, trda
škatla s 14 kapsulami (2 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

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

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

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

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

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

kapsula, trda
škatla s 14 kapsulami (2 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

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

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

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

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

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

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

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

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo z 40 ml
koncentrata

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

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
pakiranja

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
pakiranja

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
pakiranja

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
pakiranja

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
pakiranja

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
pakiranja

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
pakiranja

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
pakiranja

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
pakiranja

novo dovoljenje za promet

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

novo pakiranje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-79/07
31.10.2010
A02BC01
3837000084108
006459
5363-I-80/07
31.10.2010
A02BC01
3837000005868
001848
5363-I-81/07
31.10.2010
A02BC01
3837000084115
006491
5363-I-82/07
17.12.2009
A02BC01
3837000105766
013889
5363-I-85/07
17.12.2009
A02BC01
3837000105773
013897
5363-I-86/07
17.12.2009
A02BC01
3837000105780
013943
5363-I-83/07
17.12.2009
A02BC01
3837000105735
013960
5363-I-87/07
17.12.2009
A02BC01
3837000105742
014010
5363-I-88/07
17.12.2009
A02BC01
3837000105759
014044
5363-I-891/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100570
039926
5363-I-892/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100587
039934
5363-I-895/06
11.04.2011
L01XA03
3837000104646
070718
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ime

011085 Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml
prašek za raztopino za
infundiranje

Farmacevtska oblika
Pakiranje

prašek za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

oksaliplatin (oxaliplatinum)

011086 Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml
prašek za raztopino za
infundiranje

multiencimski pripravki (lipaze,
proteaze) (praeparata
multienzymica (lipazae,
proteazae))

011088 Panzynorm forte-N filmsko
obložene tablete

multiencimski pripravki (lipaze,
proteaze) (praeparata
multienzymica (lipazae,
proteazae))

011089 Panzynorm forte-N filmsko
obložene tablete

multiencimski pripravki (lipaze,
proteaze) (praeparata
multienzymica (lipazae,
proteazae))

011090 Panzynorm forte-N filmsko
obložene tablete

multiencimski pripravki (lipaze,
proteaze) (praeparata
multienzymica (lipazae,
proteazae))

011091 Plivit C tablete 500 mg
askorbinska kislina (vitamin C)
(acidum ascorbicum (vitaminum
C))

011092 Plivit C tablete 500 mg
askorbinska kislina (vitamin C)
(acidum ascorbicum (vitaminum
C))

011093 Prenessa 2 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

prašek za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

57 / 29. 6. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis
uporablja pa se samo v Pharma,VB in Thissen Lab.,
bolnišnicah.
Belgija/sanofi-aventis d.o.o., Slovenija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

oksaliplatin (oxaliplatinum)

011087 Pankreatin Krka trde kapsule

Št.

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

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis
uporablja pa se samo v Pharma,VB in Thissen Lab.,
bolnišnicah.
Belgija/sanofi-aventis d.o.o., Slovenija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

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

kapsula, trda
škatla z 21 kapsulami (3 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdravilo se izdaja brez recepta Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
v lekarnah in specializiranih Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
prodajalnah.
Hrvatska d.o.o., Hrvaška

novo dovoljenje za promet

novo pakiranje

novo pakiranje

novo pakiranje

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

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

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

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

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

Zdravilo se izdaja brez recepta Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
v lekarnah in specializiranih Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
prodajalnah.
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
sprememba naina izdaje

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

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011094 Prenessa 2 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011095 Prenessa 2 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011096 Prenessa 2 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

tableta
škatla s 60 tabletami (4 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Stran

7881

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-893/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100594
039918
5363-I-894/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100600
039950
5363-I-50/07
17.01.2012
A09AA02
3837000105520
012050
5363-I-872/06
25.02.2007
A09AA02
3837000104462
011673
5363-I-873/06
25.02.2007
A09AA02
3837000104479
011690
5363-I-874/06
25.02.2007
A09AA02
3837000104486
011703
5363-I-975/06
09.04.2009
A11GA01
3837000087925
022837
5363-I-974/06
09.04.2009
A11GA01
3837000014532
031062
5363-I-204/07
10.08.2010
C09AA04
3837000106565
012530
5363-I-206/07
10.08.2010
C09AA04
3837000106589
012670
5363-I-208/07
10.08.2010
C09AA04
3837000106602
012700
5363-I-205/07
10.08.2010
C09AA04
3837000106572
018040
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011097 Prenessa 2 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
škatla z 90 tabletami (6 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011098 Prenessa 2 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011099 Prenessa 4 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011100 Prenessa 4 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011101 Prenessa 4 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

tableta
škatla z 90 tabletami (6 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011102 Prenessa 4 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011103 Prenessa 4 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011104 Prenessa 4 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

tableta
škatla s 60 tabletami (4 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011105 Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete tableta
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011106 Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete tableta
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011107 Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete tableta
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011108 Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete tableta
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-207/07
10.08.2010
C09AA04
3837000106596
018066
5363-I-203/07
10.08.2010
C09AA04
3837000106558
017990
5363-I-212/07
10.08.2010
C09AA04
3837000106640
018112
5363-I-214/07
10.08.2010
C09AA04
3837000106664
018260
5363-I-213/07
10.08.2010
C09AA04
3837000106657
018228
5363-I-209/07
10.08.2010
C09AA04
3837000106619
018120
5363-I-210/07
10.08.2010
C09AA04
3837000106626
018180
5363-I-211/07
10.08.2010
C09AA04
3837000106633
018210
5363-I-1/07
09.01.2012
C09BA04
3837000105223
010987
5363-I-2/07
09.01.2012
C09BA04
3837000105230
010995
5363-I-3/07
09.01.2012
C09BA04
3837000105247
011002
5363-I-4/07
09.01.2012
C09BA04
3837000105254
011070
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Farmacevtska oblika
Pakiranje

011109 Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete tableta
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

škatla z 90 tabletami (6 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

57 / 29. 6. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011110 Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete tableta
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

škatla z 90 tabletami (3 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011111 Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011112 Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011113 Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011114 Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011115 Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

tableta
škatla z 90 tabletami (6 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011116 Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

tableta
škatla z 90 tabletami (3 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011117 PREXANIL 4 mg tablete
perindopril (perindoprilum)

tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

011118 Primotren 80 mg/400 mg tablete tableta
sulfametoksazol in trimetoprim
(sulfamethoxazolum et
trimethoprimum)
trimetoprim (trimethoprimum)

011119 PROGRAF 1 mg trde kapsule
takrolimus (tacrolimusum)

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

kapsula, trda
škatla s 60 kapsulami (6 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Les Laboratoires Servier Industrie, 905
route de Saran, 45520 Gidy, Francija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Servier Pharma, marketing in trgovina,
d.o.o., Pot k sejmišu 33, Ljubljana,
Slovenija

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Astellas Ireland Co. Ltd., Killorgolin, Co.
Kerry, Irska/Astellas Pharma Gmbh,,
Nemija
PharmaSwiss, d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

Stran

7883

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-5/07
09.01.2012
C09BA04
3837000105261
011088
5363-I-6/07
09.01.2012
C09BA04
3837000105278
011096
5363-I-7/07
09.01.2012
C09BA04
3837000105285
011100
5363-I-8/07
09.01.2012
C09BA04
3837000105292
011177
5363-I-9/07
09.01.2012
C09BA04
3837000105308
011193
5363-I-10/07
09.01.2012
C09BA04
3837000105315
011207
5363-I-11/07
09.01.2012
C09BA04
3837000105322
011231
5363-I-12/07
09.01.2012
C09BA04
3837000105339
011240
5363-I-153/07
28.06.2011
C09AA04
3837000001808
083712
5363-I-13/07
19.03.2009
J01EE01
3837000005936
069418
5363-I-75/07
30.04.2009
L04AA05
3837000090505
083852

sprememba
izdelovalca/proizvajalca

Stran 28 od 36

Stran
Zap.
Štev.

7884 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011120 PROGRAF 5 mg trde kapsule
takrolimus (tacrolimusum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Astellas Ireland Co. Ltd., Killorgolin, Co.
Kerry, Irska/Astellas Pharma Gmbh,,
Nemija
PharmaSwiss, d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-76/07
30.04.2009
L04AA05
3837000090512
083860

sprememba
izdelovalca/proizvajalca

011121 PROPILTIOURACIL ALKALOID
50 mg tablete

propiltiouracil (propylthiouracilum)

011122 Propranolol Lek 40 mg tablete
propranolol (propranololum)

011123 RISPERDAL 1 mg filmsko
obložene tablete

risperidon (risperidonum)

011124 RISPERDAL 2 mg filmsko
obložene tablete

risperidon (risperidonum)

011125 RISPERDAL 3 mg filmsko
obložene tablete

risperidon (risperidonum)

011126 RISPERDAL 4 mg filmsko
obložene tablete

risperidon (risperidonum)

011127 Rispolux 1 mg/ml peroralna
raztopina

risperidon (risperidonum)

011128 Rispolux 1 mg/ml peroralna
raztopina

risperidon (risperidonum)

tableta
škatla s stekleniko z 20
tabletami

promet in sprememba imena
zdravila

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Janssen-Cilag S.p.A., Latina, Italija/
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse,
Belgija
podaljšanje dovoljenja za

podaljšanje dovoljenja za
promet

promet

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

promet

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

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53,
Ljubljana, Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Janssen-Cilag S.p.A., Latina, Italija/
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse,
Belgija
podaljšanje dovoljenja za
promet

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Janssen-Cilag S.p.A., Latina, Italija/
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse,
Belgija
podaljšanje dovoljenja za

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Janssen-Cilag S.p.A., Latina, Italija/
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse,
Belgija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53,
Ljubljana, Slovenija

peroralna raztopina
škatla s stekleniko z za otroke
varno zaponko s 120 ml
raztopine in merilno kapalko

Zdravilo se izdaja le na recept. Salutas Pharma GmbH, Nemija, HEXAL
A/S, Danska, Rowa Pharmaceuticals Ltd.,
Irska/Lek d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet

peroralna raztopina
škatla s stekleniko z za otroke
varno zaporko s 100 ml
raztopine in merilno kapalko

Zdravilo se izdaja le na recept. Salutas Pharma GmbH, Nemija, HEXAL
A/S, Danska, Rowa Pharmaceuticals Ltd.,
Irska/Lek d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

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

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
Zdravilo se izdaja brez recepta Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Nemija/
v lekarnah in specializiranih Bayer HealthCare AG, Leverkusen,
prodajalnah.
Nemija
sprememba naina izdaje

011130 Rupurut 500 mg žveljive tablete žveljiva tableta
hidrotalcit (hydrotalcitum)

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

tableta
škatla s stekleniko s 50
tabletami

011129 Rupurut 500 mg žveljive tablete žveljiva tableta
hidrotalcit (hydrotalcitum)

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

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

Bayer Pharma, d.o.o., Bravniarjeva 13,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja brez recepta Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Nemija/
v lekarnah in specializiranih Bayer HealthCare AG, Leverkusen,
prodajalnah.
Nemija
sprememba naina izdaje

Bayer Pharma, d.o.o., Bravniarjeva 13,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-735/06
01.10.2009
H03BA02
3837000013627
070696
5363-I-293/07
19.03.2009
C07AA05
3837000005967
070653
5363-I-102/07
28.06.2011
N05AX08
3837000002010
091456
5363-I-103/07
28.06.2011
N05AX08
3837000002034
091502
5363-I-104/07
28.06.2011
N05AX08
3837000002058
091510
5363-I-105/07
28.06.2011
N05AX08
3837000002072
091553
5363-I-156/07
12.03.2012
N05AX08
3837000106176
016560
5363-I-155/07
12.03.2012
N05AX08
3837000106169
016250
5363-I-951/06
20.12.2010
A02AD04
3837000002522
075558
5363-I-950/06
20.12.2010
A02AD04
3837000002539
075566

Stran 29 od 36

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011131 Rupurut forte 1000 mg žveljive
tablete

hidrotalcit (hydrotalcitum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

hidrotalcit (hydrotalcitum)

011133 RUTACID žveljive tablete 500
mg

hidrotalcit (hydrotalcitum)

011134 RUTACID žveljive tablete 500
mg

hidrotalcit (hydrotalcitum)

pilokarpin (pilocarpinum)

Bayer Pharma, d.o.o., Bravniarjeva 13,
Ljubljana, Slovenija

fluoksetin (fluoxetinum)

011137 SEPTOLETE PLUS pastile
cetilpiridinij (cetylpyridinium)
benzokain (benzocainum)

011138 SEREVENT 25 µg/vpih

inhalacijska suspenzija pod
tlakom
salmeterol (salmeterolum)

011139 SEREVENT 25 µg/vpih

inhalacijska suspenzija pod
tlakom
salmeterol (salmeterolum)

011140 Sertralin TEVA 100 mg filmsko
obložene tablete

sertralin (sertralinum)

obložene tablete

sertralin (sertralinum)

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v lekarnah in specializiranih Slovenija
prodajalnah.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
sprememba naina izdaje

5363-I-962/06
04.01.2009
A02AD04
3837000078787
093726

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

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v lekarnah in specializiranih Slovenija
prodajalnah.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
sprememba naina izdaje

5363-I-961/06
04.01.2009
A02AD04
3837000078770
093718

Zdravilo se izdaja le na recept. Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemija/Novartis Pharma AG,
sprememba v sestavi zdravila 4002 Basel, Švica

5363-I-215/07
22.04.2009
N07AX01
3837000028768
045527

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Medis, d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana/Mepha
Ltd., Aesch, Švica
Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Fabricacao Farmaceutica, Lda, Rua Elias
Garcia 28 C, Amadora, Portugalska

5363-I-861/06
02.06.2010
N06AB03
3837000087574
011037

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

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v lekarnah in specializiranih Slovenija
prodajalnah.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-978/06
24.07.2011
R02AA06
3837000087048
019054

sprememba izdelovalca

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

GSK Pharmaceuticals S.A., Poljska in
Glaxo W. Production, Francija/GSK Export
Ltd., Brendfort, Velika Britanija

inhalacijska suspenzija pod
Zdravilo se izdaja le na recept.
tlakom
škatla z vsebnikom (z odmernim sprememba/e v dovoljenju za
ventilom) s suspenzijo (120
promet
odmerkov) in ustnikom

GSK Pharmaceuticals S.A., Poljska in
Glaxo W. Production, Francija/GSK Export
Ltd., Brendfort, Velika Britanija

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

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

011142 Simvastatin Merck 10 mg filmsko filmsko obložena tableta
simvastatin (simvastatinum)

5363-I-952/06
20.02.2011
A02AD04
3837000086621
016020

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

Montrose d.o.o., Ribiieva ulica 33,
Ljubljana, Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Pharmachemie B.V., Haarlem, Niz. in Teva
Pharma B.V., VB/Teva Pharmaceuticals
Industries Ltd.,, Izrael
novo dovoljenje za promet

Zdravilo se izdaja le na recept. Pharmachemie B.V., Haarlem, Niz. in Teva
Pharma B.V., VB/Teva Pharmaceuticals
Industries Ltd.,, Izrael
novo dovoljenje za promet
Teva Pharma B.V. Industrieweg 23, P.O.
Box 217, Mijdrecht, Nizozemska

obložene tablete

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-953/06
16.02.2009
A02AD04
3837000027693
041033

Teva Pharma B.V. Industrieweg 23, P.O.
Box 217, Mijdrecht, Nizozemska

011141 Sertralin TEVA 50 mg filmsko

7885

Zdravilo se izdaja brez recepta Bayer Health Care AG, Leverkusen,
v lekarnah in specializiranih Nemija
prodajalnah.
Bayer Pharma, d.o.o., Bravniarjeva 13,
Ljubljana, Slovenija
sprememba naina izdaje

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemija

011136 SALIPAX 20 mg trde kapsule

Stran

pastila, mehka
škatla z 20 pastilami (2 x 10
pastil v sekundarnem omotu,
vsaka pastila v stinem omotu)

011135 SALAGEN 5 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja brez recepta Cardinal Health Germany 405 GmbH,
v lekarnah in specializiranih Schorndorf, Nemija/Bayer HealthCare
prodajalnah.
AG, Leverkusen, Nemija
sprememba naina izdaje

011132 RUPURUT mint mehke pastile

57 / 29. 6. 2007 /

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

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

5363-I-271/07
05.01.2011
R03AC12
3837000099690
017493
5363-I-233/07
08.05.2012
R03AC12
3837000099690
017493
5363-I-71/07
31.01.2012
N06AB06
3837000105612
012190
5363-I-70/07
31.01.2012
N06AB06
3837000105605
012220
5363-I-179/07
14.03.2012
C10AA01
3837000106350
014702

Stran 30 od 36

Stran
Zap.
Štev.

7886 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

011143 Simvastatin Merck 10 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

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

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

011144 Simvastatin Merck 20 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

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

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

011145 Simvastatin Merck 20 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

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

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

011146 Simvastatin Merck 40 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

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

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

011147 Simvastatin Merck 40 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

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

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

011148 SUPRARENIN 1 mg/ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

adrenalin (epinefrin)
(epinephrinum)

škatla s 5 ampulami z 1 ml
raztopine

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

Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH,Frankfurt am Main,
Nemija/sanofi-aventis d.o.o, Slovenija
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-178/07
14.03.2012
C10AA01
3837000106343
014699

5363-I-181/07
14.03.2012
C10AA01
3837000106374
014800

5363-I-180/07
14.03.2012
C10AA01
3837000106367
014770

5363-I-182/07
14.03.2012
C10AA01
3837000106381
014940

5363-I-183/07
14.03.2012
C10AA01
3837000106398
015130

5363-I-89/07
29.09.2010
C01CA24
3837000093001
079103

sprememba v sestavi zdravila

011149 Tarka 180 mg/2 mg tablete s
podaljšanim sprošanjem
trandolapril (trandolaprilum)
verapamil (verapamilum)

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

011150 Terbinafin Arrow 250 mg tablete tableta
terbinafin (terbinafinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Abbott GmbH&Co.KG, Knollstrasse 50,
67061 Ludwigshafen, Nemija
nova farmacevtska oblika

Abbott Laboratories d.o.o., Dolenjska cesta
242c, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Pharm (Malta), Unit 62, Hal Far
Industrial Estate, Malta/Arrow Generics
Ltd., Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

011151 Tetraspan 100 mg/ml raztopina
za infundiranje

hidroksietilškrob (amylum
hydroxyethylatum)
natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
natrijev acetat (sodium acetatum)
jabolna kislina (acidum malum)

raztopina za infundiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
1 polietilenska plastenka
(Ecoflac plus) s 500 ml raztopine zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Carl-Braun-Strasse 1, D-34209 Melsungen,
Nemija

5363-I-573/06
20.12.2011
C09BB10
3837000103243
001422
5363-I-272/07
14.05.2012
D01BA02
3837000107272
020460
5363-I-43/07
16.01.2012
B05AA07
3837000105506
071331

novo dovoljenje za promet
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011152 Tetraspan 100 mg/ml raztopina
za infundiranje

hidroksietilškrob (amylum
hydroxyethylatum)
natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
natrijev acetat (sodium acetatum)
jabolna kislina (acidum malum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za infundiranje
1 polipropilenska vreka
(Ecobag) s 500 ml raztopine

hidroksietilškrob (amylum
hydroxyethylatum)
natrijev klorid (natrii chloridum)
kalijev klorid (kalii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
natrijev acetat (sodium acetatum)
jabolna kislina (acidum malum)

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

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

1 polipropilenska vreka
(Ecobag) s 500 ml raztopine

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

hidroksietilškrob (amylum
hydroxyethylatum)
natrijev klorid (natrii chloridum)
kalijev klorid (kalii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
natrijev acetat (sodium acetatum)
jabolna kislina (acidum malum)

011155 TOBRADEX 1 mg/g / 3 mg/g
mazilo za oko

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
1 polietilenska plastenka
(Ecoflac plus) s 500 ml raztopine zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

mazilo za oko
škatla s tubo z 3,5 g mazila

promet

Zdravilo se izdaja le na recept.
kapljice za oko, suspenzija
škatla z 1 kapalno plastenko s 5
deksametazon (dexamethasonum) ml suspenzije
podaljšanje dovoljenja za
tobramicin (tobramycinum)
promet

kapljice za oko, suspenzija

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

lidokain (lidocainum)

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

obložene tablete s podaljšanim
sprošanjem
pentoksifilin (pentoxifyllinum)

011160 Trical 4 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Carl-Braun-Strasse 1, D-34209 Melsungen,
Nemija

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Carl-Braun-Strasse 1, D-34209 Melsungen,
Nemija

S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14,
Puurs, Belgija
S.A. Alcon-Couvreur N.V., Puurs,
Belgija/Alcon Pharmaceuticals Ltd.,
Hünenberg, Švica
S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14,
Puurs, Belgija

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG,
Herzbergstrasse 3, Niedeldorfelden,
Nemija

Zdravilo se izdaja brez recepta Engelhard Arzneimittel GmbH&Co. KG,
v lekarnah in specializiranih Nemija/ YES Pharmaceutical
prodajalnah.
Development Services GmbH, Nemija
novo dovoljenje za promet

011159 TRENTAL 400 mg filmsko

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija

Zdravilo se izdaja brez recepta Engelhard Arzneimittel GmbH&Co. KG,
v lekarnah in specializiranih Nemija/ YES Pharmaceutical
prodajalnah.
Development Services GmbH, Nemija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet

011158 Trachisan 8 mg pastile

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Carl-Braun-Strasse 1, D-34209 Melsungen,
Nemija

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

011156 TOBRADEX 1 mg/ml / 3 mg/ml

lidokain (lidocainum)

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija

7887

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-44/07
16.01.2012
B05AA07
3837000105513
070831

5363-I-42/07
16.01.2012
B05AA07
3837000105490
071617

5363-I-41/07
16.01.2012
B05AA07
3837000105483
071633

novo dovoljenje za promet

deksametazon (dexamethasonum)
tobramicin (tobramycinum)

011157 Trachisan 8 mg pastile

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Stran

novo dovoljenje za promet

011154 Tetraspan 60 mg/ml raztopina za raztopina za infundiranje
infundiranje

57 / 29. 6. 2007 /

novo dovoljenje za promet

011153 Tetraspan 60 mg/ml raztopina za raztopina za infundiranje
infundiranje

Št.

YES Pharmaceutical Development Services
GmbH, Bahnstrasse 42-46, Friedrichsdorf,
Nemija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. sanofi-aventis S.p.A., Scoppito, Italija/
sanofi-aventis d.o.o., Ljubljana, Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portug., Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,
A.Menarini,L'Aquila,Italija/Menarini Int.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

5363-I-984/06
12.07.2009
S01CA01
3837000082708
003379
5363-I-985/06
12.07.2009
S01CA01
3837000082692
003360
5363-I-231/07
06.03.2012
R02AD02
3837000106145
016730
5363-I-149/07
06.03.2012
R02AD02
3837000106145
016730
5363-I-749/06
20.09.2009
C04AD03
3837000075434
086460
5363-I-35/07
16.01.2012
A10BB12
3837000105421
011410
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
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011161 Trical 4 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portug., Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,
A.Menarini,L'Aquila,Italija/Menarini Int.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

011162 Trical 6 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portug., Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,
A.Menarini,L'Aquila,Italija/Menarini Int.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

011163 Trical 6 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portug., Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,
A.Menarini,L'Aquila,Italija/Menarini Int.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

011164 Trigila 100 mg tablete
lamotrigin (lamotriginum)

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

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

011165 Trigila 25 mg tablete
lamotrigin (lamotriginum)

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

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

011166 Trigila 50 mg tablete
lamotrigin (lamotriginum)

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

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

011167 Vasilip 40 mg filmsko obložene
tablete

simvastatin (simvastatinum)

011168 Vasilip 40 mg filmsko obložene
tablete

simvastatin (simvastatinum)

011169 VENITAN forte gel
heparin (heparinum)
escin (aescinum)

011170 Voltaren Emulgel 1 % gel
diklofenak (diclofenacum)

011171 VOLTAREN RAPID 50 mg
obložene tablete

diklofenak (diclofenacum)

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-36/07
16.01.2012
A10BB12
3837000105438
011460
5363-I-38/07
16.01.2012
A10BB12
3837000105452
011550
5363-I-37/07
16.01.2012
A10BB12
3837000105445
011525
5363-I-988/06
18.12.2011
N03AX09
3837000105148
010570
5363-I-986/06
18.12.2011
N03AX09
3837000105124
010600
5363-I-987/06
18.12.2011
N03AX09
3837000105131
010740

filmsko obložena tableta
škatla z 84 tabletami (12 x 7
tablet v pretisnem omotu)

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

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

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

gel
škatla s tubo s 50 g gela

Zdravilo se izdaja brez recepta LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
v lekarnah in specializiranih Slovenija
prodajalnah.
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
sprememba naina izdaje

5363-I-966/06
24.06.2009
C05BA53
3837000082180
004413

gel
škatla s tubo s 50 g gela

Zdravilo se izdaja brez recepta Lek farmacevtska družba, d.d., Ljubljana/
v lekarnah in specializiranih Novartis Consumer Health SA, Nyon, Švica
prodajalnah.
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija
sprememba naina izdaje

5363-I-968/06
09.04.2009
M02AA15
3837000026405
055212

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

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

5363-I-141/07
09.04.2009
M01AB05
3837000014839
073261

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

promet in sprememba imena
zdravila

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

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

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

5363-I-225/07
20.07.2011
C10AA01
3837000029642
013447
5363-I-224/07
20.07.2011
C10AA01
3837000086980
019038
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011172 XALACOM 50 µg/ml / 5 mg/ml
kapljice za oko, raztopina

timolol (timololum)
latanoprost (latanoprostum)

011173 Zolrix 10 mg orodisperzibilne
tablete

olanzapin (olanzapinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

kapljice za oko, raztopina
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s kapalno plastenko z 2,5
ml raztopine
sprememba/e v dovoljenju za
promet
orodisperzibilna tableta
škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

57 / 29. 6. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Luxembourg, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011174 Zolrix 10 mg orodisperzibilne
tablete

olanzapin (olanzapinum)

orodisperzibilna tableta
škatla s 56 tabletami (8 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011175 Zolrix 10 mg tablete
olanzapin (olanzapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011176 Zolrix 10 mg tablete
olanzapin (olanzapinum)

tableta
škatla s 56 tabletami (8 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011177 Zolrix 15 mg orodisperzibilne
tablete

olanzapin (olanzapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011178 Zolrix 15 mg orodisperzibilne
tablete

olanzapin (olanzapinum)

orodisperzibilna tableta
škatla s 56 tabletami (8 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011179 Zolrix 15 mg tablete
olanzapin (olanzapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011180 Zolrix 15 mg tablete
olanzapin (olanzapinum)

tableta
škatla s 56 tabletami (8 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011181 Zolrix 2,5 mg tablete
olanzapin (olanzapinum)

tableta
škatla s 56 tabletami (8 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011182 Zolrix 2,5 mg tablete
olanzapin (olanzapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011183 Zolrix 20 mg orodisperzibilne
tablete

olanzapin (olanzapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Stran
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Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-821/06
18.12.2011
S01ED51
3837000087741
070076
5363-I-250/07
07.05.2012
N05AH03
3837000107067
018872
5363-I-251/07
07.05.2012
N05AH03
3837000107074
018880
5363-I-240/07
07.05.2012
N05AH03
3837000106961
018856
5363-I-241/07
07.05.2012
N05AH03
3837000106978
018864
5363-I-252/07
07.05.2012
N05AH03
3837000107081
018953
5363-I-253/07
07.05.2012
N05AH03
3837000107098
018961
5363-I-242/07
07.05.2012
N05AH03
3837000106985
018899
5363-I-243/07
07.05.2012
N05AH03
3837000106992
018945
5363-I-235/07
07.05.2012
N05AH03
3837000106916
018988
5363-I-234/07
07.05.2012
N05AH03
3837000106909
018970
5363-I-254/07
07.05.2012
N05AH03
3837000107104
019160
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011184 Zolrix 20 mg orodisperzibilne
tablete

olanzapin (olanzapinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

orodisperzibilna tableta
škatla s 56 tabletami (8 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011185 Zolrix 20 mg tablete
olanzapin (olanzapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011186 Zolrix 20 mg tablete
olanzapin (olanzapinum)

tableta
škatla s 56 tabletami (8 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011187 Zolrix 5 mg orodisperzibilne
tablete

olanzapin (olanzapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011188 Zolrix 5 mg orodisperzibilne
tablete

olanzapin (olanzapinum)

orodisperzibilna tableta
škatla s 56 tabletami (8 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011189 Zolrix 5 mg tablete
olanzapin (olanzapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011190 Zolrix 5 mg tablete
olanzapin (olanzapinum)

tableta
škatla s 56 tabletami (8 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011191 Zolrix 7,5 mg orodisperzibilne
tablete

olanzapin (olanzapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011192 Zolrix 7,5 mg orodisperzibilne
tablete

olanzapin (olanzapinum)

orodisperzibilna tableta
škatla s 56 tabletami (8 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011193 Zolrix 7,5 mg tablete
olanzapin (olanzapinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011194 Zolrix 7,5 mg tablete
olanzapin (olanzapinum)

tableta
škatla s 56 tabletami (8 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Poljska in
Krka, d.d., Novo mesto/Krka, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

011195 ZORSTAT filmsko obložene
tablete 40 mg

simvastatin (simvastatinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
sprememba stine ovojnine
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-255/07
07.05.2012
N05AH03
3837000107111
019178
5363-I-244/07
07.05.2012
N05AH03
3837000107005
019020
5363-I-245/07
07.05.2012
N05AH03
3837000107012
019089
5363-I-246/07
07.05.2012
N05AH03
3837000107128
019500
5363-I-247/07
07.05.2012
N05AH03
3837000107036
019640
5363-I-236/07
07.05.2012
N05AH03
3837000106923
019330
5363-I-237/07
07.05.2012
N05AH03
3837000106930
019470
5363-I-248/07
07.05.2012
N05AH03
3837000107043
019810
5363-I-249/07
07.05.2012
N05AH03
3837000107050
019950
5363-I-238/07
07.05.2012
N05AH03
3837000106947
019771
5363-I-239/07
07.05.2012
N05AH03
3837000106954
019780
5363-I-64/07
06.10.2010
C10AA01
3837000097979
035416

Stran 35 od 36

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011196 ZORSTAT filmsko obložene
tablete 40 mg

simvastatin (simvastatinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

57 / 29. 6. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Stran

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
sprememba stine ovojnine

5363-I-65/07
06.10.2010
C10AA01
3837000097986
035424

GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

Št. 00-10/2007
Št.: 00-10/2007

Ljubljana, dne 12. junija 2007

dne 12. junija 2007
Ljubljana,
EVA 2007-2711-0067

EVA 2007-2711-0067

7891

Predsednica sveta Javne agencije Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomoke

Breda Kokalj Limbek, dr.med.,spec.

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

Stran 36 od 36

Seznam zdravil, za katera je od 1. 12. 2006 do 25. 5. 2007 prenehalo veljati dovoljenje za promet

škatla s 4 tabletami (1 Zdravilo se izdaja le na recept.
x 4 tablete v
pretisnem omotu)

škatla s tubo s 50 g
dermalne emulzije

067350 ACTONEL enkrat
tedensko 35 mg

076120 ADVANTAN
dermalna emulzija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

052957 Amoksiklav 1000 mg škatla s 14 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete za peroralno (7 x 2 tableti v
suspenzijo
pretisnem omotu)

škatla z 10 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(5 x 2 tableti v
pretisnem omotu)

škatla s 14 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(7 x 2 tableti v
pretisnem omotu)

052965 Amoksiklav 625 mg
tablete za peroralno
suspenzijo

052973 Amoksiklav 625 mg
tablete za peroralno
suspenzijo

037699 AMPRIL HD tablete 5 škatla z 28 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
mg/25 mg
(4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)

037702 AMPRIL HL tablete
2,5 mg/12,5 mg

1

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

Schering AG , Berlin, Nemþija

KRKA, d.d., Novo mesto in Actavis hf., Hafnarfjördur,
Islandija/KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto in Actavis hf., Hafnarfjördur,
Islandija/KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenija

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

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

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

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

Schering S.p.A., Milano, Italija / Schering AG, Berlin,
Nemþija,

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Procter & Gamble Pharmaceuticals-Germany GmbH/
Slovenija
Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex,
Francija

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Procter & Gamble Pharmaceuticals-Germany GmbH/
Slovenija
Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex,
Francija

5363-I-901/05

5363-I-902/05

5363-I-284/06

5363-I-283/06

5363-I-286/06

5363-I-285/06

5363-I-284/04

5363-I-938/05

5363-I-939/05

5363-I-940/05

št.odloþbe

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba imena zdravila

sprememba imena zdravila

sprememba imena zdravila

sprememba imena zdravila

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

sprememba/e v dovoljenju
za promet

sprememba/e v dovoljenju
za promet

sprememba/e v dovoljenju
za promet

vrsta odloþbe

57 / 29. 6. 2007

škatla z 28 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)

izdelovalec/proizvajalec zdravila

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Procter & Gamble Pharmaceuticals-Germany GmbH/
Slovenija
Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex,
Francija

imetnik dovoljenja za promet

052906 Amoksiklav 1000 mg škatla z 10 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete za peroralno (5 x 2 tableti v
suspenzijo
pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla z 28 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

067113 ACTONEL 5 mg
filmsko obložene
tablete

naþin/režim izdajajnja

škatla z 28 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

pakiranje

067121 ACTONEL 30 mg
filmsko obložene
tablete

ime zdravila

Št.

šifra

7892 /

Na podlagi 52.þlena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006) in 11.þlena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in
katera
je od
1. 12.
2006Republike
do 25. 5.
2007 prenehalo
dovoljenje
za promet
medicinske pripomoþke (Uradni zdravil,
list RS,št. za
115/06)
je svet
Javne
agencije
Slovenije
za zdravila inveljati
medicinske
pripomoþke,
na 5. seji dne 12.6.2007
sprejel
SEZNAM zdravil, za katera je od 1.12.2006 do 25.5.2007 prenehalo veljati dovoljenje za promet
Priloga

SEZNAM

Na podlagi 52. 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 5. seji dne 12. 6. 2007 sprejel

3055.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zdravilo se izdaja brez recepta v Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a, Ljubljana,
lekarnah
Slovenija

Zdravilo se izdaja brez recepta v Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a, Ljubljana,
lekarnah
Slovenija

vreþka po 70 g

škatla z 1 napolnjeno
injekcijsko brizgo (z
iglo) z 0,5 ml
suspenzije

škatla s plastenko s
100 ml raztopine

010022 B-COMPLEX zrnca

012106 BEGRIVAC
2004/2005

011991 BETADINE 1 g/100
ml raztopina za
grgranje

012416 BETADINE 10 g/100 škatla s plastenko s
ml dermalna
100 ml raztopine
raztopina

škatla s tlaþnim
vsebnikom z 200
odmerki in
standardnim
sprožilcem

075655 Budiair 200
mikrogramov
inhalacijska raztopina
pod tlakom

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova ulica 4, Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/a, Parma,
Ljubljana, Slovenija
Italija

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova ulica 4, Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/a, Parma,
Ljubljana, Slovenija
Italija

Alkaloid d.d., Skopje, Republika Makedonija v
sodelovanju z Mundipharma AG, Basel, Švica,

Alkaloid d.d., Skopje, Republika Makedonija v
sodelovanju z Mundipharma AG, Basel, Švica,

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

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

5363-I-424/06

5363-I-425/06

5363-I-357/06

5363-I-355/06

5363-I-231/06

5363-I-149/03

5363-I-311/06

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba naþina izdaje

sprememba naþina izdaje

sprememba v sestavi
cepiva

sprememba naþina izdaje

sprememba naþina izdaje

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba naþina izdaje

57 / 29. 6. 2007 /
Stran

2

5363-I-160/04

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Dublin, Irska/ CSC 5363-I-797/04
Pharmaceuticals GmbH, Hamburg, Nemþija

LEK, d.d., Ljubljana, v sodelovanju z Laboratoria
Qualiphar N.V./S.A., Rijksweg 9, B 2880 Bornem,
Belgija

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s tlaþnim
vsebnikom z 200
odmerki in sprožilcemnastavkom za
inhaliranje Jet

075663 Budiair 200
mikrogramov
inhalacijska raztopina
pod tlakom

Zdravilo se izdaja le na recept, Chiron Behring GmbH & Co. KG, Emil-vonuporablja pa se samo v javnih
Behring Strasse 76, D-35041 Marburg, Nemþija
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Zdravilo se izdaja brez recepta v KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
lekarnah
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
(2 x 15 tablet v
lekarnah
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
pretisnem omotu)

009997 B-COMPLEX
obložene tablete

CSC Pharma, d.o.o., Jana Husa 1a, Ljubljana,
Slovenija

škatla s stekleniþko s Zdravilo se izdaja brez recepta v LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
30 ml raztopine z
lekarnah
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
zaporko in plastiþnim
nastavkom za pršenje

014974 AULIN 100 mg zrnca škatla s 30 vreþkami s Zdravilo se izdaja le na recept.
praškom
za peroralno
suspenzijo

000752 ANGAL S pršilo

Uradni list Republike Slovenije

7893

Bayer Health Care AG, Leverkusen, , Nemþija

škatla s 3 vaginalnimi Zdravilo se izdaja le na recept.
tabletami (1 x 3
tablete v pretisnem
omotu) in 1
vnašalnikom

škatla s 3 vaginalnimi Zdravilo se izdaja le na recept.
tabletami (1 x 3
tablete v pretisnem
omotu), tubo z 20 g
kreme in 1
vnašalnikom za
vaginalne tablete

018058 CANESTEN 3
vaginalne tablete

018090 CANESTEN 3
vaginalne tablete/
CANESTEN krema

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl,
Avstrija
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl,
Avstrija
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl,
Avstrija
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl,
Avstrija

035912 Cetirizine Sandoz 10 škatla z 10 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
mg filmsko obložene (1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
tablete

035920 Cetirizine Sandoz 10 škatla z 20 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
mg filmsko obložene (2 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

035939 Cetirizine Sandoz 10 škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
mg filmsko obložene (3 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

035947 Cetirizine Sandoz 10 škatla s 60 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
mg filmsko obložene (6 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
tablete

Sandoz B.V., Weesp, Nizozemska/Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10, Kundl,, Avstrija

Sandoz B.V., Weesp, Nizozemska/Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10, Kundl,, Avstrija

Sandoz B.V., Weesp, Nizozemska/Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10, Kundl,, Avstrija

Sandoz B.V., Weesp, Nizozemska/Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10, Kundl,, Avstrija

Sandoz B.V., Weesp, Nizozemska/Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10, Kundl,, Avstrija

5363-I-709/05

5363-I-708/05

5363-I-707/05

5363-I-706/05

5363-I-705/05

5363-I-486/05

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba naþina izdaje
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Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl,
Avstrija

035904 Cetirizine Sandoz 10 škatla s 7 tabletami (1 Zdravilo se izdaja le na recept.
mg filmsko obložene x 7 tablet v pretisnem
omotu)
tablete

Bayer Pharma, d.o.o., Bravniþarjeva 13,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-482/05

5363-I-471/06

sprememba naþina izdaje

Št.

Bayer Health Care AG, Leverkusen, , Nemþija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

023078 CalciumvitaC šumeþe škatla z 10 šumeþimi Zdravilo se izdaja brez recepta v KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
tablete
tabletami v
lekarnah
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
plastiþnem vsebniku

5363-I-26/06

7894 /

Bayer Pharma, d.o.o., Bravniþarjeva 13,
Ljubljana, Slovenija

Lek farmacevtska družba, d.d., Ljubljana/ Novartis
Consumer Health SA, Nyon, Švica

022276 Calcium-Sandoz forte škatla z 20 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje, d.o.o.
v plastiþnem vsebniku lekarnah
Brnþiþeva 1, Ljubljana, Slovenija

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles, Belgija

Rottendorf Pharma GmbH, Ennigerloh, Nemþija Bayer
Consumer Care AG, Basel, Švica
Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis Pharma,VB in
Thissen Lab., Belgija/sanofi-aventis d.o.o., Slovenija
Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis Pharma,VB in
Thissen Lab., Belgija/sanofi-aventis d.o.o., Slovenija

037648 ELEVIT PRONATAL škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v Bayer Pharma ,d.o.o., Celovška 135, Ljubljana,
filmsko obložene
(3 x 10 tablet v
lekarnah
Slovenija
tablete
pretisnem omotu)
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

škatla z 1 vialo s
praškom

škatla z 1 vialo s
praškom

škatla z 1 napolnjeno
injekcijsko brizgo po
0,5 ml suspenzije in
injekcijsko iglo

škatla s plastenko z
28 kapsulami

škatla s plastenko s
14 kapsulami

039861 Eloxatin 5 mg/ml
prašek za raztopino
za infundiranje

039942 Eloxatin 5 mg/ml
prašek za raztopino
za infundiranje

080829 FLUARIX suspenzija
za injiciranje v
napolnjeni injekcijski
brizgi

055182 Gasec 20 mg

055204 Gasec 20 mg

sprememba imetnika
dovoljenja za
promet,izdelovalca in
proizvajalca

sprememba izdelovalca

sprememba izdelovalca

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba izdelovalca

sprememba izdelovalca

sprememba naþina izdaje

sprememba naþina izdaje
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5363-I-318/05

5363-I-698/03

MEPHA Lda,R.Elias Garcia
Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Fabricacao Farmaceutica, Lda Rua Elias Garcia 28C,Amadora,Portugalska/MEPHA Ltd., Aesch, Švica
28 C, Amadora, Portugalska
Pharmacia AB, Lindhagensgatan 133,
Stockholm,Švedska/Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen,Luksemburg

5363-I-699/03

5363-I-861/05

5363-I-290/06

5363-I-289/06

5363-I-829/05

5363-I-830/05

MEPHA Lda,R.Elias Garcia
Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Fabricacao Farmaceutica, Lda Rua Elias Garcia 28C,Amadora,Portugalska/MEPHA Ltd., Aesch, Švica
28 C, Amadora, Portugalska

Zdravilo se izdaja le na recept, Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
uporablja pa se samo v
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept, GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
Sächsisches Serumwerk Dresden, GmbH & Co.
uporablja pa se samo v javnih
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana Knezov štradon KG,Nemþija
zdravstvenih zavodih ter pri
90, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah.

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah.

Rottendorf Pharma GmbH, Ennigerloh, Nemþija Bayer
Consumer Care AG, Basel, Švica

037672 ELEVIT PRONATAL škatla s 100 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v Bayer Pharma ,d.o.o., Celovška 135, Ljubljana,
filmsko obložene
(10 x 10 tablet v
lekarnah
Slovenija
tablete
pretisnem omotu)

sprememba naþina izdaje

sprememba imena zdravila

Št.

069183 GENOTROPIN 12 mg škatla z 1 dvodelnim
prašek in vehikel za vložkom s praškom in
raztopino za
vehiklom
injiciranje

5363-I-650/06

Zdravilo se izdaja brez recepta v GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
SmithKline Beecham Consumer Healthcare, Berkshire, 5363-I-780/04
lekarnah
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana Knezov štradon Velika Britanija/GSK Export Limited, Brentford,, Velika
90, Ljubljana, Slovenija
Britanija

škatla z 10 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v Schering-Plough Europe, Rue de Stalle, 73,
(1 x 10 tablet v
lekarnah.
Bruselj, Belgija
pretisnem omotu)

016799 CORSODYL Mint
plastenka s 300 ml
raztopina za izpiranje raztopine
ust

062987 Claritine 10 mg
tablete

Uradni list Republike Slovenije

7895

škatla s tubo s 50 g
gela

027057 Ketonal 25 mg/g gel

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

škatla s 6 tabletami (1 Zdravilo se izdaja brez recepta v LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
x 6 tablet v pretisnem lekarnah.
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta v KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
lekarnah
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja brez recepta v KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
lekarnah
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

škatla s tubo s 40 g
gela

034185 LEKADOL 500 mg
filmsko obložene
tablete

066427 LOKOHEPAN gel

066400 LOKOHEPAN krema škatla s tubo s 40 g
kreme

5

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

zloženka z 18
Zdravilo se izdaja brez recepta v LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
tabletami (3 x 6 tablet lekarnah.
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
v pretisnem omotu)

030708 LEKADOL 500 mg
filmsko obložene
tablete

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

5363-I-554/03

5363-I-553/03

5363-I-616/04

5363-I-326/03

5363-I-358/03

5363-I-669/06

5363-I-78/05

5363-I-77/05

sprememba naþina izdaje

sprememba naþina izdaje

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba naþina izdaje

sprememba naþina izdaje

sprememba izdelovalca

sprememba izdelovalca

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

57 / 29. 6. 2007

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

Alkaloid d.d., Skopje, Republika Makedonija v
sodelovanju s Pfizer Inc., New York, ZDA,

044075 KOMPENSAN tablete škatla z 20 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a, Ljubljana,
300 mg
(2 x 10 tablet v
lekarnah
Slovenija
pretisnem omotu)

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

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova ulica 4, Rhodia Organique Fine Limited, Bristol, Velika
Ljubljana, Slovenija
Britanija/Torrex Pharma GesmbH, Dunaj, Avstrija

Zdravilo se izdaja brez recepta v LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
lekarnah
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

škatla s stekleniþko s Zdravilo se izdaja le na recept,
250 ml tekoþine
uporablja pa se samo v
bolnišnicah.

087432 ISOFLURAN

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova ulica 4, Rhodia Organique Fine Limited, Bristol, Velika
Ljubljana, Slovenija
Britanija/Torrex Pharma GesmbH, Dunaj, Avstrija

5363-I-503/06

Zdravilo se izdaja le na recept, PhotoCure ASA, Hoffsveien 48, Oslo, Norveška PhotoCure ASA, Hoffsveien 48, Oslo, , Norveška
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

068799 Hexvix 85 mg prašek škatla z 1 vialo s
in vehikel za
praškom in 1 stekleno
vialo z vehiklom
raztopino za
intravezikalno
uporabo

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

Št.

škatla s stekleniþko s Zdravilo se izdaja le na recept,
100 ml tekoþine
uporablja pa se samo v
bolnišnicah.

5363-I-504/06

Zdravilo se izdaja le na recept, PhotoCure ASA, Hoffsveien 48, Oslo, Norveška PhotoCure ASA, Hoffsveien 48, Oslo, , Norveška
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

škatla z 1 vialo s
praškom in 1
polipropilensko vialo z
vehiklom

068829 Hexvix 85 mg prašek
in vehikel za
raztopino za
intravezikalno
uporabo

sprememba naþina izdaje

7896 /

087424 ISOFLURAN

Zdravilo se izdaja brez recepta v Pharma Nord ApS, Sadelmagervej 30-32, Vejle, Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, Vojens/Pharma Nord 5363-I-988/05
lekarnah
Danska
ApS, Vejle, Danska

075094 Glukozamin "Pharma vsebnik z 90
Nord"
kapsulami

Stran
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sprememba v sestavi
zdravila

sprememba imetnika
dovoljenja za
promet,izdelovalca in
proizvajalca

5363-I-504/05

škatla z 10 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s tubo s 60 g
gela

škatla s plastenko z Zdravilo se izdaja le na recept.
zaporko z odmernim
mehanskim
pršilnikom (120
vpihov)

škatla s 5 ampulami z Zdravilo se izdaja le na recept, Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Medis, d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana/Mepha Ltd., Aesch, 5363-I-1010/05
2 ml raztopine
uporablja pa se samo v javnih
Fabricacao Farmaceutica, Lda Rua Elias Garcia Švica
zdravstvenih zavodih ter pri
28 C, Amadora, Portugalska
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

050938 Menadex

057088 NAKLOFEN gel 10
mg/1 g

087319 NASONEX 50 µg
pršilo za nos,
suspenzija

073148 Olfen 75 mg
raztopina za
injiciranje

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles, Belgija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

5363-I-404/03

sprememba imetnika
dovoljenja za
promet,izdelovalca in
proizvajalca

Medis, d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana/Mepha Ltd., Aesch, 5363-I-1008/05
Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Fabricacao Farmaceutica, Lda Rua Elias Garcia Švica
28 C, Amadora, Portugalska

škatla z 20 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

073164 Olfen Lactab 50 mg
filmsko obložene
tablete

073180 Olfen Rectocaps 100 škatla s 5 kapsulami Zdravilo se izdaja le na recept.
mg rektalne kapsule (1 x 5 kapsul v
pretisnem omotu)

Št.
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sprememba imetnika
dovoljenja za
promet,izdelovalca in
proizvajalca

Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Medis, d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana/Mepha Ltd., Aesch, 5363-I-1009/05
Fabricacao Farmaceutica, Lda Rua Elias Garcia Švica
28 C, Amadora, Portugalska

škatla s tubo s 50 g
gela

sprememba naþina izdaje

sprememba naþina izdaje

sprememba/e v dovoljenju
za promet

sprememba/e v dovoljenju
za promet

073202 Olfen gel

Zdravilo se izdaja brez recepta v Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Medis, d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana/Mepha Ltd., Aesch, 5363-I-1011/05
lekarnah
Fabricacao Farmaceutica, Lda Rua Elias Garcia Švica
28 C, Amadora, Portugalska

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

Zdravilo se izdaja brez recepta v KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
lekarnah
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue de la BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group), Glienicker Weg 5363-I-302/05
Gare, Luksemburg, Luksemburg
125-127, 12489 Berlin, Nemþija

Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue de la BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group), Glienicker Weg 5363-I-301/05
Gare, Luksemburg, Luksemburg
125-127, 12489 Berlin, Nemþija

sprememba/e v dovoljenju
za promet

sprememba imena zdravila

050946 Menadex

Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue de la BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group), Glienicker Weg 5363-I-303/05
Gare, Luksemburg, Luksemburg
125-127, 12489 Berlin, Nemþija

5363-I-21/03

škatla s 50 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

050911 Menadex

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

zloženka z 28
Zdravilo se izdaja le na recept.
tabletami (4 x 7 tablet
v pretisnem omotu)

030171 LORISTA H filmsko
obložene tablete

Uradni list Republike Slovenije

7897

Fujisawa Ireland Limited,Killorglin, Co Kerry,
Irska/Fujisawa GmbH, München, Nemþija

Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Nemþija/ Bayer
HealthCare AG, Leverkusen, Nemþija

083860 PROGRAF 5 mg trde škatla s 30 kapsulami Zdravilo se izdaja le na recept, PharmaSwiss, d.o.o., Wolfova 1, Ljubljana,
kapsule
(3 x 10 kapsul v
uporablja pa se samo v
Slovenija
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
pretisnem omotu)
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

075558 Rupurut 500 mg
žveþljive tablete

7

5363-I-435/06

5363-I-387/04

5363-I-386/04

sprememba naþina izdaje

sprememba
izdelovalca/proizvajalca

sprememba
izdelovalca/proizvajalca

sprememba naþina izdaje

57 / 29. 6. 2007

škatla z 20 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v Bayer Pharma, d.o.o., Bravniþarjeva 13,
(2 x 10 tablet v
lekarnah
Ljubljana, Slovenija
pretisnem omotu)

Fujisawa Ireland Limited,Killorglin, Co Kerry,
Irska/Fujisawa GmbH, München, Nemþija

Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A., Poljska in Pliva 5363-I-84/06
Ljubljana d.o.o./Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvaška

sprememba naþina izdaje

Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A., Poljska in Pliva 5363-I-83/06
Ljubljana d.o.o./Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvaška

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

5363-I-294/06

5363-I-292/06

5363-I-293/06

Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis Pharma,VB in
Thissen Lab., Belgija/sanofi-aventis d.o.o., Slovenija

Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis Pharma,VB in
Thissen Lab., Belgija/sanofi-aventis d.o.o., Slovenija

083852 PROGRAF 1 mg trde škatla s 60 kapsulami Zdravilo se izdaja le na recept, PharmaSwiss, d.o.o., Wolfova 1, Ljubljana,
uporablja pa se samo v
kapsule
(6 x 10 kapsul v
Slovenija
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
pretisnem omotu)
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

škatla z 250 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
(25 x 10 tablet v
lekarnah
Ljubljana, Slovenija
pretisnem omotu)

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

031062 Plivit C tablete 500
mg

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah.

039918 Oxaliplatin Winthrop 5 škatla z 1 vialo s
mg/ml prašek za
praškom
raztopino za
infundiranje

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

Aventis Pharma, Dagenham, Essex, VB in Sanofi
Winthrop Ind., Quetigny, Fra./sanofi-aventis d.o.o,
Slovenija

Št.

škatla z 20 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
(2 x 10 tablet v
lekarnah
Ljubljana, Slovenija
pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah.

039950 Oxaliplatin Winthrop 5 škatla z 1 vialo s
mg/ml prašek za
praškom
raztopino za
infundiranje

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

7898 /

022837 Plivit C tablete 500
mg

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah.

039934 Oxaliplatin Winthrop 5 škatla z 1 vialo z 20
mg/ml koncentrat za ml koncentrata
raztopino za
infundiranje

Stran
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KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

škatla s 60 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
(6 x 10 tablet v
lekarnah
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
pretisnem omotu)

škatla z 20 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
lekarnah.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
(2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 84 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(6 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

093726 RUTACID žveþljive
tablete 500 mg

093718 RUTACID žveþljive
tablete 500 mg

045527 SALAGEN 5 mg
filmsko obložene
tablete

škatla z vsebnikom (z Zdravilo se izdaja le na recept.
odmernim ventilom) s
suspenzijo (120
odmerkov) in
ustnikom

017493 SEREVENT
inhalacijska
suspenzija pod
tlakom
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sprememba imetnika
dovoljenja za promet

spremembe v dovoljenju
za promet

sprememba izdelovalca

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba naþina izdaje

sprememba naþina izdaje

sprememba naþina izdaje

sprememba naþina izdaje

sprememba naþina izdaje

Št.

GSK Pharmaceuticals S.A., Poljska in Glaxo W.
5363-I-233/07
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana Knezov štradon Production, Francija/GSK Export Ltd., Brendfort, Velika
90, Ljubljana, Slovenija
Britanija

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
GSK Pharmaceuticals S.A., Poljska in Glaxo W.
5363-I-3/06
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana Knezov štradon Production, Francija/GSK Export Ltd., Brendfort, Velika
Britanija
90, Ljubljana, Slovenija

škatla z vsebnikom (z Zdravilo se izdaja le na recept.
odmernim ventilom) s
suspenzijo (120
odmerkov) in
ustnikom

017493 SEREVENT
inhalacijska
suspenzija pod
tlakom

5363-I-224/05

5363-I-21/05

5363-I-22/05

5363-I-143/04

Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
MEPHA Ltd., Dornacherstrasse 114,4147 Aesch-Basel, 5363-I-495/06
Fabricacao Farmaceutica, Lda Rua Elias Garcia Švica
28 C, Amadora, Portugalska

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, Nürnberg,
Nemþija/Novartis Pharma AG, 4002 Basel, Švica

Bayer Health Care AG, Leverkusen, , Nemþija

5363-I-434/06

5363-I-436/06

011037 SALIPAX 20 mg trde škatla s 30 kapsulami Zdravilo se izdaja le na recept.
kapsule
(3 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemþija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

škatla z 20 pastilami Zdravilo se izdaja brez recepta v Bayer Pharma, d.o.o., Bravniþarjeva 13,
(2 x 10 pastil v
lekarnah
Ljubljana, Slovenija
sekundarnem omotu,
vsaka pastila v
stiþnem omotu)

041033 RUPURUT mint
mehke pastile

Cardinal Health Germany 405 GmbH, Schorndorf,
Nemþija/Bayer HealthCare AG, Leverkusen, Nemþija

škatla z 20 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v Bayer Pharma, d.o.o., Bravniþarjeva 13,
(2 x 10 tablet v
lekarnah
Ljubljana, Slovenija
pretisnem omotu)

016020 Rupurut forte 1000
mg žveþljive tablete

Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Nemþija/ Bayer
HealthCare AG, Leverkusen, Nemþija

škatla s 50 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v Bayer Pharma, d.o.o., Bravniþarjeva 13,
(5 x 10 tablet v
lekarnah
Ljubljana, Slovenija
pretisnem omotu)

075566 Rupurut 500 mg
žveþljive tablete

Uradni list Republike Slovenije

7899

škatla s tubo s 50 g
gela

004413 VENITAN forte gel

škatla z 28 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)

035416 ZORSTAT filmsko
obložene tablete 40
mg

Ljubljana, dne 25.maja 2007
EVA 2007-2711-0066

5363-I-389/05

9

5363-I-722/05

GALEX- Proizvodnja in promet s farmacevtskimi GALEX- Proizvodnja in promet s farmacevtskimi in
in drugimi proizvodi, d.d. Tišinska ulica 29g,
drugimi proizvodi, d.d., Slovenija
Murska Sobota, Slovenija

Breda Kokalj Limbek, dr.med.spec.

sprememba stiþne
ovojnine

sprememba stiþne
ovojnine

sprememba/e v dovoljenju
za promet

sprememba naþina izdaje

sprememba naþina izdaje

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

Predsednica sveta Javne agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomoþke

5363-I-723/05

GALEX- Proizvodnja in promet s farmacevtskimi GALEX- Proizvodnja in promet s farmacevtskimi in
in drugimi proizvodi, d.d. Tišinska ulica 29g,
drugimi proizvodi, d.d., Slovenija
Murska Sobota, Slovenija

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgija/ Pfizer 5363-I-491/01
Luxembourg SARL, Luxembourg, Luksemburg

Lek farmacevtska družba, d.d., Ljubljana/ Novartis
Consumer Health SA, Nyon, Švica

5363-I-225/06

sprememba imetnika
dovoljenja za promet
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Št. 00-11/2007
Ljubljana, dne 25. maja 2007
EVA 2007-2711-0066
Št. 00-11/2007

škatla s 84 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(12 x 7 tablet v
pretisnem omotu)

035424 ZORSTAT filmsko
obložene tablete 40
mg

Zdravilo se izdaja le na recept.

070076 XALACOM 50 µg/ml / škatla s kapalno
5 mg/ml kapljice za plastenko z 2,5 ml
oko, raztopina
raztopine

Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg

Zdravilo se izdaja brez recepta v Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje, d.o.o.
lekarnah
Brnþiþeva 1, Ljubljana, Slovenija

055212 Voltaren Emulgel 1 % škatla s tubo s 50 g
gel
gela

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

5363-I-231/07

Št.

Engelhard A. GmbH&Co. KG, Nemþija

sprememba v sestavi
zdravila

7900 /

Zdravilo se izdaja brez recepta v LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
lekarnah
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

škatla z 20 pastilami Zdravilo se izdaja brez recepta v Engelhard A. GmbH&Co. KG, Nemþija
lekarnah in specializiranih
prodajalnah

016730 TRACHISAN 8mg
pastile

Zdravilo se izdaja le na recept, Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Frankfurt,Nemþija 5363-I-546/06
uporablja pa se samo v javnih
Slovenija
/Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex ,
zdravstvenih zavodih ter pri
Francija
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

škatla s 5 ampulami
po 1 ml raztopine (1
mg/ml)

079103 SUPRARENIN

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3056.

Sistemska obratovalna navodila za
distribucijska omrežja zemeljskega plina za
geografska območja občin Domžale, Mengeš
in Trzin

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06, 9/07 – popr.) Petrol d.d, Ljubljana, kot izvajalec
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskih omrežji zemeljskega plina na geografskih območjih Občin Domžale, Mengeš in Trzin, po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo
št. 25-9/2006/ZP-33, z dne 11. 4. 2007, izdaja

SISTEMSKA
OBRATOVALNA NAVODILA
za distribucijska omrežja zemeljskega plina za
geografska območja občin Domžale, Mengeš
in Trzin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskih omrežji za zemeljski plin, ki so v upravljanju sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater) Petrol d.d.,
Ljubljana za geografska območja občin Domžale, Mengeš
in Trzin.
(2) Ta akt se uporablja za sistemskega operaterja, odjemalce in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem
omrežju.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih
objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z
zemeljskim plinom;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih sistemskih operaterjev.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin, navedenih v prvem
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odstavku tega člena, na katerih je sistemski operater izvajalec
gospodarske javne službe.
2. Naloge sistemskega operaterja
2. člen
Sistemski operater je odgovoren za:
– distribucijo zemeljskega plina;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja in določanje razumnih zahtev za priključitev in dostop
do omrežja;
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom, s tem da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem omrežij s katerimi je distribucijsko omrežje, ki ga
upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja;
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov
pri porabnikih.
3. Uporaba podatkov in informacij
3. člen
(1) Sistemski operater mora varovati zaupnost podatkov
in informacij, ki jih pridobi od uporabnikov, razen če predpisi
zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali
drugim organom.
(2) Sistemski operater ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev mora sistemski operater skladno s predpisi, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi zavarovanja osebnih podatkov mora sistemski operater organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh
podatkov.
(4) Osebne podatke sistemski operater shranjuje, dokler
je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali
ali nadalje obdelovali.
4. Pojmi in definicije
4. člen
(1) V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v
Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa
imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:

–

distribucija zemeljskega plina:

je transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju;

–

distribucijsko omrežje:

je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na geografskem območju, določenim s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev;

–

dobavitelj zemeljskega plina:

pravna ali fizična oseba, ki odjemalcu na osnovi pogodbe dobavlja zemeljski plin;

–

dostop:

uporaba omrežja zemeljskega plina za odjem dogovorjene količine zemeljskega plina ob dogovorjenem časovnem obdobju;

–

izravnava:

je postopek izravnave med pogodbeno prevzeto količino na enem ali več prevzemnih mestih in
predano količino zemeljskega plina na enem ali več predajnih mestih uporabnika omrežja;
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–

odorizacija:

dodajanje odorirnega sredstva zemeljskemu plinu s čemer dosežemo, da zemeljski plin pridobi
značilen in prepoznaven vonj;

–

odjemalec:

pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno
rabo ali nadaljnjo prodajo;

–

pogodba o dobavi:

pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina, s katero si odjemalec zagotovi dobavo zemeljskega plina v dogovorjeni količini, dinamiki in kvaliteti;

–

pogodba o dostopu:

pogodba, ki jo skleneta uporabnik in sistemski operater in s katero se sporazumeta o uporabi
distribucijskega omrežja;

–

pogodba o oskrbi:

pogodba o dostopu in dobavi zemeljskega plina, ki jo skleneta tarifni odjemalec in izvajalec
gospodarske javne službe dejavnosti dobave tarifnim odjemalcem;

–

pogodba o priključitvi:

pogodba, ki jo skleneta vlagatelj vloge za priključitev na distribucijsko omrežje in sistemski
operater, s katero dogovorita pravna, tehnična in komercialna razmerja za izvedbo priključitve
na distribucijsko omrežje;

–

predajno mesto:

mesto, na katerem sistemski operater preda uporabniku zemeljski plin;

–

prevzemno mesto:

točka na distribucijskem omrežju, v kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega plina;

–

priključitev:

izvedba fizične povezave priključnega plinovoda na distribucijsko omrežje sistemskega operaterja;

–

uporabnik:

pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali oddaja zemeljski plin v disitribucijsko omrežje;

–

zaplinjanje:

zapolnitev plinovoda, postrojenj ali objektov z zemeljskim plinom.

II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z
NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE Z
ZEMELJSKIM PLINOM
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest
sistemskega operaterja do predajnih mest uporabnikom.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
plinovodnega omrežja, merilno-regulacijskih postaj ter druge
opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad
distribucijskim omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v
varnostnem pasu plinovodov, je sistemski operater dolžan
zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega
omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Sistemski operater izdela predloge za nadaljnji razvoj
distribucijskega omrežja, skladno s koncesijsko pogodbo in
veljavno zakonodajo ter na podlagi analize izvajanja distribucije
in upravljanja distribucijskega omrežja, značilnosti pretočnih in
tlačnih obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij
za priključitev, anket ter drugih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
Pri načrtovanju, graditvi, preizkušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter
drugih delih na distribucijskem omrežju se morajo upoštevati
določbe predpisov o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov in drugih predpisov.
8. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter
drugih delih na distribucijskem omrežju se zaradi poenotenja

opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov, katodne zaščite in drugih
elementov distribucijskega omrežja, uporabljajo tudi tehnične
zahteve sistemskega operaterja.
(2) Tehnične zahteve sistemskega operaterja so javne.
4. Nadzor in varovanje plinovoda
9. člen
(1) Sistemski operater ima zaradi zagotovitve zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost
predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju,
ter podati tehnične zahteve, katere mora distribucijsko omrežje
zagotavljati.
(2) Po končani izgradnji in drugih posegih morajo biti vsi
plinovodi geodetsko posneti in vneseni v kataster energetskih
in komunalnih vodov, skladno s predpisi in tehničnimi zahtevami sistemskega operaterja.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti plinovodov, naprav in objektov
na plinovodih ter varnosti objektov, naprav in premoženja ter
zdravja in življenja ljudi in živali v območju plinovodov, izdaja
sistemski operater soglasja k nameravanim posegom tretjih
oseb v varnostni pas plinovoda.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane posege v območje varnostnih pasov plinovodov in
predložene projektne dokumentacije, sistemski operater,
upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za
izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu plinovoda izvede skladno s predpisi o
graditvi objektov, in s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.
12. člen
V varnostnem pasu plinovoda ima sistemski operater
pravico nadzorovati dejavnosti in posege in pravico dostopa do
plinovoda. Širina varnostnega pasu na vsako stran plinovoda je
določena glede na delovni tlak plina v plinovodu.
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5. Služba stalne pripravljenosti
13. člen
Sistemski operater mora organizirati nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja.
14. člen
(1) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo zemeljskega plina in vodenje distribucijskega omrežja,
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v
distribucijskem omrežju,
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer,
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju, kot na primer merilno-regulacijskih postaj ter
drugih objektov,
– nadzor nad prevzemom in predajo zemeljskega plina
večjih uporabnikov,
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja, napovedovanje odjema zemeljskega plina in alociranje prevzetih količin zemeljskega plina.
(2) Sistemski operater mora organizirati službo stalne
pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
15. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega omrežja je sistemski operater dolžan skladno
s pravili stroke in predpisi o varnem delu izvajati naslednje
aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja,
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja,
– zaščito plinovodnega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi,
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja,
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu plinovodov na podlagi izdanih soglasij, prijav
in opažanj,
– servisiranje naprav in opreme po navodilih proizvajalcev.
(2) Izvedbo del lahko sistemski operater prepusti tudi
ustrezno usposobljenemu izvajalcu, ki mora dela izvajati v
skladu z operativnimi in tehnološkimi navodili sistemskega
operaterja.
7. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
16. člen
(1) Sistemski operater sme začasno prekiniti distribucijo zemeljskega plina zaradi rednega vzdrževanja, pregledov,
rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev
omrežja.
(2) Predvidena dela je sistemski operater dolžan opraviti
v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi, in izbrati čas, ki
čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce zemeljskega
plina. Za začasno omejitev ali prekinitev distribucije zemeljskega
plina, ki je posledica izvedbe teh del, sistemski operater ni odškodninsko odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v
času, ko je pričakovati večjo porabo zemeljskega plina.
(3) Sistemski operater mora o predvideni prekinitvi v pisni
obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce iz
prejšnjega odstavka. Kot pravočasno obvestilo se šteje obvestilo, poslano najmanj sedem dni pred začetkom del, v primeru,
da gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega
obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
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(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu,
– začetek in predvideno končanje del,
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije zemeljskega
plina,
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
17. člen
(1) Če je sistemski operater pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb,
izvede ta dela na stroške naročnika del, po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Sistemski operater prične z deli na zahtevo tretje osebe potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi
prizadetimi uporabniki.
8. Izredna in nepredvidena dela na distribucijskem
omrežju
18. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju,
ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe,
mora sistemski operater v najkrajšem možnem času izvesti
izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter
zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega
delovanja.
19. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko sistemski operater,
če je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje
vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa
za odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete
odjemalce.
20. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja, sistemski operater uporabnikom ne odgovarja
za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene
distribucije zemeljskega plina.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
9. Prekinitev distribucije
21. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku distribucijo zemeljskega plina po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, in sicer, če
uporabnik:
– moti distribucijo zemeljskega plina drugim uporabnikom,
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo sistemskega operaterja, dostop do vseh delov priključnega plinovoda, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav, kadar te naprave povzročajo motnje,
– brez soglasja sistemskega operaterja priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov,
– na opomin sistemskega operaterja ne zniža odjema
oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost
v zahtevanem roku,
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin ali
če uporablja zemeljski plin brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih,
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– ne plača odstopanj ali cene za uporabo omrežij v roku,
določenem v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina,
– v roku, ki ga določi sistemski operater oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci,
– ne izpolnjuje s pogodbo dogovorjenih pogojev za dostop
do omrežja.
22. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku distribucijo zemeljskega plina brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
– ob pomanjkanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema plina iz distribucijskega
omrežja.
23. člen
Sistemski operater lahko brez obvestila prekine distribucijo zemeljskega plina tistemu uporabniku, ki si na prevzemnem
mestu ni zagotovil količin zemeljskega plina, kar dokazuje s
sklenjeno pogodbo o dobavi.
24. člen
(1) Sistemski operater je dolžan uporabnika, ki mu je
bila ustavljena distribucija plina, na njegove stroške ponovno
priključiti na omrežje najkasneje v treh delovnih dneh, ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije
plina.
(2) Sistemski operater, ki je uporabniku neutemeljeno
ustavil ali prekinil distribucijo plina, mora nemudoma in na
svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave
uporabnika na svoje omrežje.
25. člen
(1) Sistemski operater ima pravico do povračila škode,
ki je nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je
ustavil distribucijo plina po predhodnem obvestilu oziroma brez
predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je sistemski operater neutemeljeno
ustavil ali prekinil distribucijo plina, ima pravico do povračila
škode, ki mu je bila s tem povzročena.
III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
26. člen
Sistemske storitve, ki jih sistemski operater zagotavlja
uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja,
– odoriranje zemeljskega plina,
– pokrivanje lastne rabe zemeljskega plina,
– pokrivanje izgub zemeljskega plina,
– ugotavljanje in obračunavanje odstopanj med pogodbeno in predano količino zemeljskega plina od napovedi,
– zagotavljanje morebitnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do
distribucijskega omrežja
27. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključujejo predvsem naslednje aktivnosti:
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ja,

– zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja,
– varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrež-

– načrtovanje distribucijskega omrežja,
– vodenje distribucijskega omrežja,
– usklajeno delovanje distribucijskega omrežja s sosednjimi omrežji,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem prenosnih in distribucijskih omrežij, ki so povezana
z omrežjem sistemskega operaterja,
– obdelavo podatkov in obračun distribucije zemeljskega
plina in sistemskih storitev,
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju,
– izvajanje meritev.
(2) Sistemski operater upravlja distribucijsko omrežje,
vključno s priključnimi plinovodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti sistemskemu operaterju brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo
priključnega plinovoda, namestitev regulatorja tlaka in merilnih
naprav.
3. Vodenje distribucijskega omrežja
28. člen
(1) Sistemski operater mora skrbeti za uravnotežene
obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je sistemski operater dolžan vzdrževati takšne pretočno tlačne razmere na
distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo
obratovanje.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzetega zemeljskega
plina v distribucijsko omrežje in predanega iz njega morajo
biti na vseh prevzemnih in predajnih mestih ustrezne merilne
naprave.
29. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da se plinska napeljava
od konca priključnega plinovoda uporablja na način, da niso
možne motnje na drugih plinskih napeljavah in da ni motečih
posledic za naprave sistemskega operaterja.
(2) Uporabnik mora sistemskemu operaterju omogočiti
dostop do naprav sistemskega operaterja kot tudi do plinske
napeljave, priključene na distribucijsko omrežje po predhodni
najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, da sistemskemu operaterju omogoča uresničevanje naslednjih pravic
in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav,
– vzdrževanje naprav sistemskega operaterja,
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
4. Napovedovanje in potrjevanje uporabe
distribucijskega omrežja
30. člen
(1) Uporabniki morajo sistemskemu operaterju posredovati tehnične podatke iz veljavne pogodbe o dobavi zemeljskega plina v zvezi z roki in količinami dobave plina najkasneje v
roku sedmih delovnih dni pred začetkom veljavnosti posamezne pogodbe o dobavi.
(2) Sistemski operater lahko zahteva od uporabnika, da
mu posreduje dnevno napoved za posameznega odjemalca,
kadar je letni odjem na posameznem predajnem mestu odjemalca večji od 100 000 Sm³ zemeljskega plina, pri čemer mora
sistemski operater ravnati nediskriminatorno.
(3) Izvajanje dnevne napovedi koriščenja zmogljivosti
za predajno mesto je možna samo v primeru, kadar odjemalec razpolaga z napravo za spremljanje porabe, ki omogoča
sistemskemu operaterju odčitavanje urnega in dnevnega odjema.
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(4) Uporabnik je pri napovedovanju odjema zemeljskega
plina in uporabe distribucijskega omrežja odgovoren za pravilnost posredovanih podatkov.
31. člen
Če sistemski operater od uporabnika ne prejme zahtevanih podatkov iz prejšnjega člena, lahko sistemski operater
uporabniku do prejetja le-teh zaradi zagotavljanja zanesljivosti
oskrbe ustavi distribucijo zemeljskega plina.
5. Merjenje pretoka in količin zemeljskega plina
32. člen
Sistemski operater mora zagotoviti meritve količin zemeljskega plina na distribucijskem omrežju na vseh prevzemnih in
predajnih mestih.
33. člen
(1) Na predajnem mestu se meri količino pretečenega
zemeljskega plina v standardnih kubičnih metrih (Sm3). Standardni kubični meter (Sm3) je količina zemeljskega plina v
volumnu 1 m3 pri absolutnem tlaku 101,325 kPa (1,01325 bar)
in temperaturi 15 °C.
(2) Strošek porabljene električne energije za delovanje
merilnih naprav in naprav za daljinski prenos podatkov bremeni
odjemalca.
34. člen
(1) Merilne naprave za ugotavljanje predanih količin zemeljskega plina so plinomeri in korektorji volumna.
(2) Pri uporabnikih, ki imajo merilne naprave nameščene
na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega plina
večji od 20 mbar ali manjši oziroma enak 30 mbar, se količine
predanega zemeljskega plina lahko merijo s plinomerom s
prigrajenim korektorjem volumna ali z uporabo korekcijskega
faktorja, pri nadtlaku, večjem od 30 mbar, pa se morajo količine
predanega zemeljskega plina meriti s plinomerom s prigrajenim
korektorjem volumna.
(3) Korekcijski faktor se izračuna na podlagi lokalnih klimatskih pogojev, ki jih sistemski operater izračuna na podlagi
tehničnih pravil in predpisov.
(4) Korektor volumna mora omogočati arhiviranje vseh
urnih in dnevnih podatkov vsaj za zadnje 4 mesece.
35. člen
(1) Kolikor merilne naprave pri uporabnikih, ki so nameščene na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega
plina večji od 20 mbar ali manjši oziroma enak 30 mbar, nimajo
prigrajenega korektorja volumna, se upošteva, kot da so na
predajnem mestu izpolnjeni standardni pogoji iz 33. člena tega
akta.
(2) Uporabnik ima možnost nabave in vgradnje korektorja
volumna na lastne stroške.
36. člen
Merilne naprave sistemski operater namesti vsakemu
novemu uporabniku. Tip, velikost in mesto namestitve merilne
naprave določi projektant v skladu s pogoji sistemskega operaterja. Vse merilne naprave morajo imeti žig pooblaščenega
organa. Po prevzemu merilne naprave s strani sistemskega
operaterja se na merilno napravo namesti plomba, ki onemogoča njeno demontažo brez poškodbe.
37. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in vzdrževanjem merilnih naprav izvaja sistemski operater ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen izvajalec.
38. člen
Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku in zamenjavo teh izvaja sistemski operater v skladu z zakonodajo.
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39. člen
Količine predanega zemeljskega plina se ugotovijo na
podlagi odčitka merilne naprave. Merilne naprave odčitava
pooblaščena oseba sistemskega operaterja ali po predhodnem
dogovoru s sistemskim operaterjem uporabnik sam ali se odčitavajo z napravo, ki omogoča daljinski prenos podatkov.
40. člen
Sistemski operater zaračunava uporabniku posredovanje
podatkov o odčitkih merilnih naprav, ki niso zajeti v omrežnini
za distribucijsko omrežje.
41. člen
Pri izvajanju aktivnosti iz 37., 38. in 39. člena tega akta,
mora uporabnik sistemskemu operaterju omogočiti neoviran
dostop do vseh merilnih naprav na predajnih mestih zemeljskega plina.
42. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti uporabnika ali
zaradi drugih razlogov na strani uporabnika ni mogel odčitati
merilne naprave, je uporabnik dolžan na podlagi obvestila sistemskemu operaterju javiti pravilen odčitek v roku in na način,
ki ga določi sistemski operater. Če uporabnik ne javi odčitka v
določenem roku oziroma sistemskemu operaterju ne omogoči
dostopa do merilnih naprav na predajnih mestih, mu sistemski
operater določi količino predanega zemeljskega plina glede na
njegovo dinamiko oskrbe v preteklem obdobju.
43. člen
(1) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave, ki je nastala brez krivde uporabnika, količine predanega
zemeljskega plina nepravilno merjene oziroma registrirane,
se na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine
zemeljskega plina sporazumno popravijo za čas, od zadnje
kontrole merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, vendar
za največ 12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti
ugotovljene.
(2) Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih
je uporabnik odjemal zemeljski plin v času, ko je merilna naprava nepravilno merila oziroma registrirala količine predanega
zemeljskega plina.
(3) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih
količin, se popravek izvrši tako, da se predane količine zemeljskega plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave
niso pravilno merile oziroma registrirale teh količin, določi na
podlagi srednjih vrednosti predanih količin, v obdobju pred
in po nastanku okvare, z upoštevanjem dinamike distribucije
zemeljskega plina.
(4) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve
plinskih naprav treba zamenjati merilno napravo z novo drugih
dimenzij in karakteristik, nosi stroške nabave in vgradnje nove
merilne naprave odjemalec.
(5) Sistemski operater in odjemalec imata poleg rednih
pregledov pravico kontrolirati točnost merilne naprave. Če
se pri preizkusu izkaže, da je točnost merilne naprave izven
dopustnih meja, plača stroške pregleda sistemski operater,
v nasprotnem primeru pa odjemalec oziroma lastnik merilne
naprave.
44. člen
(1) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več kot
70 000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem mestu, imajo lahko k merilni napravi prigrajeno tarifno spominsko
enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje plina. V primeru
vgrajenega korektorja volumna s spominsko enoto, tarifna spominska enota ni potrebna.
(2) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več kot
100 000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem mestu, morajo imeti k merilni napravi prigrajeno tarifno spominsko
enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje plina. V primeru
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vgrajenega korektorja volumna s spominsko enoto, tarifna spominska enota ni potrebna.
(3) Odjemalci iz prejšnjega odstavka morajo k merilni napravi s prigrajeno tarifno spominsko enoto oziroma korektorju
volumna, prigraditi še napravo, ki omogoča daljinski prenos
podatkov o predani količini plina in o drugih parametrih plina
(tlak, temperatura), če to ne omogoča že sama naprava. Zahtevane lastnosti naprav s funkcijo daljinskega prenosa podatkov
predpiše sistemski operater.
(4) V primeru da odjemalec nima vgrajene merilne naprave iz drugega odstavka tega člena, je do vgradnje merilne
naprave uvrščen v ustrezno nižjo odjemno skupino, za katero
namestitev takšne naprave ni potrebna.
(5) Tarifne spominske enote in naprave, ki omogočajo
daljinski prenos podatkov, namešča, premešča in vzdržuje
sistemski operater na stroške uporabnika.
(6) Odjemalci, pri katerih so nameščene merilne naprave,
ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo, morajo
sistemskemu operaterju, če je to tehnično možno, omogočiti
priklop na električno omrežje.
45. člen
(1) Vsem uporabnikom omrežja, ki nimajo prigrajene tarifne spominske enote ali korektorja volumna, sistemski operater
obračunava omrežnino na podlagi standardnega obremenitvenega profila.
(2) Vsem ostalim uporabnikom omrežja sistemski operater obračunava omrežnino na podlagi podatkov, odčitanih s
tarifne spominske enote oziroma korektorja volumna, upoštevajoč pogodbo o dostopu.
6. Obravnavanje odstopanj
46. člen
(1) Vsak uporabnik zagotavlja, da ne pride do razlik med
količino zemeljskega plina, ki jo dobavitelj zanj preda v distribucijsko omrežje, in količino zemeljskega plina, ki jo uporabnik
odjema iz distribucijskega omrežja.
(2) Če uporabnik ugotovi razliko iz prejšnjega odstavka,
mora o tem nemudoma obvestiti sistemskega operaterja in v najkrajšem času zagotoviti, da pride do uskladitve med predano in
prevzeto količino zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.
(3) Če uporabnik ne zagotovi uskladitve iz prejšnjega odstavka, mu sistemski operater lahko omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina. V tem primeru sistemski operater ni odgovoren za morebitne škodne posledice. Uporabnik je odgovoren
za morebitno škodo, ki jo povzroči drugim uporabnikom.
(4) V zvezi z ugotavljanjem morebitne škode, ki jo povzroči določen uporabnik drugim uporabnikom z ne uskladitvijo
količin zemeljskega plina, ki jih preda v distribucijsko omrežje
in količinami zemeljskega plina, ki jih odjema iz distribucijskega omrežja, mora sistemski operater prenosnega omrežja
na zahtevo sistemskega operaterja temu posredovati podatke
o prevzetih količinah posameznih dobaviteljev zemeljskega
plina po posameznih prevzemnih mestih, na katerih sistemski
operater prevzame zemeljski plin od sistemskega operaterja
prenosnega omrežja zemeljskega plina za potrebe posameznega dobavitelja.
47. člen
(1) Sistemski operater lahko spremlja odstopanja med
prevzemom in predajo zemeljskega plina za posameznega odjemalca, ki odjema več kot 70000 Sm3/leto zemeljskega plina
na enem odjemnem mestu in ima k merilni napravi prigrajeno
tarifno spominsko merilno enoto za ugotavljanje dnevne in urne
predaje zemeljskega plina.
(2) Če ni usklajene predaje in odjema, sistemski operater
lahko pozove odjemalca, da v določenem roku uskladi odstopanja. Kolikor odjemalec te uskladitve ne izvede v s strani sistemskega operaterja predpisanem roku, mu sistemski operater
omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina.
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(3) Sistemski operater ugotavlja količino prevzetega zemeljskega plina za odjemalca iz prejšnjega odstavka na podlagi
podatkov, ki mu jih mora zagotoviti uporabnik in količino predanega zemeljskega plina za končnega uporabnika iz prejšnjega
odstavka na podlagi naprave iz 44. člena tega akta.
(4) Če uporabnik ne zagotovi podatkov o količini prevzetega zemeljskega plina za konkretnega odjemalca, ima sistemski
operater pravico omejiti ali prekiniti distribucijo zemeljskega
plina vsem odjemalcem tega uporabnika brez odgovornosti za
morebitne škodne posledice.
7. Zasedenost distribucijskega omrežja

javni.

48. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so

(2) Sistemski operater podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi pretočno-tlačnih razmer
v distribucijskem omrežju in podatkov iz sklenjenih pogodb o
dostopu, sklenjenih pogodb o priključitvi ter izdanih soglasij k
priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Sistemski operater mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati (potencialnemu) uporabniku
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do
distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA V
KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
49. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno
uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja
ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija zemeljskega plina.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima
sistemski operater pravico in obveznost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo zemeljskega plina.
2. Višja sila
50. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino,
ki je izven nadzora sistemskega operaterja in je ni bilo mogoče
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer:
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih
organov, tehnične okvare in poškodbe na povezanih prenosnih
in distribucijskih omrežjih, izpad električnega omrežja na območju uporabnika ali odjemalca zemeljskega plina in zmrzovanje
ali nastajanje hidratov na plinski napeljavah.
51. člen
(1) Kadar sistemski operater delno ali v celoti ne izpolni
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas
njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) Če višja sila sistemskemu operaterju delno ali v celoti
preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni,
se morata sistemski operater in uporabnik pisno dogovoriti o
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
52. člen
Sistemski operater mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o
nastanku kriznega stanja ali višje sile.
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4. Odškodninska odgovornost
53. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije zemeljskega plina zaradi delovanja višje sile in ob upoštevanju ravnanj iz
51. in 52. člena tega akta sistemski operater ni odškodninsko
odgovoren dobaviteljem, uporabnikom in odjemalcem zemeljskega plina ter tretjim osebam.
(2) Sistemski operater je odškodninsko odgovoren, če
povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
54. člen
Postopek in pogoje priključitve urejajo splošni pogoji
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja.
55. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki
se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo izpolnjevati
predpisane tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z
distribucijskim omrežjem.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki
se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo biti zgrajeni
po enakih ali primerljivih tehničnih normativih kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključijo in za katerega je bilo
izdano uporabno dovoljenje.
(3) Neposredno priključitev na distribucijsko omrežje izvede sistemski operater.
(4) Sistemski operater mora izvesti prvo zaplinjanje distribucijskega omrežja z zemeljskim plinom.
56. člen
Z izvedbo ali opustitvijo preizkusa notranje plinske napeljave uporabnika, kot tudi z odobritvijo in izvedbo zaplinjanja,
sistemski operater ne prevzame nobene odgovornosti za brezhibnost plinske napeljave.
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(2) Sistemski operater lahko zaradi zagotovitve varnosti
zahteva tudi izpolnjevanje dodatnih pogojev.
(3) Zaplinjanje priključnega plinovoda izvede sistemski
operater.
(4) Zaplinjanje priključnega plinovoda uporabniku ne dovoljuje tudi odjema plina.
3. Kakovost zemeljskega plina
59. člen
(1) Kakovost prevzetega zemeljskega plina na prevzemnem mestu se spremlja dvakrat mesečno s certifikati o sestavi zemeljskega plina, ki jih sistemskemu operaterju posreduje
sistemski operater prenosnega omrežja.
(2) Vsak dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin odjemalcem,
priključenim na distribucijsko omrežje, je dolžan na zahtevo sistemskega operaterja predložiti specifikacijo o količini oziroma
sestavi zemeljskega plina, ki ga je predal v transport.
60. člen
(1) Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo le
zemeljski plin z lastnostmi določenimi v Prilogi 1, ki je sestavni
del tega akta. Kolikor kakovost zemeljskega plina odstopa od te
specifikacije, sistemski operater ni dolžan prevzeti zemeljskega
plina v distribucijo.
(2) Sistemski operater ima pravico, da uporabniku na
predajnem mestu predaja zemeljski plin z drugačno sestavo,
kot je tista na prevzemnem mestu, kolikor zemeljski plin ustreza
zahtevanim lastnostim iz Priloge 1 tega akta.
(3) Sistemski operater mora zemeljski plin v distribucijskem omrežju odorirati z dodajanjem odorirnega sredstva.
Odorirno sredstvo se zemeljskemu plinu izjemoma ne dodaja,
ko to zaradi tehnoloških omejitev ni dopustno. V tem primeru
mora sistemski operater zagotoviti nadomestno metodo ali
sredstvo za ugotavljanje netesnosti omrežja.
VI. KONČNA DOLOČBA
61. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 102/2007-EG
Ljubljana, dne 12. februarja 2007
EVA 2007-2111-0072

2. Postopek zaplinjanja
57. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja glavnega
plinovoda sistemskemu operaterju predložiti naslednje dokumente:
– uporabno dovoljenje ali
– odločbo o poskusnem obratovanju.
(2) Po končanem poskusnem obratovanju mora uporabnik
skladno s predpisi o graditvi objektov sistemskemu operaterju
predložiti uporabno dovoljenje.
(3) Zaplinjanje glavnega plinovoda izvede sistemski operater.
58. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja priključnega
plinovoda sistemskemu operaterju predložiti:
– dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov ali
– odločbo o poskusnem obratovanju ali
– dokazila o usposobljenosti instalacijskega podjetja ali
obrtnika, ki je izvedlo priključni plinovod, da je za to dejavnost
registrirano in usposobljeno, certifikate o skladnosti vgrajenih
materialov, zapisnik o tlačnem preizkusu priključnega plinovoda, dokazilo o vrisu priključnega plinovoda v kataster plinovodnega omrežja sistemskega operaterja, izjavo o izvajanju
nadzora s strani sistemskega operaterja.
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Petrol d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.
Član uprave:
Boštjan Napast l.r.
PRILOGA 1
Kemične in fizikalne lastnosti zemeljskega plina
Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo zemeljski plin z naslednjimi lastnostmi:
a.

Kemična sestava (v mol odstotkih):
metan (C1)

minimum

89,7%

etan (C2)

maksimum

6,3%

propan, butan in težji maksimum

2,1%

(C3, C4+)
kisik (O2)

brez

Stran

b.

c.

d.

e.
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dušik (N2)

maksimum

2,1%

ogljikov dioksid
(CO2)

maksimum

1,575%

žveplovodik (H2S)

maksimum

6,3 mg/Sm3

merkaptansko
žveplo

maksimum

15,75
mg/ Sm3

skupaj žvepla

maksimum

105,00
mg/ Sm3

Vsebnost žvepla:

Spodnja kurilna vrednost:
minimum

33650 kJ/Sm3

(15 °C)

maksimum

36630 kJ/Sm3

(15 °C)

Rosišče:
vode:

ne višje kot minus
7 °C pri tlaku 39 bar

ogljikovodikov:

ne višje kot minus
5 °C pri tlaku od 39
bar do 69 bar

Temperatura:
maksimum

f.
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42 °C

Plin brez mehanskih primesi, smol ali spojin, ki tvorijo
smole

3057.

Sistemska obratovalna navodila za
distribucijska omrežja zemeljskega plina za
geografska območja občin Vodice, Radovljica
in Odranci

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07, uradno prečiščeno besedilo)
Petrol Plin, d.o.o., Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne
službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskih omrežji
zemeljskega plina na geografskih območjih občin Vodice, Radovljica in Odranci, po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije
Republike Slovenije za energijo št. 22‑24/2006-I/ES-13, z dne
21. 5. 2007, izdaja

SISTEMSKA
OBRATOVALNA NAVODILA
za distribucijska omrežja zemeljskega plina za
geografska območja občin Vodice, Radovljica in
Odranci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskih omrežji za zemeljski plin, ki so v upravljanju sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v na-

daljnjem besedilu: sistemski operater) Petrol Plin, d.o.o. za
geografska območja občin Vodice, Radovljica in Odranci.
(2) Ta akt se uporablja za sistemskega operaterja, odjemalce in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem
omrežju.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih
objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z
zemeljskim plinom;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih sistemskih operaterjev.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin, navedenih v prvem
odstavku tega člena, na katerih je sistemski operater izvajalec
gospodarske javne službe.
2. Naloge sistemskega operaterja
2. člen
Sistemski operater je odgovoren za:
– distribucijo zemeljskega plina;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja in določanje razumnih zahtev za priključitev in dostop
do omrežja;
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom, s tem da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem omrežij s katerimi je distribucijsko omrežje, ki ga
upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja;
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov
pri porabnikih.
3. Uporaba podatkov in informacij
3. člen
(1) Sistemski operater mora varovati zaupnost podatkov
in informacij, ki jih pridobi od uporabnikov, razen če predpisi
zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali
drugim organom.
(2) Sistemski operater ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev mora sistemski operater skladno s predpisi, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi zavarovanja osebnih podatkov mora sistemski operater organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh
podatkov.
(4) Osebne podatke sistemski operater shranjuje, dokler
je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali
ali nadalje obdelovali.
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4. Pojmi in definicije
4. člen
(1) V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
–

distribucija zemeljskega plina:

je transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju;

–

distribucijsko omrežje:

je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na geografskem območju, določenim s strani
lokalne skupnosti kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev;

–

dobavitelj zemeljskega plina:

pravna ali fizična oseba, ki odjemalcu na osnovi pogodbe dobavlja zemeljski plin;

–

dostop:

uporaba omrežja zemeljskega plina za odjem dogovorjene količine zemeljskega plina ob dogovorjenem časovnem obdobju;

–

izravnava:

je postopek izravnave med pogodbeno prevzeto količino na enem ali več prevzemnih mestih in
predano količino zemeljskega plina na enem ali več predajnih mestih uporabnika omrežja;

–

odorizacija:

dodajanje odorirnega sredstva zemeljskemu plinu s čemer dosežemo, da zemeljski plin pridobi
značilen in prepoznaven vonj;

–

odjemalec:

pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno
rabo ali nadaljnjo prodajo;

–

pogodba o dobavi:

pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina, s katero si odjemalec zagotovi dobavo zemeljskega plina v dogovorjeni količini, dinamiki in kvaliteti;

–

pogodba o dostopu:

pogodba, ki jo skleneta uporabnik in sistemski operater in s katero se sporazumeta o uporabi
distribucijskega omrežja;

–

pogodba o oskrbi:

pogodba o dostopu in dobavi zemeljskega plina, ki jo skleneta tarifni odjemalec in izvajalec
gospodarske javne službe dejavnosti dobave tarifnim odjemalcem;

–

pogodba o priključitvi:

pogodba, ki jo skleneta vlagatelj vloge za priključitev na distribucijsko omrežje in sistemski operater, s katero dogovorita pravna, tehnična in komercialna razmerja za izvedbo priključitve na
distribucijsko omrežje;

–

predajno mesto:

mesto, na katerem sistemski operater preda uporabniku zemeljski plin;

–

prevzemno mesto:

točka na distribucijskem omrežju, v kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega plina;

–

priključitev:

izvedba fizične povezave priključnega plinovoda na distribucijsko omrežje sistemskega operaterja;

–

uporabnik:

pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali oddaja zemeljski plin v disitribucijsko omrežje;

–

zaplinjanje:

zapolnitev plinovoda, postrojenj ali objektov z zemeljskim plinom.

II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z
NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE Z
ZEMELJSKIM PLINOM
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest
sistemskega operaterja do predajnih mest uporabnikom.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
plinovodnega omrežja, merilno-regulacijskih postaj ter druge
opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad
distribucijskim omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v
varnostnem pasu plinovodov, je sistemski operater dolžan
zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega
omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Sistemski operater izdela predloge za nadaljnji razvoj
distribucijskega omrežja, skladno s koncesijsko pogodbo in
veljavno zakonodajo ter na podlagi analize izvajanja distribucije
in upravljanja distribucijskega omrežja, značilnosti pretočnih in
tlačnih obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij
za priključitev, anket ter drugih podatkov.

3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
Pri načrtovanju, graditvi, preizkušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter
drugih delih na distribucijskem omrežju se morajo upoštevati
določbe predpisov o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov in drugih predpisov.
8. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter
drugih delih na distribucijskem omrežju se zaradi poenotenja
opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov, katodne zaščite in drugih
elementov distribucijskega omrežja, uporabljajo tudi tehnične
zahteve sistemskega operaterja.
(2) Tehnične zahteve sistemskega operaterja so javne.
4. Nadzor in varovanje plinovoda
9. člen
(1) Sistemski operater ima zaradi zagotovitve zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost
predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju,
ter podati tehnične zahteve, katere mora distribucijsko omrežje
zagotavljati.
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(2) Po končani izgradnji in drugih posegih morajo biti vsi
plinovodi geodetsko posneti in vneseni v kataster energetskih
in komunalnih vodov, skladno s predpisi in tehničnimi zahtevami
sistemskega operaterja.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti plinovodov, naprav in objektov na
plinovodih ter varnosti objektov, naprav in premoženja ter zdravja
in življenja ljudi in živali v območju plinovodov, izdaja sistemski
operater soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas plinovoda.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane
posege v območje varnostnih pasov plinovodov in predložene
projektne dokumentacije, sistemski operater, upoštevajoč določbe
tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg
v varnostnem pasu plinovoda izvede skladno s predpisi o graditvi
objektov, in s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov.
12. člen
V varnostnem pasu plinovoda ima sistemski operater pravico nadzorovati dejavnosti in posege in pravico dostopa do plinovoda. Širina varnostnega pasu na vsako stran plinovoda je določena
glede na delovni tlak plina v plinovodu.
5. Služba stalne pripravljenosti
13. člen
Sistemski operater mora organizirati nadzor nad delovanjem
in vodenjem distribucijskega omrežja.
14. člen
(1) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo zemeljskega plina in vodenje distribucijskega
omrežja,
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v
distribucijskem omrežju,
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer,
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju, kot na primer merilno-regulacijskih postaj ter drugih
objektov,
– nadzor nad prevzemom in predajo zemeljskega plina večjih uporabnikov,
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja, napovedovanje odjema zemeljskega plina in alociranje
prevzetih količin zemeljskega plina.
(2) Sistemski operater mora organizirati službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega
omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
15. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja je sistemski operater dolžan skladno s pravili
stroke in predpisi o varnem delu izvajati naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja,
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila,
obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja,
– zaščito plinovodnega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi,
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja,
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v varnostnem pasu plinovodov na podlagi izdanih soglasij, prijav in
opažanj,
– servisiranje naprav in opreme po navodilih proizvajalcev.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Izvedbo del lahko sistemski operater prepusti tudi ustrezno usposobljenemu izvajalcu, ki mora dela izvajati v skladu z
operativnimi in tehnološkimi navodili sistemskega operaterja.
7. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
16. člen
(1) Sistemski operater sme začasno prekiniti distribucijo
zemeljskega plina zaradi rednega vzdrževanja, pregledov, rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev omrežja.
(2) Predvidena dela je sistemski operater dolžan opraviti v
času, ki je nujno potreben, da se delo opravi, in izbrati čas, ki čim
manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce zemeljskega plina.
Za začasno omejitev ali prekinitev distribucije zemeljskega plina,
ki je posledica izvedbe teh del, sistemski operater ni odškodninsko
odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko je
pričakovati večjo porabo zemeljskega plina.
(3) Sistemski operater mora o predvideni prekinitvi v pisni
obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce iz prejšnjega odstavka. Kot pravočasno obvestilo se šteje obvestilo,
poslano najmanj sedem dni pred začetkom del, v primeru, da gre
za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega obveščanja
vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu,
– začetek in predvideno končanje del,
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije zemeljskega plina,
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
17. člen
(1) Če je sistemski operater pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb, izvede ta
dela na stroške naročnika del, po predhodni presoji upravičenosti
zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Sistemski operater prične z deli na zahtevo tretje osebe
potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi
uporabniki.
8. Izredna in nepredvidena dela na distribucijskem omrežju
18. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju, ki
nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe, mora
sistemski operater v najkrajšem možnem času izvesti izredna in
nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega
delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati potrebna
popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
19. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko sistemski operater, če je
to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve
nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina. O dogodku
mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj
nemudoma obvestiti prizadete odjemalce.
20. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega
omrežja, sistemski operater uporabnikom ne odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene distribucije
zemeljskega plina.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
9. Prekinitev distribucije
21. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku distribucijo zemeljskega plina po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem v
obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, in sicer, če uporabnik:
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– moti distribucijo zemeljskega plina drugim uporabnikom,
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo sistemskega operaterja, dostop do vseh delov priključnega plinovoda, do
zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali
napeljav, kadar te naprave povzročajo motnje,
– brez soglasja sistemskega operaterja priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih
uporabnikov,
– na opomin sistemskega operaterja ne zniža odjema oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v
zahtevanem roku,
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin ali
če uporablja zemeljski plin brez zahtevanih oziroma dogovorjenih
merilnih naprav ali mimo njih,
– ne plača odstopanj ali cene za uporabo omrežij v roku,
določenem v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina,
– v roku, ki ga določi sistemski operater oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene meje
motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali
odjemalci,
– ne izpolnjuje s pogodbo dogovorjenih pogojev za dostop
do omrežja.
22. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku distribucijo zemeljskega plina brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
– ob pomanjkanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih
ukrepov o omejevanju odjema plina iz distribucijskega omrežja.
23. člen
Sistemski operater lahko brez obvestila prekine distribucijo
zemeljskega plina tistemu uporabniku, ki si na prevzemnem mestu ni zagotovil količin zemeljskega plina, kar dokazuje s sklenjeno
pogodbo o dobavi.
24. člen
(1) Sistemski operater je dolžan uporabnika, ki mu je bila
ustavljena distribucija plina, na njegove stroške ponovno priključiti
na omrežje najkasneje v treh delovnih dneh, ko ugotovi, da je
uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije plina.
(2) Sistemski operater, ki je uporabniku neutemeljeno ustavil
ali prekinil distribucijo plina, mora nemudoma in na svoje stroške
znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika na
svoje omrežje.
25. člen
(1) Sistemski operater ima pravico do povračila škode, ki
je nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil
distribucijo plina po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je sistemski operater neutemeljeno
ustavil ali prekinil distribucijo plina, ima pravico do povračila škode,
ki mu je bila s tem povzročena.
III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
26. člen
Sistemske storitve, ki jih sistemski operater zagotavlja uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja,
– odoriranje zemeljskega plina,
– pokrivanje lastne rabe zemeljskega plina,
– pokrivanje izgub zemeljskega plina,
– ugotavljanje in obračunavanje odstopanj med pogodbeno
in predano količino zemeljskega plina od napovedi,
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– zagotavljanje morebitnih podatkov uporabnikom, da lahko
učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa
do distribucijskega omrežja
27. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključujejo predvsem naslednje aktivnosti:
– zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja,
– varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja,
– načrtovanje distribucijskega omrežja,
– vodenje distribucijskega omrežja,
– usklajeno delovanje distribucijskega omrežja s sosednjimi
omrežji,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem prenosnih in distribucijskih omrežij, ki so povezana z
omrežjem sistemskega operaterja,
– obdelavo podatkov in obračun distribucije zemeljskega
plina in sistemskih storitev,
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju,
– izvajanje meritev.
(2) Sistemski operater upravlja distribucijsko omrežje, vključno s priključnimi plinovodi. V primeru priključitve uporabnika na
omrežje mora uporabnik dovoliti sistemskemu operaterju brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo priključnega plinovoda, namestitev regulatorja tlaka in merilnih naprav.
3. Vodenje distribucijskega omrežja
28. člen
(1) Sistemski operater mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je sistemski operater dolžan
vzdrževati takšne pretočno tlačne razmere na distribucijskem
omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna
storitev ter ugotavljanja količin prevzetega zemeljskega plina v
distribucijsko omrežje in predanega iz njega morajo biti na vseh
prevzemnih in predajnih mestih ustrezne merilne naprave.
29. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da se plinska napeljava od
konca priključnega plinovoda uporablja na način, da niso možne
motnje na drugih plinskih napeljavah in da ni motečih posledic za
naprave sistemskega operaterja.
(2) Uporabnik mora sistemskemu operaterju omogočiti dostop do naprav sistemskega operaterja kot tudi do plinske napeljave, priključene na distribucijsko omrežje po predhodni najavi,
razen v primeru preteče nevarnosti, na način, da sistemskemu
operaterju omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav,
– vzdrževanje naprav sistemskega operaterja,
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
4. Napovedovanje in potrjevanje uporabe distribucijskega
omrežja
30. člen
(1) Uporabniki morajo sistemskemu operaterju posredovati
tehnične podatke iz veljavne pogodbe o dobavi zemeljskega plina
v zvezi z roki in količinami dobave plina najkasneje v roku sedmih
delovnih dni pred začetkom veljavnosti posamezne pogodbe o
dobavi.
(2) Sistemski operater lahko zahteva od uporabnika, da mu
posreduje dnevno napoved za posameznega odjemalca, kadar
je letni odjem na posameznem predajnem mestu odjemalca večji
od 100 000 Sm³ zemeljskega plina, pri čemer mora sistemski
operater ravnati nediskriminatorno.
(3) Izvajanje dnevne napovedi koriščenja zmogljivosti za
predajno mesto je možna samo v primeru, kadar odjemalec razpo-
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laga z napravo za spremljanje porabe, ki omogoča sistemskemu
operaterju odčitavanje urnega in dnevnega odjema.
(4) Uporabnik je pri napovedovanju odjema zemeljskega
plina in uporabe distribucijskega omrežja odgovoren za pravilnost
posredovanih podatkov.
31. člen
Če sistemski operater od uporabnika ne prejme zahtevanih
podatkov iz prejšnjega člena, lahko sistemski operater uporabniku
do prejetja le-teh zaradi zagotavljanja zanesljivosti oskrbe ustavi
distribucijo zemeljskega plina.
5. Merjenje pretoka in količin zemeljskega plina
32. člen
Sistemski operater mora zagotoviti meritve količin zemeljskega plina na distribucijskem omrežju na vseh prevzemnih in
predajnih mestih.
33. člen
(1) Na predajnem mestu se meri količino pretečenega zemeljskega plina v standardnih kubičnih metrih (Sm3). Standardni
kubični meter (Sm3) je količina zemeljskega plina v volumnu 1 m3
pri absolutnem tlaku 101,325 kPa (1,01325 bar) in temperaturi
15 °C.
(2) Strošek porabljene električne energije za delovanje merilnih naprav in naprav za daljinski prenos podatkov bremeni
odjemalca.
34. člen
(1) Merilne naprave za ugotavljanje predanih količin zemeljskega plina so plinomeri in korektorji volumna.
(2) Pri uporabnikih, ki imajo merilne naprave nameščene
na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega plina
večji od 20 mbar ali manjši oziroma enak 30 mbar, se količine predanega zemeljskega plina lahko merijo s plinomerom s
prigrajenim korektorjem volumna ali z uporabo korekcijskega
faktorja, pri nadtlaku, večjem od 30 mbar, pa se morajo količine
predanega zemeljskega plina meriti s plinomerom s prigrajenim
korektorjem volumna.
(3) Korekcijski faktor se izračuna na podlagi lokalnih klimatskih pogojev, ki jih sistemski operater izračuna na podlagi
tehničnih pravil in predpisov.
(4) Korektor volumna mora omogočati arhiviranje vseh urnih
in dnevnih podatkov vsaj za zadnje 4 mesece.
35. člen
(1) Kolikor merilne naprave pri uporabnikih, ki so nameščene
na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega plina večji
od 20 mbar ali manjši oziroma enak 30 mbar, nimajo prigrajenega
korektorja volumna, se upošteva, kot da so na predajnem mestu
izpolnjeni standardni pogoji iz 33. člena tega akta.
(2) Uporabnik ima možnost nabave in vgradnje korektorja
volumna na lastne stroške.
36. člen
Merilne naprave sistemski operater namesti vsakemu novemu uporabniku. Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave
določi projektant v skladu s pogoji sistemskega operaterja. Vse
merilne naprave morajo imeti žig pooblaščenega organa. Po
prevzemu merilne naprave s strani sistemskega operaterja se na
merilno napravo namesti plomba, ki onemogoča njeno demontažo
brez poškodbe.
37. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in vzdrževanjem merilnih naprav izvaja sistemski operater ali po njegovem
pooblastilu za to usposobljen izvajalec.
38. člen
Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku in zamenjavo teh izvaja sistemski operater v skladu z zakonodajo.
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39. člen
Količine predanega zemeljskega plina se ugotovijo na podlagi odčitka merilne naprave. Merilne naprave odčitava pooblaščena
oseba sistemskega operaterja ali po predhodnem dogovoru s sistemskim operaterjem uporabnik sam ali se odčitavajo z napravo,
ki omogoča daljinski prenos podatkov.
40. člen
Sistemski operater zaračunava uporabniku posredovanje
podatkov o odčitkih merilnih naprav, ki niso zajeti v omrežnini za
distribucijsko omrežje.
41. člen
Pri izvajanju aktivnosti iz 37., 38. in 39. člena tega akta, mora
uporabnik sistemskemu operaterju omogočiti neoviran dostop do
vseh merilnih naprav na predajnih mestih zemeljskega plina.
42. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti uporabnika ali zaradi drugih razlogov na strani uporabnika ni mogel odčitati merilne
naprave, je uporabnik dolžan na podlagi obvestila sistemskemu
operaterju javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi
sistemski operater. Če uporabnik ne javi odčitka v določenem roku
oziroma sistemskemu operaterju ne omogoči dostopa do merilnih
naprav na predajnih mestih, mu sistemski operater določi količino
predanega zemeljskega plina glede na njegovo dinamiko oskrbe
v preteklem obdobju.
43. člen
(1) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave, ki
je nastala brez krivde uporabnika, količine predanega zemeljskega plina nepravilno merjene oziroma registrirane, se na podlagi
dokumentiranih podatkov izmerjene količine zemeljskega plina
sporazumno popravijo za čas, od zadnje kontrole merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od
dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene.
(2) Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih
je uporabnik odjemal zemeljski plin v času, ko je merilna naprava
nepravilno merila oziroma registrirala količine predanega zemeljskega plina.
(3) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih količin, se popravek izvrši tako, da se predane količine zemeljskega
plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso
pravilno merile oziroma registrirale teh količin, določi na podlagi
srednjih vrednosti predanih količin, v obdobju pred in po nastanku
okvare, z upoštevanjem dinamike distribucije zemeljskega plina.
(4) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve
plinskih naprav treba zamenjati merilno napravo z novo drugih
dimenzij in karakteristik, nosi stroške nabave in vgradnje nove
merilne naprave odjemalec.
(5) Sistemski operater in odjemalec imata poleg rednih pregledov pravico kontrolirati točnost merilne naprave. Če se pri
preizkusu izkaže, da je točnost merilne naprave izven dopustnih
meja, plača stroške pregleda sistemski operater, v nasprotnem
primeru pa odjemalec oziroma lastnik merilne naprave.
44. člen
(1) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več kot
70000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem mestu,
imajo lahko k merilni napravi prigrajeno tarifno spominsko enoto
za ugotavljanje dnevne in urne predaje plina. V primeru vgrajenega korektorja volumna s spominsko enoto, tarifna spominska
enota ni potrebna.
(2) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več kot
100000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem mestu,
morajo imeti k merilni napravi prigrajeno tarifno spominsko enoto
za ugotavljanje dnevne in urne predaje plina. V primeru vgrajenega korektorja volumna s spominsko enoto, tarifna spominska
enota ni potrebna.
(3) Odjemalci iz prejšnjega odstavka morajo k merilni napravi s prigrajeno tarifno spominsko enoto oziroma korektorju
volumna, prigraditi še napravo, ki omogoča daljinski prenos po-
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datkov o predani količini plina in o drugih parametrih plina (tlak,
temperatura), če to ne omogoča že sama naprava. Zahtevane
lastnosti naprav s funkcijo daljinskega prenosa podatkov predpiše
sistemski operater.
(4) V primeru da odjemalec nima vgrajene merilne naprave
iz drugega odstavka tega člena, je do vgradnje merilne naprave
uvrščen v ustrezno nižjo odjemno skupino, za katero namestitev
takšne naprave ni potrebna.
(5) Tarifne spominske enote in naprave, ki omogočajo daljinski prenos podatkov, namešča, premešča in vzdržuje sistemski
operater na stroške uporabnika.
(6) Odjemalci, pri katerih so nameščene merilne naprave,
ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo, morajo sistemskemu operaterju, če je to tehnično možno, omogočiti priklop
na električno omrežje.
45. člen
(1) Vsem uporabnikom omrežja, ki nimajo prigrajene tarifne
spominske enote ali korektorja volumna, sistemski operater obračunava omrežnino na podlagi standardnega obremenitvenega
profila.
(2) Vsem ostalim uporabnikom omrežja sistemski operater
obračunava omrežnino na podlagi podatkov, odčitanih s tarifne
spominske enote oziroma korektorja volumna, upoštevajoč pogodbo o dostopu.
6. Obravnavanje odstopanj
46. člen
(1) Vsak uporabnik zagotavlja, da ne pride do razlik med količino zemeljskega plina, ki jo dobavitelj zanj preda v distribucijsko
omrežje, in količino zemeljskega plina, ki jo uporabnik odjema iz
distribucijskega omrežja.
(2) Če uporabnik ugotovi razliko iz prejšnjega odstavka,
mora o tem nemudoma obvestiti sistemskega operaterja in v najkrajšem času zagotoviti, da pride do uskladitve med predano in
prevzeto količino zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.
(3) Če uporabnik ne zagotovi uskladitve iz prejšnjega odstavka, mu sistemski operater lahko omeji ali prekine distribucijo
zemeljskega plina. V tem primeru sistemski operater ni odgovoren
za morebitne škodne posledice. Uporabnik je odgovoren za morebitno škodo, ki jo povzroči drugim uporabnikom.
(4) V zvezi z ugotavljanjem morebitne škode, ki jo povzroči
določen uporabnik drugim uporabnikom z ne uskladitvijo količin
zemeljskega plina, ki jih preda v distribucijsko omrežje in količinami zemeljskega plina, ki jih odjema iz distribucijskega omrežja,
mora sistemski operater prenosnega omrežja na zahtevo sistemskega operaterja temu posredovati podatke o prevzetih količinah
posameznih dobaviteljev zemeljskega plina po posameznih prevzemnih mestih, na katerih sistemski operater prevzame zemeljski
plin od sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega
plina za potrebe posameznega dobavitelja.
47. člen
(1) Sistemski operater lahko spremlja odstopanja med prevzemom in predajo zemeljskega plina za posameznega odjemalca, ki odjema več kot 70000 Sm3/leto zemeljskega plina na
enem odjemnem mestu in ima k merilni napravi prigrajeno tarifno
spominsko merilno enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje
zemeljskega plina.
(2) Če ni usklajene predaje in odjema, sistemski operater
lahko pozove odjemalca, da v določenem roku uskladi odstopanja. Kolikor odjemalec te uskladitve ne izvede v s strani sistemskega operaterja predpisanem roku, mu sistemski operater omeji
ali prekine distribucijo zemeljskega plina.
(3) Sistemski operater ugotavlja količino prevzetega zemeljskega plina za odjemalca iz prejšnjega odstavka na podlagi podatkov, ki mu jih mora zagotoviti uporabnik in količino predanega
zemeljskega plina za končnega uporabnika iz prejšnjega odstavka
na podlagi naprave iz 44. člena tega akta.
(4) Če uporabnik ne zagotovi podatkov o količini prevzetega zemeljskega plina za konkretnega odjemalca, ima sistemski
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operater pravico omejiti ali prekiniti distribucijo zemeljskega plina
vsem odjemalcem tega uporabnika brez odgovornosti za morebitne škodne posledice.
7. Zasedenost distribucijskega omrežja
48. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so javni.
(2) Sistemski operater podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi pretočno-tlačnih razmer v distribucijskem omrežju in podatkov iz sklenjenih pogodb o dostopu,
sklenjenih pogodb o priključitvi ter izdanih soglasij k priključitvi na
distribucijsko omrežje.
(3) Sistemski operater mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati (potencialnemu) uporabniku
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
49. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja ali njegovega
dela in prekinjena ali ustavljena distribucija zemeljskega plina.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima sistemski operater pravico in obveznost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi
nemoteno distribucijo zemeljskega plina.
2. Višja sila
50. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino,
ki je izven nadzora sistemskega operaterja in je ni bilo mogoče
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer:
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih
organov, tehnične okvare in poškodbe na povezanih prenosnih in
distribucijskih omrežjih, izpad električnega omrežja na območju
uporabnika ali odjemalca zemeljskega plina in zmrzovanje ali
nastajanje hidratov na plinski napeljavah.
51. člen
(1) Kadar sistemski operater delno ali v celoti ne izpolni pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega
trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) Če višja sila sistemskemu operaterju delno ali v celoti
preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni,
se morata sistemski operater in uporabnik pisno dogovoriti o nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
52. člen
Sistemski operater mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku
kriznega stanja ali višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
53. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije zemeljskega
plina zaradi delovanja višje sile in ob upoštevanju ravnanj iz 51. in
52. člena tega akta sistemski operater ni odškodninsko odgovoren
dobaviteljem, uporabnikom in odjemalcem zemeljskega plina ter
tretjim osebam.
(2) Sistemski operater je odškodninsko odgovoren, če povzroči krizno stanje.
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V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE

temskega operaterja predložiti specifikacijo o količini oziroma sestavi zemeljskega plina, ki ga je predal v transport.

1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje

60. člen
(1) Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo le
zemeljski plin z lastnostmi določenimi v Prilogi 1, ki je sestavni
del tega akta. Kolikor kakovost zemeljskega plina odstopa od te
specifikacije, sistemski operater ni dolžan prevzeti zemeljskega
plina v distribucijo.
(2) Sistemski operater ima pravico, da uporabniku na predajnem mestu predaja zemeljski plin z drugačno sestavo, kot je tista
na prevzemnem mestu, kolikor zemeljski plin ustreza zahtevanim
lastnostim iz Priloge 1 tega akta.
(3) Sistemski operater mora zemeljski plin v distribucijskem
omrežju odorirati z dodajanjem odorirnega sredstva. Odorirno
sredstvo se zemeljskemu plinu izjemoma ne dodaja, ko to zaradi
tehnoloških omejitev ni dopustno. V tem primeru mora sistemski
operater zagotoviti nadomestno metodo ali sredstvo za ugotavljanje netesnosti omrežja.

54. člen
Postopek in pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.
55. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki se
priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z distribucijskim
omrežjem.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki
se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo biti zgrajeni po
enakih ali primerljivih tehničnih normativih kot del distribucijskega
omrežja, na katerega se priključijo in za katerega je bilo izdano
uporabno dovoljenje.
(3) Neposredno priključitev na distribucijsko omrežje izvede
sistemski operater.
(4) Sistemski operater mora izvesti prvo zaplinjanje distribucijskega omrežja z zemeljskim plinom.
56. člen
Z izvedbo ali opustitvijo preizkusa notranje plinske napeljave
uporabnika, kot tudi z odobritvijo in izvedbo zaplinjanja, sistemski
operater ne prevzame nobene odgovornosti za brezhibnost plinske napeljave.

VI. KONČNA DOLOČBA
61. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 123/2007-EG
Ljubljana, dne 11. junija 2007
EVA 2007-2111-0076

2. Postopek zaplinjanja
57. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja glavnega plinovoda sistemskemu operaterju predložiti naslednje dokumente:
– uporabno dovoljenje ali
– odločbo o poskusnem obratovanju.
(2) Po končanem poskusnem obratovanju mora uporabnik
skladno s predpisi o graditvi objektov sistemskemu operaterju
predložiti uporabno dovoljenje.
(3) Zaplinjanje glavnega plinovoda izvede sistemski operater.
58. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja priključnega
plinovoda sistemskemu operaterju predložiti:
– dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov ali
– odločbo o poskusnem obratovanju ali
– dokazila o usposobljenosti instalacijskega podjetja ali obrtnika, ki je izvedlo priključni plinovod, da je za to dejavnost registrirano in usposobljeno, certifikate o skladnosti vgrajenih materialov,
zapisnik o tlačnem preizkusu priključnega plinovoda, dokazilo
o vrisu priključnega plinovoda v kataster plinovodnega omrežja
sistemskega operaterja, izjavo o izvajanju nadzora s strani sistemskega operaterja.
(2) Sistemski operater lahko zaradi zagotovitve varnosti zahteva tudi izpolnjevanje dodatnih pogojev.
(3) Zaplinjanje priključnega plinovoda izvede sistemski operater.
(4) Zaplinjanje priključnega plinovoda uporabniku ne dovoljuje tudi odjema plina.

Petrol Plin, d.o.o.
Direktor
Štefan Lebar l.r.
PRILOGA 1
Kemične in fizikalne lastnosti zemeljskega plina
Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo zemeljski plin
z naslednjimi lastnostmi:
a.

b.

Vsebnost žvepla:
žveplovodik (H2S)
merkaptansko žveplo
skupaj žvepla

c.

Spodnja kurilna vrednost:
minimum
33650 kJ/Sm3
maksimum
36630 kJ/Sm3

d.

Rosišče:
vode:

3. Kakovost zemeljskega plina
59. člen
(1) Kakovost prevzetega zemeljskega plina na prevzemnem
mestu se spremlja dvakrat mesečno s certifikati o sestavi zemeljskega plina, ki jih sistemskemu operaterju posreduje sistemski
operater prenosnega omrežja.
(2) Vsak dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin odjemalcem,
priključenim na distribucijsko omrežje, je dolžan na zahtevo sis-

Kemična sestava (v mol odstotkih):
metan (C1)
minimum
etan (C2)
maksimum
propan, butan in težji
maksimum
(C3, C4+)
kisik (O2)
brez
dušik (N2)
maksimum
ogljikov dioksid (CO2)
maksimum

ogljikovodikov:
e.
f.

maksimum
maksimum
maksimum

89,7%
6,3%
2,1%
2,1%
1,575%
6,3 mg/Sm3
15,75 mg/Sm3
105,00 mg/Sm3
(15 °C)
(15 °C)

ne višje kot minus 7 °C pri
tlaku 39 bar
ne višje kot minus 5 °C pri
tlaku od 39 bar do 69 bar

Temperatura:
maksimum
42 °C
Plin brez mehanskih primesi, smol ali spojin, ki tvorijo
smole
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OBČINE
BELTINCI
3058.

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto
2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00
in 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je
Občinski svet Občine Beltinci na svoji 5. redni seji dne 21. 6.
2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Beltinci
za leto 2007
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto
2007 (v nadaljevanju proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in
poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki
proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki,
ki obsegajo:
– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki,
ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter
odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in
zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu
financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih
proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin
Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter
krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani,
Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega proračunskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki, stanja
sredstev na računu na dan 1. 1. 2007, ter odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju proračunskih postavk.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma
plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih
ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem
sprememb prednostnih nalog.
3. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina
Beltinci.
II. VIŠINA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu
zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih
proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine
Beltinci.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
S K U PAJ PR I H O D K I
I.
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
70
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN
700
DOBIČEK
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
704
STORITVE
706
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
71
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
710
DOHODKI OD PREMOŽENJA
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
712
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE
713
BLAGA IN STORITEV
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
72
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
720
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
721
ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE
722
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE
73
(730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DO730
MAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ
731
TUJINE
74/78
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ
740
DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

2007 (v EUR)
8.313.590
4.904.756
4.237.816
3.812.420
363.456
61.940

666.940
54.890
4.590
2.930
29.180
575.350
116.840
4.170

112.670
0
0

3.291.994
2.419.087
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II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432

III.
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PREJETA SREDSTVA IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV EU
PREJETA SREDSTVA OD
DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ
S K U PAJ O D H O D K I
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

859.447

75

13.460
9.144.411
1.259.373

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)

IV.

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

44

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

221.280
36.735
951.865

V.

0

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

49.493
2.234.607

VI.

PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)

VII.

SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI
TER SALDO PREJETIH IN
DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)

91.800
1.216.240
211.687

0

714.880

0

–830.821

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

1.970.514

50

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

500

1.970.514

55

3.679.918

555.663

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX.

555.663

ODPLAČILA DOLGA (550)

0

ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

550

2.810.458

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII.-IX.)

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.)
– (II.+V.+IX.)

869.460

555.663

–275.158

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA

–830.821

275.158

III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN
UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v
skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz
naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki
občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb
ter drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko
vplačani prejemki.
Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:
1

2

PU

NAZIV

3

4

5

6

7

8

9

10

ZS 1.1.

ZAL.S.

PRIHODKI

TT/IT NPU

ZADOLŽ.

RAZPOL.SR.

ODHODKI

31.12.

9

OBČINA BELTINCI

102.348,77

46.953,82

7.978.384,00

–113.479,00

555.663,00

8.569.870,59

8.570.325,10

-454,51

1

OBČINSKI SVET

2

ŽUPAN/PODŽUPAN

155.151,10

3

NADZORNI ODBOR

5.030,00

64.037,00

Uradni list Republike Slovenije
4

OBČINSKA UPRAVA

5

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT

96

OBČINA – NUSZ

961

KS BELTINCI

962

KS BRATONCI

963

KS DOKLEŽOVJE

12.997,23

964

KS GANČANI

17.332,57

965

KS IŽAKOVCI

966

KS LIPA

967
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8.327.852,00
18.255,00
77.992,04

–46.953,82

263.896,29

–27.998,35

81.708,35

–18.745,92

23.865,92

5.120,00

5.120,00

27.682,77

40.680,00

40.680,00

32.207,43

49.540,00

49.540,00

22.839,55

22.630,00

22.630,00

24.547,00

19.673,00

44.220,00

44.220,00

KS LIPOVCI

4.050,03

33.789,97

37.840,00

37.840,00

968

KS MELINCI

18.610,70

22.129,30

40.740,00

40.740,00

6

KRAJEVNE SKUPNOSTI

94.817,54

61

KS BELTINCI

18.463,77

62

KS BRATONCI

63

KS DOKLEŽOVJE

64
65
66

–209,55

NERAZPOREJENO (DURS)

0,00

0,00

294.934,51

294.480,00

53.710,00

53.710,00

454,51
0,00

454,51

0,00

279.606,54

279.606,54

21.011,00

56.094,77

56.094,77

71.310,00

113.479,00

16.620,00

0,00

454,51

0,00

6.597,17

1.580,00

11.279,00

19.456,17

19.456,17

30.395,17

16.490,00

13.011,00

59.896,17

59.896,17

KS GANČANI

2.973,76

2.220,00

12.982,00

18.175,76

18.175,76

KS IŽAKOVCI

1.884,21

6.860,00

11.951,00

20.695,21

20.695,21

KS LIPA

16.337,81

4.510,00

10.883,00

31.730,81

31.730,81

67

KS LIPOVCI

18.165,65

9.480,00

13.291,00

40.936,65

40.936,65

68

KS MELINCI

0,00

13.550,00

19.071,00

32.621,00

32.621,00

574.541,05

574.086,54

454,51

9.144.411,64

9.144.411,64

0,00

SKUPAJ KS IN NUSZ

172.809,58

–46.953,82

335.206,29

113.479,00

SKUPAJ VSI PU:

275.158,35

0,00

8.313.590,29

0,00

555.663,00

6. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, župan v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.
7. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja:

Prog. klas.

Opis – PRORAČUN OBČINE BELTINCI 2007 – PODROČJA PO PP

1

2

01

POLITIČNI SISTEM

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

666.645

7,29

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

142.830

1,56

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

87.560

0,96

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

98.990

1,08

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.226.650

13,42

14

GOSPODARSTVO

245.360

2,68

15

3.005.828

32,87

16

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

793.944

8,68

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

386.460

4,23

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

280.910

3,07

19

IZOBRAŽEVANJE

1.595.320

17,45

20

SOCIALNO VARSTVO

271.500

2,97

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
SKUPAJ ODHODKI

2007

Delež v%

3

4

80.817

0,88

15.855

0,17

196.250

2,15

49.493

0,54

9.144.412

100,00
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8. člen
Financiranje krajevnih skupnosti
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti
zagotovijo tekoči nenamenski transferi po koloni 6 iz tabele
v 5. členu tega odloka. Nakazila se vršijo v dvanajstinah – do
20. v mesecu za tekoči mesec.
Pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
od fizičnih oseb se porabijo v posamezni krajevni skupnosti za
naslednje namene:
VZDRŽEVANJE VAŠKIH CEST IN POLJSKIH POTI
DRUGA KOMUNALA
ODVOZ ODPADKOV
OSKRBA Z VODO
CESTNA RAZSVETLJAVA
Naročnik porabe za navedene namene sta posamezna krajevna skupnost in župan. Postopke, kjer je potrebno zbiranje
ponudb ali javni razpis vodi občinska uprava v sodelovanju s
krajevno skupnostjo. Krajevna skupnost s sklepom prerazporeja ocenjeno porabo do skupne višine pobranih nadomestil med
navedenimi nameni.
V dogovoru z županom lahko posamezna krajevna skupnost izjavi, da bo pobrana sredstva porabila za drug investicijski namen in namenskost pobranih nadomestil zagotovi občina
s svojimi komunalnimi investicijami. Tako postavko župan uvrsti
v proračun in ustrezno zmanjša postavko s katero razpolaga
krajevna skupnost po predlogu krajevne skupnosti.
9. člen
Občina Beltinci v letu 2007 razpolaga s sredstvi, ki bodo
vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna
za leto 2007 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca
proračunskega leta, to je do 31. 12. 2007. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.
10. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom
drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih
se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s
kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo
sredstev.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu. 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. Prevzete obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v
postavkah tekočega leta.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le
ob primarnem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje
župan.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščeni finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov
in odredb.
Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
13. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev,
se oblikujejo v višini 36.781,10 EUR.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.
14. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v
višini 12.520,00 oziroma največ v višini do 1,5% prejemkov
proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez
obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena
v rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3.
in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Občina se v letu 2007 lahko zadolži za financiranje investicij v infrastrukturne objekte v višini do 928.765 EUR. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom.
Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.
O vsaki posamezni dolgoročni zadolžitvi odloča občinski
svet.
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z
zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega
člena odloča občinski svet.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
17. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine,
s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
18. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve
je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih
naročilih.
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19. člen
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem
uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri
zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2007 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi
tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek
dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do
28. 2. 2008 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune
za leto 2007 in realizacijo finančnega načrta za leto 2007 s
primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega
leta.
21. člen
Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev po
področjih porabe in postavkah, če s tem ni bistveno ogroženo
izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar
največ do 5%.
O prerazporeditvi in obsegu izvirnih postavk krajevne
skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.
22. člen
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.
23. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o začasnem financiranju.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 032-01/2007-05-62/IV
Beltinci, dne 22. junija 2007
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

HAJDINA
3059.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga
sprememb in dopolnitev izvedbenega
prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji
za območje Občine Hajdina

Na podlagi 60. člena ter četrtega odstavka 96. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07
– ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj: Občina Hajdina, št. 2/99, Uradni list RS, št.
109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05) Občina Hajdina objavlja

Št.
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JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev izvedbenega prostorskega akta
Prostorski ureditveni pogoji za območje
Občine Hajdina
1.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Hajdina, ki ga je pod številko 02-PUP-06, izdelal
Ruris, Vekoslav Prejac, s.p., Podgorci.
Sočasno se razgrne tudi poročilo o vplivih na okolje,
skupaj z dodatkom za varovana območja, mnenje o opravljeni
reviziji poročila o vplivih na okolje in obvestilo o ustreznosti
okoljskega poročila.
2.
S Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Občine
Hajdina se, na osnovi opredelitev o urejanju prostora v dolgoročnem in srednjeročnem družbenem planu Občine Hajdina,
podrobneje določa urbanistične, oblikovalske in druge pogoje
za posege v prostor ter ukrepe za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, za
območje Občine Hajdina.
Med izdelavo predloga je potrebno izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje oziroma presojo sprejemljivosti vplivov na varstvena območja, kar je z odločbo št.
354-09-61/2005, z datumom 15. 4. 2005, ugotovilo Ministrstvo
za okolje in prostor. V območju sprememb in dopolnitev PUP
za območje Občine Hajdina je opredeljeno potencialno posebno varstveno območje pSCI Drava (SI3000220) in območje
SPA Drava (SI3000011), na kateri bo lahko plan pomembno
vplival.
Nosilec urejanja prostora, ki v postopku izdelave predloga
prostorskega akta ter presoje vplivov na okolje odloči o njegovi
ustreznosti, je Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana.
3.
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Hajdina bo
v prostorih Občine Hajdina, Hajdina 44/a (sejna soba, prvo
nadstropje).
Javna razgrnitev bo od petka, 6. 7. 2007 do vključno
ponedeljka, 6. 8. 2007.
4.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava predloga
izvedena v sredo, 18. 7. 2007, ob 16. uri na sedežu Občine
Hajdina.
5.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu sprememb
in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Hajdina na naslov Skupna občinska uprava, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo
pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne
razgrnitve.
6.
Javno naznanilo so objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in v časopisu Štajerski tednik.
Št. 350-05-107/04
Hajdina, dne 19. junija 2007
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

7920 /

Stran

Št.

57 / 29. 6. 2007

Uradni list Republike Slovenije

HRPELJE - KOZINA
3060.

722

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2006

Na podlagi 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), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 33/95, 65/02,
24/03, 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na
6. redni seji dne 14. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje
- Kozina za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
za leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna
Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna,
računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se
s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2006 z naslednjo višino v
tisoč SIT:

1.016.982
1.040.723

Račun
finančnih
terjatev in
naložb
0
0

    23.741

0

Bilanca
prihodkov in
odhodkov
1. Prihodki skupaj
2. Odhodki skupaj
3. Presežek oziroma
primanjkljaj (1.–2.)

Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega
leta (2005) – (prenesena sredstva na računih
iz leta 2005)
Stanje sredstev na računih 31.12. tekočega
leta (2006) – (sredstva na računih, prenesena
v leto 2007)

Račun
financiranja
0
0
0

18.010
4.131

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina
za leto 2006 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni
podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A)
KTO
I.

70
700
703
704
71
710
711
712
714
72
720

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
NAZIV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davek na dohodek in dobiček
Davek na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki premoženja
Upravne takse
Denarne kazni
Nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prodaja osnovnih sredstev

ZNESEK
1.016.982
566.260
398.660
269.587
92.109
36.964
167.600
163.759
1.089
113
2.639
250.589
1.346

74
740
II.
40
400
401
402
409
41
410
411
412
413
42
420
43
III.

B.
IV.
750
V.
440
VI.
440
C)
VII.
500
VIII.
550
IX.

Prodaja zemljišč in nematerialnega
premoženja
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenih
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Blago in storitve
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferji posameznikom
Transferji neprofitnim organizacijam in
ustanovam
Drugi domači transferji
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(II.-I.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN KAP. DELEŽEV (75)
Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
Dana posojila fin. instit.
DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
Dana posojila fin. instit.
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (50)
Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA
Odplačilo domačega dolga
NETO ZADOLŽEVANJE

249.243
200.133
200.133
1.040.723
193.817
38.299
6.157
143.101
6.260
307.262
5.476
128.480
23.874
149.432
411.811
411.811
127.833

23.741

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje
- Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2006 naslednje stanje:
Rezervni sklad
1. Prenos iz leta 2005
2. Priliv v letu 2006
3. Odliv v letu 2006
4. Stanje na dan 31. 12. 2006

V SIT
8.000.000
0
0
8.000.000

Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na
dan 31. 12. 2006 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje
- Kozina za leto 2007.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4147-30/2005-9
Hrpelje, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonimir Benčič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3061.

Št.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Hrpelje - Kozina za leto 2007

Na podlagi 1., 3., 10., 11., 13. in 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 127/06 – ZJZP), 29. in 57. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 26/97, 20/95, 63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00,
28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 77/04, 72/05, 21/06), Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 123/06)
ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS,
št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje
- Kozina na 6. redni seji dne 14. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto
2007 (Uradni list RS, št. 29/07) z dne 30. 3. 2007 se 2. člen
spremeni tako, da se glasi:
»
A.)

I.

70
700
703
704
71
710
714
72
720
722
73
730
731
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
PRIHODKI (I. + XI.)
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku in odhodki od
premoženja
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
Prihodki od prodaje osnovnik sredstev
Prihodki od prodaje zemlj. in nemat.
premoženja
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prih. iz drugih javnofinan.
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Sredstva izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Trans. posameznikom in gospodinjstvom
Trans. neprof. org. in ustanovam
Drugi tekoči domači trans.

4.688.566,12
4.024.082,65
3.233.171,47
2.591.542,00
2.406.807,00
166.917,00
17.818,00
641.629,47
631.197,00
10.432,47
403.802,00

42
420
43
430
III.
B.)
IV.
V.
VI.

C.)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB:
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+751+752)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
RAČUN FINANCIRANJA:
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
(500)
ODPLAČILO DOLGA (550)
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

593.516,00
163.272,00
726.697,00

7921

1.337.429,12
1.337.429,12
825.135,00
825.135,00
664.484,00

0

0
0
664.484,00
0
664.484,00

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4147-2/2007-12
Hrpelje, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič - Midre l.r.

320.343,00
0
0
0
387.108,65

35.916,00
655.052,00
0
79.286,00
1.515.199,00
31.714,00

Stran

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki
proračuna Občine Hrpelje - Kozina so zajeti v bilanci prihodkov
in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki so sestavni del Odloka o spremembi Odloka o poračunu Občine Hrpelje
- Kozina za leto 2006.«.

83.459,00

387.108,65
4.688.566,12
1.010.803,00
240.547,00
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JESENICE
3062.

Sklep o pripravi občinskega prostorskega
načrta Občine Jesenice

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 8. in 53. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je župan Občine Jesenice
sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega prostorskega načrta
Občine Jesenice
1. člen
S tem sklepom župan Občine Jesenice določa pripravo
občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (v nadaljevanju: OPN).

Stran

7922 /

Št.
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2. člen
Občina Jesenice ima naslednje strokovne podlage, v
katerih je podana tudi ocena stanja:
– Analiza stanja in teženj v prostoru Občine Jesenice,
– Študija ranljivosti prostora v Občini Jesenice ter
– Analiza možnosti razvoja dejavnosti v Občini Jesenice,
ki jih je za Občino Jesenice pripravila družba Umarh, d.o.o.,
Ptuj (št. naloge 28/05, december 2006).
3. člen
Občina Jesenice je pristopila k pripravi OPN zaradi naslednjih razlogov:
– uskladitev z Zakonom o prostorskem načrtovanju,
– nove težnje v prostoru ter možnosti za gospodarski in
socialni razvoj občine,
– pisne pobude fizičnih in pravnih oseb za nove posege v
prostor, ki se bodo obravnavale v sklopu priprave OPN.
4. člen
Občina bo pri pripravi OPN upoštevala do sedaj sprejete
in veljavne prostorske akte Občine Jesenice, ki so:
– Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986–1999
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, in Uradni list RS, št. 28/90,
31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04),
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list
RS, št. 107/99 in 113/04),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 131/04 in 27/05),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 131/04 in 27/05),
– vse veljavne lokacijske, zazidalne in ureditvene načrte
ter občinske lokacijske načrte, ki veljajo na območju Občine
Jesenice.
Občina Jesenice bo pri pripravi OPN upoštevala do sedaj
sprejete prostorske akte Republike Slovenije, ki so:
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– vse veljavne državne lokacijske načrte, ki veljajo na
območju Občine Jesenice.
Občina Jesenice bo pri pripravi OPN pridobila in analizirala smernice vseh nosilcev urejanja prostora ter jih v postopku
priprave OPN poskušala med seboj uskladiti.
Kolikor bo potrebno bo Občina Jesenice ob pripravi OPN
izvedla celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) ter zagotovila okoljsko poročilo.
5. člen
Občina Jesenice izdela OPN za celotno območje Občine
Jesenice.
OPN se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in
izvedbenim delom.
6. člen
Občina Jesenice za pripravo OPN in njegovih posameznih faz določi naslednje roke:
zbiranje pobud fizičnih in pravnih oseb
osnutek OPN
pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora
dopolnjen osnutek OPN
okoljsko poročilo
revizija in potrditev okoljskega poročila
usklajevanje smernic
javna razgrnitev OPN in CPVO
preučitev pripomb in predlogov z
javne razgrnitve
potrditev stališč in seznanitev javnosti

45 dni po objavi
tega sklepa
75 dni
45 dni
40 dni
30 dni
15 dni
30 dni
30 dni
20 dni
15 dni

predlog OPN
pridobitev mnenj na predlog OPN
sklep MOP o potrditvi predloga OPN
sprejem OPN
objava OPN v uradnem glasilu

30 dni
30 dni
75 dni po prejemu
predloga
30 dni
15 dni.

7. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje
k predlogu OPN, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje,
Ljubljana
3. Ministrstvo za kulturo, Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo,
Ljubljana
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Ljubljana
6. Ministrstvo za promet, Ljubljana
7. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški
promet, Maribor
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana
10. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ljubljana
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ljubljana
12. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana
13. Ministrstvo za zdravje, Ljubljana
14. Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana
15. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Ljubljana
16. Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana
17. Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana
18. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled,
Bled
19. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Kranj
20. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj, Kranj
21. Javni zavod Triglavski narodni park, Bled
22. JEKO-IN, d.o.o., javno komunalno podjetje, Jesenice
23. Enos – Energetika, d.o.o., Jesenice
24. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o. Ljubljana
25. Elektro Gorenjska d.d., Kranj
26. Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana
27. Telekom, d.d., Ljubljana
28. Telesat, d.o.o., Jesenice
29. UPC Telemach, Podružnica Gorenjska, d.o.o., Jesenice
30. drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku
priprave OPN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno
področje, ter se določijo z dodatnim dopolnilnim sklepom.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter
začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor in
sosednjim občinam.
Št. 3505-4/2007
Jesenice, dne 23. maja 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

KOSTANJEVICA NA KRKI
3063.

Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na
Krki za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06
– odločba US RS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDTB, 127/06 – ZJZP in 14/07 – SSPDPO) ter 16. in 111. člena
Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07)
je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 10. seji dne
21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki
za leto 2007

74

II.
40

41

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto
2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

42
43

VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen

III.

(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

1
I.
70

71

72

73

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto/Naziv konta
2
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

v EUR
Proračun
2007
3
2.347.372
1.553.950
1.403.778
1.291.742
92.653
19.383
–
150.172
33.449
4.870
1.013
3.464
107.376
424.119
43.000
–
381.119
–
–
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731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz sredstev
državnega proračuna iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

Stran

7923

–
369.303
269.830
99.473
2.347.372
632.120
141.700
10.300
432.120
–
48.000
761.845
8.220
415.680
71.528
266.417
854.917
854.917
98.490
47.836
50.654
–

B.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne
programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke (PP), te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.

Stran

7924 /

Št.
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Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
Namenska sredstva na postavki 1219 – Sredstva za
usklajevanje plačnih nesorazmerij zaposlenih v OU, ki niso
bila porabljena v letu 2007, se prenesejo v leto 2008. Za obseg
prenesenih sredstev se poveča proračun.
4. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika
(v nadaljevanju: predlagatelji) je župan in občinska uprava.
5. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva
razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena
ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre
nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega
člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v
proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
6. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča občinski
svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča
o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela
proračuna.
7. člen
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča župan)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremenjeni proračun ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča
o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske
porabe, v kolikor se prerazporeditve nanašajo na isti projekt.
Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru
finančnega načrta posameznega predlagatelja v posebnem
delu proračuna.
Občinska uprava lahko prerazporedi pravice porabe med
konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se pravice porabe
ne smejo prenašati med konti tekoče in investicijske porabe.
Ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega člena skupno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme
presegati 20% obsega posamezne proračunske postavke.
O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča odboru za finance in občinsko premoženje, nadzornemu
odboru in občinskemu svetu.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali
programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 20%
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vrednosti projekta ali programa. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost
iz prejšnjega odstavka, odloča 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.
9. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
za investicijske odhodke in transfere prične postopek za prevzem obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov. V razpisnih pogojih se morajo
opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega
odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2007 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2008 do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov proračuna za leto 2007;
– za leto 2009 do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov proračuna za leto 2007.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2008 za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2007.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
zakupnimi pogodbami.
10. člen
(proračunski skladi in proračunska rezerva)
Proračunski sklad je:
1) podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 1,5%
od realiziranih prihodkov proračuna.
Na občinske uprave župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49.
člena ZJF do višine 5.000 EUR. O porabi sredstev proračunske
rezerve župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Župan lahko dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve, vendar skupno ne več kot
0,2% primerne porabe določene Občini Kostanjevica na Krki
za proračunsko leto.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu,
v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisu dolga župan obvesti občinski svet.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(zadolževanje in poroštva)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o
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najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5% sprejetega
proračuna.
13. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 18.000 EUR.
O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z
zakonom odloča župan.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kostanjevica
na Krki v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep župana.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2007 O802
Kostanjevica na Krki, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

MISLINJA
3064.

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine
Mislinja

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98) in 38. člena
Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 prečiščeno
besedilo) je Nadzorni odbor Občine Mislinja na 2. seji dne
26. 3. 2007 sprejel

POSLOVNIK
o delu Nadzornega odbora Občine Mislinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določen način dela Nadzornega
odbora Občine Mislinja (v nadaljevanju: nadzorni odbor) in
obveznosti vseh članov nadzornega odbora pri svojem delu.
2. člen
Delo nadzornega odbora je podrejeno določilom v tem
poslovniku, katerega je nadzorni odbor sprejel in s tem poslovnikom seznanil župana in Občinski svet Občine Mislinja.
3. člen
Nadzorni odbor, kot najvišji organ nadzora v Občini Mislinja, deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno.
Nadzorni odbor ima svoj pečat, ki je določen s statutom
Občine Mislinja.
Pečat nadzornega odbora se hrani v občinski upravi in
je dostopen predsedniku nadzornega odbora oziroma članu
nadzornega odbora po pooblastilu predsednika.
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4. člen
Nadzorni svet predstavlja in zastopa predsednik oziroma
član katerega zato pooblasti predsednik nadzornega odbora.
5. člen
Naloge predsednika nadzornega odbora so:
– vodi delo nadzornega odbora
– pripravlja gradivo za seje
– sklicuje in vodi seje
– skrbi za izvajanje sklepov, sprejetih na sejah nadzornega odbora
– podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte odbora
– pripravi načrt za izvajanje nadzora
– pomaga članom nadzornega odbora pri določenih kontrolnih nalogah, kolikor pomoč potrebujejo
– sodeluje z občinskim svetom, županom, občinsko upravo in sodeluje na sejah občinskega sveta
– skrbi da je na sejah občinskega sveta prisoten član
nadzornega odbora, v kolikor se seje občinskega sveta sam
ne more udeležiti.
6. člen
Člani nadzornega odbora so se dolžni udeleževati sej
nadzornega odbora. V primeru, da član nadzornega odbora
na sejo ne more priti o tem obvesti predsednika, najpozneje
do začetka seje.
7. člen
Če se član nadzornega odbora iz neupravičenih razlogov
ne udeleži treh sej nadzornega odbora v koledarskem letu,
predsednik nadzornega odbora predlaga občinskemu svetu
njegovo razrešitev.
8. člen
Seje nadzornega odbora se sklicuje najmanj vsako četrtletje, po potrebi pa je lahko sej tudi več.
Članu nadzornega odbora, ki se seje ni udeležil ne pripada plačilo za sejo na kateri ga ni bilo.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
9. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Vsi člani nadzornega
odbora morajo varovati uradne in poslovne skrivnosti s katerimi
so se seznanili pri svojem delu.
Pri svojem delu morajo spoštovati dostojanstvo, dobro
ime in osebno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
10. člen
Seje nadzornega odbora vodi predsednik v njegovi odsotnosti pa od predsednika pooblaščena članica ali član.
Predlog dnevnega reda za sejo določi predsednik, predlog za uvrstitev zadev na dnevni red pa lahko podajo vsi člani
nadzornega odbora.
Predsednik je dolžan na dnevni red za sejo uvrstiti zadevo
ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
11. člen
Predsednik pošlje vabilo članom nadzornega odbora praviloma osem dni pred datumom seje. V nujnih primerih pa
lahko člane nadzornega odbora obvesti o datumu seje tudi po
telefonu.
K poslanemu vabilu za sejo je nujno potrebno priložiti
gradivo za sejo.
Predsednik lahko povabi na sejo nadzornega odbora
pripravljalce gradiv, strokovne delavce občinske uprave ter
predstojnike institucij.
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12. člen
Na seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evidenco prisotnosti.
Zapisnik mora obvezno vsebovati:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro začetka in
trajanje seje
– zapis prisotnih, opravičenih in neopravičenih odsotnosti
članov in navedbo ostalih prisotnih na seji
– sprejeti dnevni red
– potrditev zapisnika prejšnje seje
– zapis poročevalcev s skrajšanim povzetkom razprave
– sprejete sklepe
– morebitna ločena mnenja članov nadzornega odbora
– izjave za katere so navzoči zahtevali da se vnesejo v
zapisnik
– zapisnik seje podpiše predsednik nadzornega odbora
oziroma član ali članica, ki je sejo vodil ali vodila.
13. člen
Vsak član ali članica nadzornega odbora mora po pregledu določene kontrolne naloge podati pismeno poročilo na
podlagi tega pa bo nadzorni odbor sprejel stališče ali sklep o
opravljenem delu posameznega člana ali članice nadzornega
odbora.
Stališča in sklepe nadzornega odbora sprejme na sejah,
na katerih je navzočih večina članov nadzornega odbora. Z
večino glasov prisotnih članov na seji NO pa je stališče ali sklep
veljavno sprejet.
14. člen
Posamezni član ali članica nadzornega odbora ki bo
opravil določeno kontrolno nalogo prevzame za to delo tudi
vso odgovornost, da je delo opravil v skladu z določili Statuta
Občine Mislinja in tega poslovnika.
15. člen
Nadzorni odbor mora v skladu s Statutom Občine Mislinja
predložiti Občinskemu svetu letni program dela najkasneje do
15. aprila v tekočem proračunskem letu.
16. člen
Nadzorni odbor mora vsako četrtletje občinskemu svetu
poročati o svojem delu in ugotovljenem stanju pri porabi proračunskih sredstev.
Poročilo nadzornega odbora mora občinski svet dobiti
v gradivu za prvo sejo po preteku četrtletja najkasneje pa na
drugi seji po preteku četrtletja.
17. člen
Nadzorni odbor mora občinskemu svetu enkrat letno poročat o stanju nepremičnega premoženja (stavbe, ceste, igrišča
in podobno), ki je v lasti Občine Mislinja po letnem programu
dela, katerega sprejeme nadzorni odbor.
18. člen
Nadzorni odbor mora v občinskem glasilu najmanj enkrat
letno podati poročilo. V tem poročilu seznani občanke in občane o delovanju občinskih organov pri izvrševanju proračuna za
določeno proračunsko obdobje.
III. POSTOPEK NADZORA
19. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev glede namenske porabe sredstev.
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Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, svetov vaških skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij
in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. Nadzoruj
odbor ocenjuje tudi gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev.
20. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje nadzor zaključnega računa proračuna, javnih
zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov, predloga proračuna,
finančnih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter polletni nadzor izvajanja proračuna in razpolaganja
S premičnim in nepremičnim premoženjem občine. V program
lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore ali posamezne
elemente nadzora pri navedenih nadzorovanih osebah.
V programu opredeli čas izvedbe nadzora in osebo – člana nadzornega odbora, ki bo opravila posamezne naloge ali
področje nadzora. Za izvedbo zahtevnejših nalog nadzora se
lahko določi delovna skupina, v kateri mora biti vsaj en član
nadzornega odbora, ki bo opravila nadzor.
Poročilo, ki ga pripravi tako imenovana delovna skupina,
mora obvezno obravnavati nadzorni odbor in se do njega
opredeliti.
Poleg zadev iz letnega programa mora nadzorni odbor
obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlagata župan
in občinski svet.
21. člen
V skladu z letnim programom nadzora predsednik nadzornega odbora, pred izvedbo nadzora, izda sklep o izvedbi
nadzora. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo
oseb, ki bodo opravile nadzor, opredelitev vsebine nadzora,
čas, kraj nadzora in nadzorovane osebe.
Oseba na katero se nanaša sklep o izvedbi nadzora lahko
vloži ugovor v osmih dneh po vročitvi sklepa. Ugovor ne zadrži
izvedbe nadzora. O ugovoru odloči nadzorni odbor v 30 dneh
po prejemu ugovora.
22. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– zahtevati in dobiti na vpogled vse listine in dokumente
občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke in društva, ki je predmet nadzora, in se nanašajo na porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati in dobiti podatke in pojasnila pooblaščenih in
odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati in zagotoviti udeležbo odgovornih oseb na
sejah nadzornega odbora.
23. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje
zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske
uprave.
24. člen
Izvajanje nalog nadzora je potrebno opraviti tako, da se
ugotovijo vsa dejstva in zberejo vsi dokazi, ki so pomembni za
odločanje v postopku nadzora, in tako, da sta delovni proces in
poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena.
25. člen
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora ali delovna skupina predlog poročila, v katerem je navedena
nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet in vsebina
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pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila
in predlogi ukrepov.
Predlog poročila sprejme nadzorni odbor ter ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima V roku 15 dni od prejema poročila
pravico vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor
mora o ugovoru odločiti v 15 dneh.
V primeru, da nadzorni odbor ugodi ugovoru, korigira in
izda novo poročilo, ki je dokončno.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani
osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču v 15 dneh po dokončnosti poročila.
26. člen
Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v 15 dneh po izdaji dokončnega poročila obvestiti pristojno
ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžna svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
Za opredelitev hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti
se uporablja 107. člen Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99).
27. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.
Občinski svet, župan, porabniki proračuna so dolžni
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
28. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega
odbora iz posameznega primera, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na
katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika odloči nadzorni odbor.
29. člen
Nadzorni odbor se mora seznaniti tudi s poročili računskega sodišča.
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Odlok o proračunu Občine
Mokronog - Trebelno 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, 124/00, 79/01
in 30/02) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno
(Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog
- Trebelno na 8. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Mokronog - Trebelno
za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mokronog - Trebelno 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
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupine kontov
I.
70

71

72

Mislinja, dne 4. aprila 2007
73
Predsednik
Nadzornega odbora Občine Mislinja
Franc Tovšak l.r.

Stran

MOKRONOG - TREBELNO

IV. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni
odbor po enakem postopku, kot velja za sprejem poslovnika.
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se
smiselno uporabljajo zakonska določila in poslovnik občinskega sveta.
Poslovnik velja osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mislinja, ki je bil sprejet
dne 7. 9. 2000.
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SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI

(v evrih)
Proračun
leta 2007
2.696.385
2.208.141
2.014.478
1.736.105
168.773
109.600
0
193.663
38.273
3.390
2.000
0
150.000
110.895
51.295
0
59.600
0
0
0
377.349

Stran

II.
40

41

42
43

III.

B.
IV.
75

V.
44.

VI.

C.
VII.
50
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740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi proračunskim
upor.
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
upor.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
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377.349

55
IX.

0
2.696.385
675.105
168.945
0
457.210
100
48.850
903.607
24.000
558.922
154.163
166.522
0
966.729
966.729
150.944
0

X.
XI.

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

0
0
0
0
0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– podkonta.
4. člen
(izvrševanje proračuna)

112.000
38.944
0

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) in
2. prihodki krajevnega samoprispevka za območje nekdanje Krajevne skupnosti Trebelno.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 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 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 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 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega
1. v letu 2008 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
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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 za prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni
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
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
31.315 evrov.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

Št.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mokronog - Trebelno za leto
2008 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
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupine kontov
I.
70

71

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
72

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 10-2/2007
Mokronog, dne 2. junija 2007
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

3066.

73

74

Odlok o proračunu Občine
Mokronog - Trebelno za leto 2008

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, 124/00, 79/01
in 30/02) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno

7929

ODLOK
o proračunu Občine Mokronog - Trebelno
za leto 2008

9. člen

(veljavnost odloka)

Stran

(Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog
- Trebelno na 8. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
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II.
40

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

v evrih
Proračun
leta 2008
9.672.936
8.122.220
2.073.000
1.794.627
168.773
109.600
0
6.049.220
41.273
3.390
2.000
5.852.557
150.000
15.874
0
0
15.874
0
0
0
1.534.842
1.534.842
0
1.010.236
270.390

Stran

41

42
43

III.

B.
IV.
75

V.
44.

VI.

C.
VII.
50

7930 /

Št.
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401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi proračunskim
upor.
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
upor.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
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0
481.313
1.665
256.868
946.698
28.173

podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

582.348
175.247
160.930
0
8.027.866
8.027.866
75.636
0
41.000
34.636
–387.500

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– podkonta.
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) in
2. prihodki krajevnega samoprispevka za območje nekdanje Krajevne skupnosti Trebelno.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

400.000
400.000
400.000
12.500
12.500
12.500
0
387.500
387.500

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 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 mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2008 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 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega
1. v letu 2009 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in za prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
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Št.

8. člen

Stran

7931

ODLOK
o proračunu Občine Mozirje za leto 2007

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni
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.
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1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mozirje za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
130.809 evrov.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(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 določa v naslednjih zneskih:

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

A.

9. člen

I.

(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

II.
III.

III/1.

12. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Mokronog-Trebelno v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

III/2.

13. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

B.
IV.

Št. 10-2/2007
Mokronog, dne 2. junija 2007
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

75
V.
VI.

MOZIRJE
3067.

Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi UPB1
(Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni
list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 10. seji
dne 21. 6. 2007

C.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od
obresti minus skupaj odhodki brez
plačil obresti)
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
RAČUN FINANCNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500+501)
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

3.780.245
4.780.345

–1.000.100

–987.100

330.923

0
0
0
0
1.000.000
51.780
–51.880
948.220
1.000.100
20.000

Stran
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7. člen

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 Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

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.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

(proračunski skladi)

3. člen

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
10.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki, od prispevkov občanov in se uporabijo za
rekonstrukcijo cest.
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 med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu
za predhodnje leto 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 75%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% 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 50% 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.

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

8. člen

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 400 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 do
višine 1.000.000 eurov, in sicer za naslednje investicije:
– ravnanje z odpadno vodo
– spodbujanje stanovanjske izgradnje
– varstvo in vzgoja predšolskih otrok
– osnovno šolstvo
– gradnja občinskih cest.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Mozirje, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic
0 eurov.
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 0 eurov pod naslednjimi
pogoji: _/_______________________________.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2006 zadolžijo do skupne višine
0 eurov pod naslednjimi pogoji: _/____________________, in
izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov pod naslednjimi pogoji: __/____________________________________
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Mozirje v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 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. 032-0008/2007
Mozirje, dne 21. junija 2007
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tudi lahko podale pripombe. Predlog bo prikazan tudi na spletni
strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si
III.
V času javne razgrnitve lahko k predlogu Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta, dajo pisne pripombe vse pravne
ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti. Le-te
se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma naslovijo na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor
ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.
Št. 3505-0007/2006–182
Murska Sobota, dne 26. junija 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

NOVA GORICA
MURSKA SOBOTA
3068.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta za obrtno-transportno cono ob
Markišavski cesti v Murski Soboti za namen
TC Merkur

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb
50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.
33/07) ter 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 51/02 in 108/03 – odl. US) ter 31. člena Statuta Mestne
občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo – Uradni
list RS, št. 23/07) župan Mestne občine Murska Sobota izdaja

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi predloga
Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za
obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v
Murski Soboti za namen TC Merkur
I.
Javno se razgrne predlog Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski
cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur, katerega predlog
je izdelal RATING – RATNIK OTO, dipl. inž. gradb., s.p., Šercerjevo naselje 18, Murska Sobota. Prostorski akt, katerega
se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z
Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno
cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (Uradni list RS, št.
27/99 z dne 16. 4. 1999).
II.
Predlog Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se
bo razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor
ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na
sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4.
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od 6. 7.
2007 do 6. 8. 2007. Ogled razgrnjenega predloga bo možen
v delovnem času občinske uprave in pisarne mestnih četrti. V
času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki
sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica
2, Murska Sobota v sredo 11. 7. 2007 ob 17. uri, kjer se bodo

3069.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (spremembe
lokacijskega načrta) Kulturni center v Novi
Gorici

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne
Občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02 ter Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 7. junija 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta
(spremembe lokacijskega načrta)
Kulturni center v Novi Gorici
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Lokacijski načrt Kulturni center v Novi Gorici je bil sprejet
z odlokom (Uradni list RS, št. 23/07) in obravnava namensko
rabo, gradnjo, dozidavo objektov, komunalno ureditev, parcelacijo zemljišč in etapnost izvajanja posegov na območju urejanja. V ureditvenem območju načrta so se pojavile nove potrebe
in želje po gradnji objektov in urejanju prostora:
– dograditev podzemne garaže kompleksa Perla in gradnja rolkališča nad njo;
– dograditev igralnice v dvoriščnem delu kompleksa Perla;
– nadzidava severnega dela poslovnega objekta kompleksa Perla;
– dograditev banke;
– ograditev interventne poti Goriške knjižnice;
– premik uvozne rampe ob objektu družbe Projekt;
– oblikovanje bolj monumentalnega dostopa do parka v
osi Promenade;
– prestavitev uvozov v parkirno hišo pod trgom E. Kardelja.
Zato je potrebno načrt spremeniti in dopolniti. Sprememba lokacijskega načrta bo pripravljena kot občinski podrobni
prostorski načrt po določilih Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07).
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
omejujejo: Kidričeva ulica (parcela št. 1949), Vojkova ulica
(parcela št. 1942) in ulica Tolminskih puntarjev (parcela št.
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1108). Območje podrobnega prostorskega načrta vključuje že
izvedeno krožišče na stiku Vojkove in Kromberške ceste ter
načrtovano krožišče na stiku Vojkove ceste in ulice Tolminskih
puntarjev.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelovalec načrta izdelal v variantah.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta bo
potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
priprava osnutka načrta
pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti CPVO
dopolnjen osnutek načrta
javna razgrnitev in obravnava
priprava predloga načrta
pridobitev mnenj in potrdila MOP
o sprejemljivosti vplivov na okolje
predložitev načrta Mestnem svetu v sprejem z odlokom

90 dni
40 dni
60 dni
(s CPVO 120 dni)
40 dni
60 dni
40 dni
(s CPVO 60 dni)
30 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja
prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica,
Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova
Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11,
Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija
1b, Nova Gorica;
– Kabelska televizija Nova Gorica, Erjavčeva 2, Nova
Gorica;
– Komunalna energetika Nova Gorica, Sedejeva 7, Nova
Gorica;
– Komunala Nova gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina, Kidričeva 9a, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za družbene dejavnosti;
– Oddelek MONG za gospodarstvo;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne
službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice
in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te
pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN bo financirala družba Hit d.d. Nova Gorica.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za
okolje in prostor.
Št. 3505-3/2007
Nova Gorica, dne 7. junija 2007
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

3070.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Poslovna
cona Prvačina

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni
list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 7. junija 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Prvačina bo omogočil razvoj podjetništva občinskih središč Prvačina,
Dornberk in Branik. Umeščen je med državno cesto in železniško progo na južnem delu naselja Prvačina. Cona obsega cca 2
ha površin primernih za izgradnjo poslovnih objektov v prvi fazi,
v drugi fazi pa je še cca 5 ha razpoložljivih površin. V občinskem prostorskem planu rezervirane površine za ta namen in
izražene gospodarske pobude so razlog za pripravo OPPN.
črta

2. Območje občinskega podrobnega prostorskega na-

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
omejujejo na severu železniška proga v območju železniške
postaje in na jugu regionalna cesta. Na zahodu meji z obstoječo pozidavo, na vzhodu pa z dostopno potjo v območje
železniške postaje. Druga faza bi se razširila na vzhod do
vzhodne obstoječe pozidave. Prva faza poslovne cone obsega
parcele št.: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2031,
vse k.o. Prvačina.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelovalec načrta izdelal v variantah.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih
okvirnih rokih:
priprava osnutka načrta
pridobitev smernic in sklepa MOP o
potrebnosti CPVO
dopolnjen osnutek načrta
javna razgrnitev in obravnava
priprava predloga načrta
pridobitev mnenj in potrdila MOP o
sprejemljivosti vplivov na okolje
predložitev načrta Mestnem svetu v
sprejem z odlokom

90 dni
40 dni
60 dni (s CPVO
120 dni)
40 dni
60 dni
40 dni (s CPVO
60 dni)
30 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz
njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica,
Sedejeva 9, Nova Gorica;
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– Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova
Gorica;
– ARSO Urad za upravljanje z vodami, Cankarjeva 62,
Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16,
Nova Gorica;
– Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11,
Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija
1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za družbene dejavnosti;
– Oddelek MONG za gospodarstvo;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne
službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice
in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te
pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2007 v okviru proračunske postavke oddelka
za gospodarstvo.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za
okolje in prostor.
Št. 3505-2/2007
Nova Gorica, dne 7. junija 2007
Podžupanja
Mestne Občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

NOVO MESTO
3071.

Odlok o zaključnem računu Mestne občine
Novo mesto za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 96. in 98. 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) so Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB1) na 5. seji dne 24. 4.
2007, Občinski svet Občine Straža na podlagi 15. člena Statuta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/2007) na 5. seji dne 10. 5.
2007 in Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na podlagi
17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št.
21/07) na 5. seji dne 24. 4. 2007 sprejeli
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ODLOK
o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto
za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun Mestne občine Novo mesto
za leto 2006.
2. člen
Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki izkazani v Zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2006 so
bili realizirani v naslednji višini:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini
– odhodke v višini
– proračunski presežek
b) v računu finančnih terjatev in
naložb
– prejeta vračila danih posojil
– dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Zmanjšanje sredstev na računih
c) v računu financiranja
– odplačilo dolga
č) rekapitulacija
– bilanca prihodkov in odhodkov
– račun finančnih terjatev in naložb
– račun financiranja
– povečanje sredstev na računih

+9.056.987.886 SIT
–8.839.283.909 SIT
+217.703.977 SIT

+44.693.382 SIT
–32.261.952 SIT
+12.431.430 SIT
–64.030.292 SIT
+217.703.977 SIT
+12.431.430 SIT
–64.030.292 SIT
+166.105.115 SIT

Sestavni del zaključnega računa Mestne občine Novo
mesto za leto 2006 so izkazi in obrazložitve zaključnega računa
proračuna.
3. člen
Zaključni račun Mestne občine Novo mesto za leto 2006
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2007-1100
Novo mesto, dne 24. aprila 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
Straža, dne 10. maja 2007
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l. r.
Šmarješke Toplice, dne 24. aprila 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l. r.

Priloga

75

SPREJETI

VELJAVNI

REALIZIRANI

III. PRORAýUNSKI PRESEŽEK
(PRORAý.PRIMANJKLJAJ) - KRAJEVNE SK.

III. PRORAýUNSKI PRESEŽEK
(PRORAýUNSKI PRIMANJKLJAJ)

IV. PREJETA VRAýILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vraþila danih posojil

34.336.106
34.336.106

14.666.292

180.524.181

108.000.000
108.000.000

0

-321.100.000

108.000.000
108.000.000

0

-319.000.000

44.693.382
44.693.382

14.322.301

217.703.977

6.688.232.418 9.550.500.000 9.548.400.000 8.839.283.909
1.167.482.054
1.471.530.000
1.699.989.431
1.609.581.959
2.601.987.486
2.893.570.000
2.993.646.582
2.944.117.933
2.305.990.392
4.760.600.000
4.368.415.710
3.814.686.778
442.665.845
384.800.000
446.348.277
399.773.720
170.106.641
40.000.000
40.000.000
71.123.520

PRORAýUN 2006

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)
Tekoþi odhodki
Tekoþi transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Krajevne skupnosti (40+41+42)

PRORAýUN 2006

6.868.756.599 9.229.400.000 9.229.400.000 9.056.987.886
5.053.943.020
5.215.000.000
5.215.000.000
5.305.925.703
421.444.786
1.314.900.000
1.314.900.000
897.386.018
539.412.840
863.000.000
863.000.000
1.298.405.075
700.000
3.000.000
668.483.019
1.796.500.000
1.796.500.000
1.466.825.270
184.772.933
40.000.000
40.000.000
85.445.821

PRORAýUN 2006

Indeks

Indeks

41,4
41,4

-67,8

41,4
41,4

-68,2

92,6
94,7
98,3
87,3
89,6
177,8

81,6
213,6

81,6
213,6
92,6
109,4
101,7
80,1
103,9
177,8

98,1
101,7
68,2
150,5

98,1
101,7
68,2
150,5

real/spr.p. real/vel.pr.

1
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B. RAýUN FINANýNIH TERJATEV IN NALOŽB

40
41
42
43

70
71
72
73
74

REALIZIRANI
PRORAýUN 2005

Št.

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
Davþni prihodki
Nedavþni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Krajevne skupnosti (70+71+74)

NAZIV
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Stran
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-31.973.666

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH
DELEŽEV

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

55

14.666.292

0

0

243.300.000

56.700.000
56.700.000

300.000.000
300.000.000

77.800.000

30.200.000
30.200.000

0

0

243.300.000

56.700.000
56.700.000

300.000.000
300.000.000

75.700.000

32.300.000
32.300.000

14.322.301

166.105.115

-64.030.292

64.030.292
64.030.292

0

12.431.430

32.261.952
32.261.952

-26,3

112,9
112,9

16,0

106,8
106,8

-26,3

112,9
112,9

16,4

99,9
99,9

Št.

ý. POVEýANJE SREDSTEV NA RAýUNIH
(III.+VI.+IX.) KRAJEVNE SKUPNOSTI

73.838.405

-74.712.110

VIII. ODPLAýILA DOLGA
Odplaþila dolga

50

ý. POVEýANJE SREDSTEV
NA RAýUNIH (III.+VI.+IX.)

74.712.110
74.712.110

VII. ZADOLŽEVANJE
Domaþe zadolževanje

0

66.309.772
66.309.772

C. RAýUN FINANCIRANJA

44

V. DANA POSOJILA IN POVEýANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila in poveþanje kapital.deležev
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PIVKA

3072.

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za
pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva
v Občini Pivka v obdobju 2007–2013

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
85/99, 7/00 in 24/01), 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi 7. ter
30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97,
31/98, 84/98, 66/99 in 61/06) izdaja župan Občine Pivka

PRAVILNIK
o dodeljevanju državnih pomoči
za pospeševanje razvoja kmetijstva
in gozdarstva v Občini Pivka
v obdobju 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, ukrepe
oziroma vrste pomoči, upravičene stroške, intenzivnost pomoči
in postopke dodeljevanja sredstev za majhna in srednje velika
podjetja kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004
(v nadaljevanju: Prilogi 1), v skladu z Uredbo komisije (ES) št.
1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in
o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (v nadaljevanju: Uredba
za skupinske izjeme) in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
ES pri pomoči »de minimis«.
Ta pravilnik določa tudi področje uporabe, pogoje, upravičene stroške, intenzivnost pomoči in ukrepe oziroma vrste
pomoči, ki niso opredeljene kot državna pomoč.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Finančna sredstva za pomoči, opredeljena v tem pravilniku za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini
Pivka v obdobju 2007–2013, se zagotavljajo iz proračuna občine oziroma z Odlokom o proračunu Občine Pivka za vsako
posamezno leto v programskem obdobju 2007–2013.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
4. člen
(izrazi)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v
Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov
iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
EGS št. 1898/87;
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– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi
ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih;
– »mala in srednje velika podjetja« (MSP) so mala in srednje velika podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi I k Uredbi
(ES) št. 364/2004: Člen 1: Podjetje je vsaka pravna ali fizična
oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na
njeno pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe
in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Člen 2: 1. Kategorijo
mikro, majhnih in srednje velikih podjetij sestavljajo podjetja, ki
imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega
50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR. 2. V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 50 zaposlenih in ima letni
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov
EUR. 3. V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto,
ki ima manj kakor 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči,
izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen
do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom
neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja,
kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17
Uredbe (ES) št. 1257/1999, ali območja iz člena 36 (a)(i),(ii) ali
(iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005;
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št.
1698/2005;
– »naložba za nadomestitev« pomeni naložbo, ki preprosto nadomesti obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele z novo,
posodobljeno zgradbo ali strojem, brez povečanja proizvodne
zmogljivosti za najmanj 25% ali brez temeljnega spreminjanja
vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Za nadomestitev
se ne šteje popolno rušenje najmanj 30 let starega kmetijskega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali
popolna prenova kmetijskega poslopja. Prenova se šteje za
popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50% vrednosti
nove stavbe.
5. člen
(cilji)
Temeljni namen tega pravilnika je zasledovanje naslednjega cilja:
– spodbujati in pospeševati razvoj kmetijstva v Občini Pivka s poudarkom pospeševanja primarne proizvodnje mleka in
mesa, ob prizadevanju za ohranjanje in izboljšanje naravnega
in kulturnega okolja.
6. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev pospeševanja razvoja kmetijstva
in gozdarstva v Občini Pivka se finančna sredstva v obdobju
2007–2013 usmerjajo preko naslednjih instrumentov in ukrepov:
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Pravna podlaga
Skupinske izjeme za
kmetijstvo

Splošna pravila za
gospodarstvo
Izvajanje lokalne
razvojne strategije

Ukrep
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
2. Varstvo tradicionalnih krajin in
stavb
3. Premestitev kmetijskih poslopij v
javnem interesu
4. Pomoč za arondacijo (pri izvedbi
nakupa in menjave kmet. zemljišč)
5. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
6. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
1. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
2. Zagotavljanje tehnične podpore za
gozdarstvo
1. Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije v okviru Razvojnega
programa podeželja za Občine Ilirska
Bistrica, Pivka in Postojna
7. člen

(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in
srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi
(ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
imajo sedež v Občini Pivka ali imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Pivka;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti na območju Občine Pivka;
– čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Pivka, ki se
ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti
v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju
Občine Pivka;
– registrirana stanovska (društva) in interesna združenja
in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Pivka.
8. člen
(letni načrt ukrepov)
Letni načrt ukrepov pripravi pristojna strokovna služba
občinske uprave v sodelovanju z Odborom za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Občine Pivka na osnovi
določil tega pravilnika in mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa;
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep;
– predmet podpore, pogoje upravičenosti, opravičljive
stroške, upravičence in finančne določbe za dodelitev sredstev
iz pravilnika in druge pogoje, ki jih ta pravilnik ne določa.
Na podlagi sprejetega letnega načrta ukrepov se z razpisom določi vrste pomoči in višino sredstev za le-te.
9. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega na krajevno
običajen način, skladno s pogoji in po postopku, določenem v
veljavnih predpisih.
10. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči po tem pravilniku
bodo podrobneje določena v javnem razpisu. Sredstva se po
tem pravilniku dodeljujejo podjetjem, ki niso v težavah.
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11. člen
(javni razpis)
(1) Postopek za dodelitev pomoči, ki se bodo dodeljevale
v obliki nepovratnih sredstev oziroma dotacij iz proračuna Občine Pivka se prične z objavo razpisa Občine Pivka.
(2) Javni razpis mora vsebovati naslednje elemente, in
sicer:
– namene, za katere se dodeljujejo pomoči (vrste pomoči
in ukrepe);
– predmet podpore;
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev;
– upravičence za dodelitev sredstev;
– upravičene stroške;
– morebitne omejitve;
– finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči,
najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči);
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep;
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
– rok za vložitev zahtevkov;
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije;
– način reševanja vlog;
– odpiranje vlog;
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
(3) Zahtevki oziroma vloge posredovane na javni razpis
morajo vsebovati naslednje elemente, in sicer:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež),
KMG-MID številko, davčno številko, matično številko oziroma
enotno matično številko občana (EMŠO), številko računa za
nakazilo sredstev;
– namen zahtevka;
– izjavo o točnosti navedenih podatkov;
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še
ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali
mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od
izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno
dokumentacijo;
– druge zahtevane priloge.
12. člen
(postopek pristojnega organa)
(1) Vloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava
strokovna Komisija za odpiranje vlog (v nadaljevanju: Komisija), imenovana s sklepom župana ter opravlja oglede na terenu.
Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna
služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca,
da jo v primernem roku dopolni. Če prosilec vloge v določenem
roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka
oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih
okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
(2) Na podlagi zapisnika o delu in predloga Komisije o
upravičenosti zahtevkov, pristojna strokovna služba občinske
uprave pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga posreduje
v obravnavo Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Občine Pivka, le-ta pa v dokončno potrditev
županu. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev
bo upravni organ v osmih dneh izdal sklep o dodelitvi sredstev,
ki bo vseboval tudi določbe o namenu, upravičenih stroških ter
višini dodeljenih sredstev.
(3) Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od
vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na
občino. O pritožbi odloči župan.
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II. UKREPI

POMOČI DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE
IZJEME
13. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Upravičenci: Upravičenci do pomoči v naložbe so kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika
podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004
in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Pivka ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju Občine Pivka.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k
Pogodbi.
Splošni pogoji upravičenosti:
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja;
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju
vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge
(zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev
proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov
za dobro počutje živali).
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki
niso podjetja v težavah.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi
dejavniki oziroma do 40% na drugih območjih.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da
doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju
ne sme preseči 400.00 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi
dejavniki.
Po zaključku naložbe v prilagajanje dobrega počutja živali, upravičenec predloži potrdilo o uskladitvi z zahtevami
standardov izdanega s strani pristojne veterinarske službe.
Predmet podpore so naslednji sklopi naložb:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke…) za prirejo mleka, jajc in mesa;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastinjakov, vključno
s pripadajočo opremo.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, predvsem za rejo
govedi in drobnice.
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe komisije (ES)
št. 1857/2006 se pomoči ne dodelijo za naslednje naložbe:
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– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna
dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe
vode za najmanj 25%;
– za preproste naložbe za nadomestitev;
– za tekoče stroške proizvodnje;
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
A) Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
– imeti ustrezno dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali
soglasje najemodajalca;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja
(ustrezno upravno dovoljenje za posege v prostor, kolikor je to
na podlagi veljavne zakonodaje potrebno);
– predložiti morajo potreben načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje v skladu z veljavno
zakonodajo;
– predložiti morajo potreben načrt skladišča za krmo oziroma pomožnih živinorejskih objektov s pripadajočo opremo
s popisom del, opreme in tehnologijo v skladu z veljavno
zakonodajo;
– načrt za postavitev in ureditev rastlinjaka s pripadajočo
opremo v skladu z veljavno zakonodajo;
– predložiti morajo plan izvedbe dokončanja investicije s
finančno konstrukcijo naložbe;
– ustrezna dokazila (računi, predračuni) za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna dokazila o izvedenih delih.
B) Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom
dobrega počutja živali, temelječih na zakonodaji Skupnosti;
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
– stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke…);
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija
gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne
direktive ni mogoča);
– nakup nove kmetijske mehanizacije;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in plastenjaka s
pripadajočo opremo;
– stroški izdelave dokumentacije naložbe.
2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
– naložbe v obnovo in postavitev pašnikov;
– naložbe v obnovo namakalne infrastrukture za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da vodi k
zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
A) Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme
in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna tudi površina
pašnika in stalež živine);
– izdelan načrt obnove namakalnega sistema, s katerim
se dokazuje, da vodi k zmanjšanju porabe vode za najmanj
25%.
B) Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov in pregraditev pašnika na pašne čredinke; stroški nakupa opreme za
ureditev napajališč za živino;
– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika;
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– stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev
namakalnih sistemov, ki vodi k zmanjšanju prejšnje porabe
vode za najmanj 25%.
3. Spodbujanje programov in razvoja čebelarstva
– naložbe v razvoj čebelarske dejavnosti na območju
Občine Pivka.
A) Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
– priložiti ustrezna dokazila o nakupu opreme;
– so čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Pivka, ki
se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo.
B) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče kovine
oziroma iz materialov, ki so netoksični in nerjaveči).
Sofinanciranje druge opreme spada med naložbe, skladno s 4. členom Uredbe Komisije oziroma 13. členom tega
pravilnika.
14. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove tradicionalnih
stavb (objektov) oziroma znamenitosti na območju Občine Pivka, zaščitenih z občinskimi odloki o razglasitvi kulturnih, zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju
Občine Pivka, in sicer:
– za naložbe, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih
(arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe, namenjene varstvu dediščine proizvodnih
sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja (skednji, seniki, čebelnjak, mlini, ipd.), če naložba ne povzroči povečanja
zmogljivosti kmetije.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje
tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se
uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Pivka oziroma
tradicionalna stavba (objekt) leži na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje
kulture ter zaščiten z občinskim odlokom oziroma je v postopku
vpisa v naveden register;
– upravičenec mora k nameravanim delom obnove pridobiti soglasje pristojnega Zavoda RS za varstvo kulturne
dediščine;
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiškonjižni izpisek, katastrski načrt);
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (ustrezno upravno dovoljenje za posege v prostor, kolikor je to na
podlagi veljavne zakonodaje potrebno).
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo
(ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta,
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(posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje
ali obnove, popis del, konservatorski program;
– stroški za nabavo materiala za obnovo.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov;
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 75% na
območjih z omejenimi dejavniki oziroma do 60% na drugih
območjih;
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100%
za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti
kulturne dediščine na stavbah.
15. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
(6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu so nosilci kmetijskih
gospodarstev, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika
podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004
in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, v primerih,
ko premestitev poslopij izhaja iz javnega interesa na podlagi
pravne podlage ter imajo sedež v Občini Pivka.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopij, ki
izhaja iz javnega interesa na podlagi pravne podlage.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb;
– izgradnja nadomestnega modernejšega poslopja.
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev
obstoječih stavb;
– če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi
modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na območju z omejenimi dejavniki oziroma vsaj 60% na drugih območjih. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 45%
v območju z omejenimi dejavniki oziroma vsaj 55% na drugih
območjih;
– če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60% stroškov na območju z omejenimi dejavniki oziroma vsaj 50%
na drugih območjih v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je
upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 45% v območju z
omejenimi dejavniki oziroma vsaj 55% na drugih območjih.
16. člen
Pomoč za arondacijo (pri izvedbi nakupa in menjave
kmetijskih zemljišč)
(13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokroževanjem zemljišč, in sicer sofinanciranje stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazila za stroške, nastale pri nakupu in menjavi kmetijskih zemljišč;
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– predlog sklepa za vpis v zemljiško knjigo;
– krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
Upravičeni stroški: Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi in nakupu kmetijskih zemljišč (stroški notarskih overitev, sodnih in upravnih taks, brez kupnine).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
17. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih
proizvodov
(14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov.
Upravičenci:
Upravičenci do storitev spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so pooblaščene organizacije, ki so
registrirane za opravljanje te dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge
kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih
skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve.
Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so
registrirane za to dejavnost.
Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih
dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih
proizvodov:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda,
vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda
skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti;
– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po
standardih ISO 9000 in 14000;
– stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj
in kritičnih nadzornih točk (HACCP);
– stroški za uvedbo sistemov sledljivosti;
– stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov
na okolje.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem.
18. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore štejejo:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov ter
članov njihovih družin, izvajanje programov oziroma društvenih
aktivnosti s področja kmetijstva in gozdarstva.
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Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna združenja (društva)
in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva na območju Občine
Pivka;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti
tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine
Pivka.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci iz alineje 1. in 2. prejšnjega odstavka morajo
k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela z
ustreznimi dokazili in seznamom udeležencev izobraževanja
in usposabljanja.
V primeru odobritve vloge Občina Pivka z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za
izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil ter medsebojne pravice
in obveznosti.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali
druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v
takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja.
Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo druge
organizacije:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški
podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, organizacije tekmovanj, delavnic, strokovnih
ekskurzij in drugih strokovnih prireditev, razstav in sejmov ter
sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe;
– potni stroški;
– stroški izdaje publikacij;
– najemnine razstavnih prostorov;
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi
in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke
ali razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 – poreklo niso imenovani.
Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne
in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje
stroškov vzpostavitve internetne strani).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 70% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem.
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19. člen
Kumulacija
(19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji zneski pomoči, določeni od 13. do 18. člena tega
pravilnika se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za
projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št.
1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po
členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,
vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe
(ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z
nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z
Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme
kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka
1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni
projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO
POMOČI DE MINIMIS
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
20. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov
kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi
1 (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč, gozdnih
sortimentov…);
– predelava kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi
znanji na kmetiji;
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na
kmetiji;
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Pivka, ki se ukvarjajo
ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine
Pivka.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno
z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
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– v primeru, da dopolnilna dejavnost še ni registrirana,
mora prejemnik sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v
roku enega leta od prejema finančnih sredstev, kar upravičenec
dokazuje z ustreznimi dokazili; upoštevati je treba nacionalni
predpis, ki to določa;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto od prejema finančnih sredstev, če le-ta še ni registrirana;
– upravičenci morajo predložiti potreben načrt s popisom
del in opreme v skladu z veljavno zakonodajo;
– predložiti morajo plan ter finančno konstrukcijo izvedbe
investicije;
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma ustrezna
dokazila o izvedenih delih;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo prostorov za
izvajanje dopolnilne dejavnosti;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– splošni stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
21. člen
Zagotavljanje tehnične podpore za gozdarstvo
(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore za gozdarstvo štejejo:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje gozdarjev,
izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja
gozdarstva.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna združenja (društva)
in zveze, ki delujejo na področju gozdarstva na območju Občine Pivka;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti
tehnične pomoči na področju gozdarstva na območju Občine
Pivka.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci iz alineje 1. in 2. prejšnjega odstavka morajo
k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela z
ustreznimi dokazili in seznamom udeležencev izobraževanja
in usposabljanja.
V primeru odobritve vloge Občina Pivka z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za
izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil ter medsebojne pravice
in obveznosti.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali
druge organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.

Stran
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Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali
organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja gozdarjev se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja.
Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo druge
organizacije:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški
podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, organizacije tekmovanj, delavnic, strokovnih
ekskurzij in drugih strokovnih prireditev, razstav in sejmov ter
sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe;
– potni stroški;
– stroški izdaje publikacij;
– najemnine razstavnih prostorov;
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi
in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke
ali razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 – poreklo niso imenovani.
Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke iz dane regije ali danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov
priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 70% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem.
NEDRŽAVNE POMOČI

Uradni list Republike Slovenije
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo;
– podrobnejši pogoji in pravice se določijo s pogodbo o
sofinanciranju delovanja LAS; izvajanju projektov ali programov, sklenjene med občino in nosilcem LAS.
Upravičeni stroški:
– stroški registracije LAS;
– materialni in kadrovski stroški za delovanje LAS;
– stroški priprave, izdelave prednostnih projektov lokalnih
razvojnih strategij (materialni stroški, nastali z izvedbo projekta,
stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, stroški promocije projekta, dela in ostali splošni stroški);
– stroški koordinacije za izvajanje nalog skupnega pomena.
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči;
do 100% upravičenih stroškov.
III. NADZOR IN SANKCIJE
23. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija,
ki jo imenuje župan Občine Pivka.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po
tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji
dve leti.
24. člen
Kolikor bodo zaradi premajhnega zanimanja pri določeni
obliki pomoči ostajala razpisna sredstva neporabljena, se lahko
na predlog Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja
in turizem prerazporejajo na druge oblike pomoči, za katero je
izkazano večje zanimanje oziroma povpraševanje.
IV. KONČNI DOLOČBI
25. člen

IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE
22. člen
Delovanje lokalnih akcijskih skupin in izvajanje lokalne
razvojne strategije
(63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
Predmet podpore:
Finančna sredstva se usmerijo za naslednje namene:
– za ustanovitev in delovanje lokalne akcijske skupine (v
nadaljevanju LAS) v okviru Razvojnega programa podeželja za
Občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna;
– za sofinanciranje prednostnih projektov opredeljenih z
lokalno razvojno strategijo LAS.
Upravičenci:
– lokalna akcijska skupina, ki deluje oziroma bo delovala
(je v postopku registracije) na območje Občin Ilirska Bistrica,
Pivka in Postojna.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka (Uradni list RS,
št. 77, z dne 30. 8. 2002).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.

Št. 331-0001/2007-10
Pivka, dne 21. junija 2007

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

REČICA OB SAVINJI
3073.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2007

ODLOK
o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2007

73

1. člen
S tem odlokom se za Občino Račica ob Savinji za leto
2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

8.400

PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI

55.852

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

55.852

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

419.919

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

87.020

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

14.633

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

1.337.480

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

304.566
3.700
10.000
497.434
33.256

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

260.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

66.990

IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

413 Drugi tekoči domači transferi
42

v eurih
Skupina/Podskupina kontov

Proračun
leta
2007

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

1.298.348

TEKOČI PRIHODKI (70+7 1)

1.217.396

DAVČNI PRIHODKI

1.155.896

700 Davki na dohodek in dobiček

1.056.569

703 Davki na premoženje

41.283

704 Domači davki na blago in storitve

58.044
61.500

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

17.300

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

41.700

714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI

25.100

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

16.700

387.765

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

387.765

INVESTICIJSKI TRANSFERI

32.362

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

19.900

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

12.462

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

500

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

500

–39.132

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

2.000
500

INVESTICIJSKI ODHODKI

III.

706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI

137.188

414 Tekoči transferi v tujino

43

72

7945

730 Prejete donacije iz domačih virov

1. SPLOŠNA DOLOČBA

71

Stran

721 Prihodki od prodaje zalog

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 16. člena
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 7. redni seji dne
26. 6. 2007 sprejel
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440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

500

Stran
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443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti
VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

500

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

40.000

50

ZADOLŽEVANJE

40.000

500 Domače zadolževanje

40.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

5.800

55

ODPLAČILA DOLGA

5.800

550 Odplačila domačega dolga

5.800

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.)

–4.432

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

34.200

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.IX.)

39.132

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

4.432
–

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 ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rečica ob Savinji.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa in druge predpisane namenske
dajatve.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in o njegovi realizaciji.
6. člen
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, bo potekal v skladu z načrtom razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe
na proračunski postavki proračuna v tekočem letu.
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 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 se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
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 uveljavljenega
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
5.000,00 eurov.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
9. člen
Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 5.000,00 eurov. Sredstva
splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali
za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo
mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 300,00 eurov odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine
40.000,00 eurov, in sicer za nakup zemlišč.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, se v letu
2007 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Rečica ob Savinji
v letu 2007 ne bo izdajala poroštev.

Uradni list Republike Slovenije
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rečica ob Savinji v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

SEMIČ
3074.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 89. člena
Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06) je Občinski
svet Občine Semič na 2. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče parc. št 2703/2 – pot v izmeri 106 m2, vpisana
k vl. št. 205, k. o. Brezje pri Vinjem Vrhu, kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 2703/2 – pot v izmeri 106 m2, odpiše iz vl. št. 205, k. o. Brezje pri Vinjem Vrhu.
Vpiše se v nov vložek iste k. o. in pri njem se vknjiži lastninska
pravica za: Občino Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, matična
številka: 5880262.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-31/2006-6
Semič, dne 15. junija 2007
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

Stran
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besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 1. izredni seji dne
21. 6. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Sevnica za programsko
obdobje 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Št. 007-0002/2007-5
Rečica ob Savinji, dne 27. junija 2007
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vinko Jeraj l.r.
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1. člen
Vsebina pravilnika
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste
državnih pomoči za kmetijska gospodarstva v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in
srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih
proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št.
358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) – za primarno kmetijsko proizvodnjo in v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) – za investicije
v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne
dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni
list RS, št. 61/05).
(2) Za mala in srednja velika podjetja se po tem pravilniku
štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) 70/2001 z dne
12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči
za majhna in srednje velika podjetja (UL L. št. 10 z dne 13. 1.
2001, str. 33, z vsemi spremembami).
(3) Prav tako se s tem pravilnikom določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za
ukrepe, ki ne predstavljajo državno pomoč.
2. člen
Način zagotavljanja sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica (v nadaljevanju: občina), se zagotavljajo v proračunu občine. Višina
sredstev se določi z Odlokom o proračunu za tekoče leto ob
upoštevanju razvojnih načrtov in njihovih prioritet. Sestavni del
Odloka o proračunu je tudi načrt razvojnih programov, v katerem so prav tako določene višine sredstev za pospeševanje
razvoja kmetijstva.
3. člen
Oblika pomoči
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij in v obliki subvencioniranih storitev in subvencioniranih obresti.
4. člen
Izrazi

SEVNICA
3075.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za
programsko obdobje 2007–2013

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 51/06 – ZKme-UPB1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1, 21/06 – odločba
US RS in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. in 129. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno

men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
(2) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(3) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo,
dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet 87
(1) Pogodbe;
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(4) »kmetijski proizvodi « pomenijo proizvode iz seznama v
Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode,
ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne
proizvode, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave
proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni
proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se
opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(5) »mala in srednje velika podjetja« so podjetja, ki imajo
manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50
milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR;
(6) »mladi kmetje« so mlajši od 40 let in prvič kot nosilci
kmetijskega gospodarstva prevzemajo kmetijsko gospodarstvo
in imajo ustrezna poklicna strokovna znanja ter izpolnjujejo pogoje 22. člena Uredbe (ES) št. 1698/2005.
(7) »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči,
izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do
pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
(8) »1 ha primerljivih kmetijskih površin« pomeni: 1 ha njiv
ali vrtov ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov ali 4
ha pašnikov ali 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali
0,2 ha drevesnic, trsnic ali 8 ha gozdov ali 5 ha gozdnih plantaž
ali 6 ha barjanskih travnikov oz drugih površin.
5. člen
Splošna določila za ukrepe pravilnika
(1) Upravičenci do pomoči so mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na
območju občine Sevnice, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Sevnica,
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske
proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu
smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih
šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora
voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj
5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(7) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora
predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske
dejavnosti, ki je predmet podpore.
(8) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov,
raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore v zasebno
rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
(9) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih
za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen
iz drugij javnih sredstev (državnih ali EU).
II. NAČIN, POGOJI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE
POMOČI
6. člen
Način dodeljevanja pomoči
(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega v
Uradnem listu RS, skladno s pogoji in po postopkih, določenih
v veljavnih predpisih.

Uradni list Republike Slovenije
(2) V javnem razpisu se opredeli letni program ukrepov z
višino razpoložljivih sredstev za posamezne ukrepe, določene
v odloku o proračunu za tekoče leto in ob upoštevanju načrta
razvojnih programov.
(3) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki
jo imenuje župan.
(4) Komisija opravi pregled vlog ter jih oceni na podlagi
pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.
(5) Komisija seznani odbor za kmetijstvo z razdelitvijo
sredstev.
(6) Prejemnikom sredstev Občina Sevnica izda sklep
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep in v obrazložitvi sklepa se opredli še namen ter opravičljive stroške
za katere so bila sredstva namenjena. Hkrati se jih pozove k
podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
(7) Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo pri županu v roku
8 dni od prejema sklepa.
(8) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(9) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.
7. člen
Merila in kriteriji
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči po tem pravilniku
bodo podrobneje določeni v javnem razpisu.
III. UKREPI
1. Skupinske izjeme za kmetijstvo
8. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Sredstva bodo namenjena naložbam v lastno primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k
Pogodbi.
II. Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo,
– pomoč se ne sme omejiti na določene kmetijske proizvode,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in
varstvu okolja.
IV. Pomoč se ne odobri za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
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– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine.
V. Bruto intenzivnost pomoči so:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe
kmetij mladi kmet, je delež javnega financiranja višji za 10%,
s tem, da mora upravičenec imeti status mladega kmeta,
pomoč se odbori v obdobju 5 let od prvega lastniškega
prevzema ter naložbe morajo imeti opredeljene v svojem
poslovnem načrtu,
– do 5% pogodbene obrestne mere (v primeru kritja
obrestne mere) za vrednost kredita do 40% vrednosti celotne
naložbe oziroma do 50% vrednosti naložbe na območjih z
omejenimi možnostmi.
Najvišji znesek posamezniku iz naslova podpor za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR oziroma 500.000 EUR
na območjih OMD v treh letih.
VI. Upravičenci so:
– mala in srednje velika podjetja (MSP) oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
investirajo na območju Občine Sevnica, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Sevnica;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska
zemljišča na območju Občine Sevnica.
VII. Predmet podpore so naslednji sklopi naložb za:
1. Posodabljanje kmetij:
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
1.1 Upravičeni stroški so:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo
uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme
za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo
hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo
pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, razen gnojnih
jam in gnojišč …),
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in priklopne
mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki,
česalniki, zgrabljalniki, okopalniki …),
– stroški postavitve večletnih nasadov, kot so: stroški
priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada,
stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
– stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega
načrta, ter študije izvedljivosti,
– kritje obrestne mere za kredite za zgoraj navedene
upravičene stroške.
1.2 K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun
o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru kritja obrestne mere še amortizacijski načrt
in posojilno pogodbo izdano s strani posojilodajalca.
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2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
2.1 Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in
tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba,
– izdelan načrt ureditve zemljišča (agromelioracije),
– predloženi predračuni za izvedbo naložbe (delo in material).
2.2. Upravičeni stroški so:
2.2.1 stroški urejanja pašnikov:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
2.2.2 stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
– stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega
posega v prostor,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča,
nasipanja, stroški strojnih storitev.
9. člen
Varstvo tradicionalne krajine in stavb
(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je prispevati k privlačnosti vaškega okolja
kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti.
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih stavb skupnega pomena, zaščitenih z občinskim Odlokom ali so vpisani v Register
nepremičnin kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno
za kulturo, in sicer za:
a) naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih
gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
b) naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba
ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
II. Cilji ukrepa so:
– izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju,
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– ureditev skupnih površin in objektov za različne namene.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– naložba mora biti na območju Občine Sevnica,
– predložen mora biti načrt obnove,
– predložena mora biti vsa potrebna dovoljenja,
– predloženi morajo biti predračuni.
IV. Upravičeni stroški so:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ali
obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje ali obnove,
– stroški nakupa materiala in izvedbe del.
V. Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine.
VI. Bruto intenzivnost pomoči so:
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih
stroškov oziroma do 75% na OMD (kmetijska poslopja: kašče,
kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– za dodatno pomoč, ki se odobri v višini do 100% za
pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti
kulturne dediščine na stavbah.
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VII. Upravičenci so:
– Mala in srednje velika podjetja (MSP) oziroma kmetijska
gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež objekta
v Občini Sevnica.
10. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa
Namen ukrepa je, da se z doplačilom zavarovalnih premij
zmanjša tveganje za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami, kot so spomladanska pozeba, toča, vihar,
poplave ter živali v primeru bolezni.
II. Cilj ukrepa je:
– vključevanje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev
v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter domačih živali.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto (za leto 2007: Uradni list RS, št. 138/06),
– zavarovalna polica,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
IV. Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem
nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo,
točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina
zaradi bolezni.
V. Pomoč se ne odobri za:
– tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijska gospodarstva, ki imajo površine, katere predmet so zavarovanja, izven območja Občine Sevnica.
VI. Bruto intenzivnost pomoči:
Finančna pomoč občine znaša razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do
višine 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije v obliki
nepovratnih sredstev za posevke in plodove ter živali zaradi
bolezni.
VII. Upravičenci so:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za
zavarovanje kmetijske proizvodnje so mala in srednje velika
podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno
pogodbo za tekoče leto.
11. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih
zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture.
II. Cilji ukrepa:
Z izvedbo menjav in združenj kmetijskih zemljišč se bo
razdrobljenost površin zmanjšala in tako povečala povprečna
velikost parcel.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Nosilec kmetijskega gospodarstva predloži dokumentacijo
iz katere je razvidno, da je bila izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč).
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IV. Upravičeni stroški so:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
V. Pomoč se ne odobri za:
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine.
VI. Bruto intenzivnost pomoči so:
– do 100% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih
postopkov vključno s stroški pregleda.
VII. Upravičenci so:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo
in imajo kmetijske površine na območju Občine Sevnica.
12. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanja novih
znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter možnosti
koriščenja storitev svetovanj.
Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje
kmetov in članov njihovih družin.
II. Cilji ukrepa:
Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih
gospodarstev.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva morajo k vlogi
predložiti letni program dela,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih
pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop
do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
IV. Upravičeni stroški so:
(1) Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem
na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje: stroškov organiziranja programov usposabljanja.
(2) Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje
strani se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne
ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja (na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje).
(3) Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih se štejejo stroški udeležbe, stroški izdaje publikacij,
najemnine razstavnih prostorov,
(4) Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja
za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe
Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999,
kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani.
(5) Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne
in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje
stroškov vzpostavitve internetne strani).
V. Pomoč se ne odobri za:
– že zaključene aktivnosti,
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
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– aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za
proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
VI. Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov v
obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne
sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev.
VII. Upravičenci
– ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve
na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz
občine,
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine ali regije in območja Slovenije.
13. člen
Kumulacija
(19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 8 do 12 tega
pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za
projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES
št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po
členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,
vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe
(ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi
z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z
Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne
sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES)
številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali
naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena
intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in
v tem pravilniku.
IV. SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006))
Pomoči de minimis
14. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
I. Namen ukrepa
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov
kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Sredstva bodo namenjena za:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so: sadje, zelenjave,
žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki),
– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov,
ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih
dejavnostih na kmetiji,
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– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi
znanji na kmetiji; domača obrt.
II. Cilji ukrepa so:
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno
z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Upravičeni stroški so:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
– stroški publikacij, katalogov, spletišč,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni,
– sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna poklicna kvalifikacija,
– kritje obrestne mere za kredite za stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta ali nakup nove opreme.
V. K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo
objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo
objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le‑ta še ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– v primeru kritja obrestne mere še amortizacijski načrt in
posojilno pogodbo izdano s strani posojilodajalca.
VI. Bruto intenzivnost pomoči zanaša:
– do 50% upravičenih stroškov,
– do 5% pogodbene obrestne mere (v primeru kritja obrestne mere),
– do 100% sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja
za pridobitev certifikata – nacionalna poklicna kvalifikacija.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
VII. Upravičenci so:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se
bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sevnica,
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske
ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom
registra kmetijskih gospodarstev.
15. člen
Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev
s kmetij
I. Namen sofinanciranja so naložbe za:
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah
in izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo,
orodij.
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II. Cilji ukrepa so:
– utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodar-

– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo
storitve in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno
z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št.
61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Upravičeni stroški so:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo prostorov za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– nakup nove opreme in naprav za prodajo in predelavo
kmetijskih proizvodov,
– promocija storitev na sejmih in razstavah,
– stroški publikacij, katalogov in spletišč,
– sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna poklicna kvalifikacija,
– ostali splošni stroški, kot so upravni in pravni,
– kritje obrestne mere za kredite za stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo prostorov za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in nakup nove opreme in naprav za prodajo in predelavo
kmetijskih proizvodov.
V. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo
objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo ali
dograditev objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali
izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le‑ta še ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– v primeru kritja obrestne mere še amortizacijski načrt in
posojilno pogodbo izdano s strani posojilodajalca.
VI. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov,
– do 5% pogodbene obrestne mere (v primeru kritja obrestne mere),
– do100% sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja za
pridobitev certifikata – nacionalna poklicna kvalifikacija.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
VII. Upravičenci so:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se
bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sevnica.
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske
ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev.
16. člen
Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
(Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri pomoči »de minimis«)
I. Namen:
– Pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine.
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II. Cilji ukrepa so:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na
odročnih krajih.
III. Predmet podpore je:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
IV. Splošni pogoji upravičenosti so:
– upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih,
z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z navedbo
razdalj in številom prevozov letno in zagotoviti ustrezen in
kakovosten transport.
V. Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.
VI. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega
transporta.
Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so
upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim
razpisom.
VII. Upravičenci so:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli
transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto
v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
17. člen
Kumulacija
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Skupaj s pomočjo »de minimis« se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna
kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera
v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela
Komisija.
3. Druge vrste pomoči
18. člen
Podpora za delovanje strokovnih društev
I. Namen:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spodbujati in
dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Sofinanciranje neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom
gozdarstvom in razvojem podeželja za pomoč pri stroških delovanja.
II. Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem
delovanju,
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– Društva so registrirana za delovanje na območju občine
ali delujejo na območju občine.
– Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
IV. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– seznam članov društva iz območja občine.
V. Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov.
VI. Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti.
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VII. Bruto intenzivnost pomoči:
Višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov, se
določi z letnim razpisom.
VIII. Upravičenci so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
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Št. 330-0002/2007
Sevnica, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij

SVETA ANA
3076.

20. člen
Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sevnica spremlja
in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna
za področje kmetijstva, na terenu pa namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan.
(2) V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstev vrniti v
celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi
tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za
naslednji dve leti.
V. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04 in
35/06).

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sveta Ana za leto 2006

Na podlagi 29., 33. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
59/99, 70/00 in 51/02), 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena
Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 5. redni seji dne 21. junija
2007 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občina Sveta
Ana za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Sveta Ana za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2006
je realiziran v naslednjih zneskih:
A.

IV. NADZOR IN SANKCIJE

7953

22. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.

19. člen
I. Namen:
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in
novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju rednih
dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Sevnica, ki bodo
po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni
bodoči prevzemniki kmetij.
II. Cilji ukrepa so:
– povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih
gospodarstev.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Sevnica in
živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev
v Občini Sevnica.
IV. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– potrdilo o rednem vpisu,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo Zavoda za zaposlovanje o neprejemanju oziroma neupravičenosti do republiške štipendije,
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za
predhodno leto,
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih
obrazcev.
V. Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini
vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
VI. Bruto intenzivnost pomoči je:
– podpora na dijaka se določi z letnim razpisom.
VII. Upravičenci do sredstev so:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Sevnica.
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto/naziv
I.

Znesek v
tisoč SIT

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

360.485

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

123.813

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

87.739
65.868
8.287
13.584
36.074
8.336

711 Takse in pristojbine

312

712 Denarne kazni

330

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

15.486

714 Drugi nedavčni prihodki

11.610

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

329
0
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721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

0
329
350
350
0

55 ODPLAČILO DOLGA

7.575

550 Odplačilo domačega dolga
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (III. + VI. + X.) =
(I. + IV. + VIII.) – (II. + V. + IV.)

235.993

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC
PRETEKLEGA LETA

235.993

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

444.462

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12.
2006

74 TRANSFERNI PRIHODKI

II.

Uradni list Republike Slovenije

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHKODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

85.368
20.957
3.331
59.926
855
300
110.000
5.632
25.308
5.287
73.774
237.092
237.092
12.002

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam

1.270

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

10.732

III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK)

7.575
–7.757

–89.552
136.610
44.004

3. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2006 v višini
44.004 tisoč SIT se vključijo v proračun Občine Sveta Ana za
leto 2007.
4. člen
Neporabljena sredstva proračunske rezerve v višini 1.396
tisoč SIT se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve v letu
2007.
5. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega
računa proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja, so sestavni del tega odloka.
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41009-01/2007
Sveta Ana, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

–83.977

ŠKOFJA LOKA
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

3077.
2.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

2.000

750 Prejeta vračila danih posojil

2.000

V.

DANA POSOILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.V.) DANIH POSOJIL (I.+IV.) – (II.+V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I.+IV)–(II.+V.)
C.

0
0

2.000

–81.977

RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

50 Domače zadolževanje
IX. ODPLAČILO DOLGA (550)

0
7.575

Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi Strategije
prostorskega razvoja Občine Škofja Loka

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan
Občine Škofja Loka dne 15. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi stanja pri pripravi Strategije
prostorskega razvoja Občine Škofja Loka
1. člen
Dosedanje aktivnosti
Postopek priprave Strategije prostorskega razvoja Občine
Škofja Loka se je v skladu z ZUreP-1 pričel v mesecu oktobru
2005. Sočasno s postopkom priprave SPRO se vodi še postopek priprave CPVO (po Zakonu o varstvu okolja) ter postopek
presoje sprejemljivosti izvedbe prostorske strategije na območjih Natura 2000 (po Zakonu o ohranjanju narave).
Dosedanje faze postopka:
– 28. oktobra 2005 – 1. prostorska konferenca;
– 17. novembra 2005 – župan sprejme program priprave,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 109/05;
– 7. oktobra 2005 – obvestilo sosednjim občinam o pričetku postopka priprave strategije prostorskega razvoja občine;

Uradni list Republike Slovenije
– Smernice nosilcev urejanja prostora – december 2005
in januar 2006.
– 15. decembra 2005 – odločba Ministrstva za okolje in
prostor, iz katere izhaja, da je v postopku priprave občinskega
lokacijskega načrta potrebno izvesti postopek celovite presoje
vplivov na okolje;
– Izdelava manjkajočih strokovnih podlag in ažuriranje
obstoječih ter priprava predloga prostorskega akta;
– 2. prostorska konferenca – 23. marca 2007;
– Javna razgrnitev strategije prostorskega razvoja – od
6. aprila do 15. maja 2007, javna obravnava – 25. aprila
2007.
2. člen
Nosilci urejanja prostora
Smernice nosilcev urejanja prostora so bile že pridobljene in upoštevane pri pripravi SPRO. Glede na priporočila
Ministrstva za okolje in prostor ponovna pridobitev smernic
ni potrebna.
Na podlagi izdelanega predloga občinskega strateškega
prostorskega načrta bodo pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor
– izhodišča za razvoj poselitve;
– izhodišča za varstvo okolja,
– izhodišča s področja ohranjanja narave,
– izhodišča s področja upravljanja z vodami,
– izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo (vodni viri),
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki.
2. ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke
– izhodišča s področja radioaktivnih odpadkov.
3. Ministrstvo za promet
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa,
– izhodišča s področja letalskega prometa.
4. Slovenske železnice
– izhodišča s področja železniškega prometa.
5. DRSC
– izhodišča za državne ceste.
6. Občina Škofja Loka
7. Elektro Gorenjska
– izhodišča za oskrbo z električno energijo.
8. ELES
– izhodišča za prenos električne energije.
9. Geoplin
– izhodišča za transport zemeljskega plina.
10. Ministrstvo za gospodarstvo
– izhodišča za razvoj gospodarstva,
– področje notranjega trga – blagovne rezerve,
– izhodišča s področja turizma,
– izhodišča s področja podjetništva in konkurenčnosti,
– izhodišča s področja energetike,
– izhodišča za izkoriščanje naravnih surovin;
– izhodišča s področja komunikacij.
11. Zavod RS za varstvo narave
– izhodišča s področja ohranjanja narave.
12. Zavod za varstvo kulturne dediščine
– izhodišča za varstvo kulturne dediščine.
13. Ministrstvo za kulturo
– izhodišča varstva kulturne dediščine,
– izhodišča iz področja kulture.
14. Telekom Slovenije
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega
pomena.
15. Ministrstvo RS za obrambo
– izhodišča za potrebe obrambe,
– izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva
pred naravnimi nesrečami.

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Stran

7955

16. MORS, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
– izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva
pred naravnimi nesrečami.
17. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
– izhodišča za potrebe kmetijstva,
– izhodišča za potrebe gozdarstva.
18. Zavod za gozdove RS
– izhodišča za gozdarstvo.
19. Kmetijski zavod Kranj
– izhodišča za kmetijstvo.
20. Zavod za ribištvo Slovenije
– izhodišča s področja ribištva.
21. Ministrstvo za šolstvo in šport
– izhodišča za omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol
ter izobraževalnih in znanstvenih ustanov ter športa.
22. LTO Blegoš
– izhodišča za razvoj turizma.
23. Regionalna razvojna agencija Sora
24. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj
25. Inšpektorat za okolje in prostor
26. Ministrstvo za notranje zadeve.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene
v postopku izdelave dokumenta.
3. člen
Ugotovitev
Dne 28. aprila 2007 je pričel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki v četrtem odstavku 98. člena določa, da se postopki za sprejem strategije prostorskega
razvoja občine, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih so bili ti akti že javno
razgrnjeni, dokončajo po določbah ZUreP-1. V tem primeru
se strategija prostorskega razvoja občine šteje za občinski
strateški prostorski načrt.
Ker je bila z uveljavitvijo ZPNačrt javna razgrnitev akta
že v teku, se postopek za sprejem strategije prostorskega
razvoja občine dokonča po določbah Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03), in sicer
kot občinski strateški prostorski načrt Občine Škofja Loka.
4. člen
Nadaljnja priprava akta
Pri pripravi občinskega strateškega prostorskega načrta se upoštevajo že zaključene faze postopka navedene v
1. členu tega sklepa.
Postopek priprave in sprejema občinskega strateškega
prostorskega načrta se nadaljuje po določilih ZUreP-1, in
sicer:
– Pridobitev mnenja MOP o ustreznosti okoljskega poročila in njegove revizije ter o sprejemljivosti izvedbe plana
na okolje;
– Javna razgrnitev in javna obravnava okoljskega poročila po prejemu mnenja MOP o ustreznosti okoljskega
poročila;
– Posredovanje in sprejem stališč do pripomb iz javne
razgrnitve in javne razprave na občinskem svetu;
– Priprava dopolnjenega predloga prostorskega dokumenta;
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu prostorskega dokumenta;
– Pridobitev sklepa MOP o skladnosti prostorskega
dokumenta z ZUreP-1 in prostorskimi akti države.
– Občinski svet Občine Škofja Loka na predlog župana
obravnava in sprejme usklajen predlog občinskega strateškega prostorskega načrta Škofja Loka z odlokom, ki se
objavi v Uradnem listu RS.
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5. člen
Končna določba

Uradni list Republike Slovenije
OPN vsebuje tekstualni in grafični del v predpisani obliki in
vsebini, izdelan v digitalni in analogni obliki.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35000-0005/2005
Škofja Loka, dne 15. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3078.

Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi
Občinskega prostorskega načrta
(Prostorskega reda občine) Škofja Loka

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan
Občine Škofja Loka dne 15. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi stanja pri pripravi Občinskega
prostorskega načrta (Prostorskega reda občine)
Škofja Loka
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Priprava Občinskega prostorskega načrta Škofje Loke (v
nadaljevanju OPN) je nadaljevanje postopka priprave Prostorskega reda Občine Škofja Loka, ki ga je Občina Škofja Loka
vodila na podlagi Zakona o urejanju prostora.
Drugi odstavek 98. člena ZPNačrt določa, da se postopek
sprejema prostorskega reda občine, ki še ni bil javno razgrnjen
nadaljuje in konča po določbah tega zakona kot občinski prostorski načrt.
Občina Škofja Loka je do sprejetja tega sklepa vodila
postopek sprejema prostorskega reda občine po določbah ZUreP-1 in njegovih podzakonskih aktih, in sicer so bile zaključene
naslednje faze:
– 28. oktobra 2005 – 1. prostorska konferenca;
– 17. novembra 2005 – župan sprejme program priprave,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 109/05;
– Smernice nosilcev urejanja prostora so bile pridobljene
v decembru 2005 in januarju 2006.
– Priprava strokovnih podlag.
Predlog prostorskega reda občine še ni bil javno razgrnjen, zato se z uveljavitvijo ZPNačrt postopek nadaljuje po
določbah ZPNačrt kot občinski prostorski načrt.
Pravna podlaga za pripravo OPN je Zakon o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), ki je pričel
veljati 28. aprila 2007 in podzakonski predpisi, ki bodo sprejeti
na podlagi tega zakona. Pred uveljavitvijo novih podzakonskih
predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(vsebina in oblika OPN)
Ker je bila strategija prostorskega razvoja Občine Škofja
Loka že javno razgrnjena pred uveljavitvijo ZPNačrt in se bo
postopek njenega sprejema nadaljeval po določilih ZUreP-1, bo
OPN vključeval zgolj izvedbeni del. Strateški del dokumenta bo
obravnavan v strategiji prostorskega razvoja občine, zato bosta
dokumenta ločena.
Sestavni del OPN sta urbanistična načrta Škofje Loke in
Reteč.

lage.

3. člen
(strokovne podlage)
Pri pripravi OPN se upoštevajo že izdelane strokovne pod-

4. člen
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)
V skladu z določili ZUreP-1 Občina Škofja Loka vodi postopek celovite presoje vplivov na okolje za Strategijo prostorskega
razvoja občine. Glede na določila ZPNačrt, bo okoljsko poročilo
za strategijo prostorskega razvoja občine dopolnjeno za potrebe
OPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Smernice nosilcev urejanja prostora so bile že pridobljene in
bodo upoštevane pri pripravi OPN. Glede na priporočila Ministrstva za okolje in prostor ponovna pridobitev smernic ni potrebna.
Na podlagi izdelanega predloga OPN skladno z zakonom
pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in
prostor v rokih predpisanih v ZPNačrt.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor – izhodišča za razvoj
poselitve;
– izhodišča za varstvo okolja,
– izhodišča s področja ohranjanja narave,
– izhodišča s področja upravljanja z vodami,
– izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo (vodni viri),
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki.
2. ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke
– izhodišča s področja radioaktivnih odpadkov.
3. Ministrstvo za promet
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa,
– izhodišča s področja letalskega prometa.
4. Slovenske železnice
– izhodišča s področja železniškega prometa.
5. DRSC
– izhodišča za državne ceste.
6. Občina Škofja Loka
7. Elektro Gorenjska
– izhodišča za oskrbo z električno energijo.
8. ELES
– izhodišča za prenos električne energije.
9. Geoplin
– izhodišča za transport zemeljskega plina.
10. Ministrstvo za gospodarstvo
– izhodišča za razvoj gospodarstva,
– področje notranjega trga – blagovne rezerve,
– izhodišča s področja turizma,
– izhodišča s področja podjetništva in konkurenčnosti,
– izhodišča s področja energetike,
– izhodišča za izkoriščanje naravnih surovin,
– izhodišča s področja komunikacij.
11. Zavod RS za varstvo narave
– izhodišča s področja ohranjanja narave.
12. Zavod za varstvo kulturne dediščine
– izhodišča za varstvo kulturne dediščine.
13. Ministrstvo za kulturo
– izhodišča varstva kulturne dediščine,
– izhodišča iz področja kulture.
14. Telekom Slovenije
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena.
15. Ministrstvo RS za obrambo
– izhodišča za potrebe obrambe,
– izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva
pred naravnimi nesrečami.

Uradni list Republike Slovenije
16. MORS, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva
pred naravnimi nesrečami.
17. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
– izhodišča za potrebe kmetijstva,
– izhodišča za potrebe gozdarstva.
18. Zavod za gozdove RS
– izhodišča za gozdarstvo.
19. Kmetijski zavod Kranj
– Izhodišča za kmetijstvo.
20. Zavod za ribištvo Slovenije
– Izhodišča s področja ribištva.
21. Ministrstvo za šolstvo in šport
– izhodišča za omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol ter
izobraževalnih in znanstvenih ustanov ter športa.
22. LTO Blegoš
– izhodišča za razvoj turizma.
23. Regionalna razvojna agencija Sora
24. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj
25. Inšpektorat za okolje in prostor
26. Ministrstvo za notranje zadeve.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v
postopku izdelave dokumenta.
6. člen
(nadaljnja priprava prostorskega akta)
Pri pripravi OPN se upoštevajo že zaključene faze postopka navedene v 1. členu tega sklepa.
Upoštevaje zaključene faze na podlagi ZUreP-1, v postopku sledijo naslednje faze po ZPNačrt:
– Posredovanje sklepa o ugotovitvi stanja pri pripravi
Prostorskega reda občine Škofja Loka Ministrstvu za okolje in
prostor ter sosednjim občinam.
– Osnutek OPN.
– Javna razgrnitev (30 dni) in javna obravnava osnutka
dokumenta – 7 dni po javni naznanitvi.
– Občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih
zavzame stališče ter seznani z njimi javnost.
– Občina na podlagi sprejetih stališč do pripomb ter predlogov javnosti pripravi predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta.
– Posredovanje predloga OPN na ministrstvo za okolje in
prostor, ki pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora ter odločbo
o ustreznosti okoljskega poročila in ustreznosti vplivov izvedbe
plana na okolje.
– Sklep o MOP o potrditvi predloga;
– Občinski svet Občine Škofja Loka na predlog župana
obravnava in sprejme usklajen predlog OPN z odlokom, ki se
objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPN zagotovi Občina
Škofja Loka iz proračuna.
8. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-0003/2005
Škofja Loka, dne 15. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
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Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Za Kamnitnikom v Škofji Loki

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt) ter
38. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95
in 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 15. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta Za
Kamnitnikom v Škofji Loki
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljevanju OPPN) Za Kamnitnikom je nadaljevanje postopka
priprave OLN »Za Kamnitnikom« (SKL-SE 01) v Škofji Loki, ki
ga je Občina Škofja Loka vodila na podlagi Zakona o urejanju
prostora.
Drugi odstavek 98. člena ZPNačrt določa, da se postopki
sprejema občinskih lokacijskih načrtov, ki še niso bili javno
razgrnjeni nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot
občinski podrobni prostorski načrt.
Občina Škofja Loka je do sprejetja tega sklepa vodila
postopek sprejema občinskega lokacijskega načrta Za Kamnitnikom po določbah ZUreP-1 in njegovih podzakonskih aktih,
in sicer so bile zaključene naslednje faze:
– prva prostorska konferenca – 13. september 2005;
– sprejet program priprave – 21. september 2005 (Uradni
list RS, št. 88/05);
– pridobitev odločbe MOP o nepotrebnosti celovite presoje vplivov na okolje – 23. september 2005;
– pridobitev smernic – oktober 2005;
– izdelava osnutka OLN;
– prva obravnava na občinskem svetu – 7. junij 2007.
Predlog OLN Za Kamnitnikom še ni bil javno razgrnjen,
zato se z uveljavitvijo ZPNačrt postopek nadaljuje po določbah
ZPNačrt kot občinski podrobni prostorski načrt Za Kamnitnikom.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), ki je
pričel veljati 28. aprila 2007 in podzakonski predpisi, ki bodo
sprejeti na podlagi tega zakona. Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(programska izhodišča prostorskega akta ter okvirno
območje)
Pri pripravi predloga dokumenta so se upoštevala programska izhodišča in okvirno območje iz sprejetega programa
priprave.
3. člen
(nosilci urejanja prostora)
Smernice nosilcev urejanja prostora so bile že pridobljene in upoštevane pri pripravi OPPN. Glede na priporočila
Ministrstva za okolje in prostor ponovna pridobitev smernic ni
potrebna.
Po zaključeni javni razgrnitvi bodo nosilci urejanja prostora zaprošeni za mnenje k predlogu OPPN.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje
so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, Izpostava
Kranj,
– Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad
21, 1000 Ljubljana,
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– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
– Javni zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1001 Ljubljana,
– Elektro Gorenjska d.d., PE Kranj, Mirka Vadnova 3, 4000
Kranj,
– Loška komunala d.d., Kidričeva cesta 43 a, 4220 Škofja
Loka,
– Telekom Slovenije d.d., Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
– Krajevna skupnost Podlubnik – Stara Loka.
4. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi OPPN se upošteva vse predhodno izdelane
strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja
narave in varstva kulturne dediščine ter študijo variant in druga
strokovna gradiva pripravljena za potrebe severne obvoznice.
V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag in gradiv:
– študija prometne obremenitve ceste LC 401071 – obstoječa, predvidena, predlog rešitve novo generiranega prometa na predmetno cesto,kolesarski in peš promet do mestnega
središča;
– geološko–geomehansko poročilo,
– hidrogeološko poročilo – kolikor geomehansko poročilo
potrdi, da na območju ni vodonosnikov, hidrološko poročilo ni
potrebno,
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna ureditev,
– idejna zasnova prometne ureditve,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo
tudi med postopkom priprave OPPN.
5. člen
(nadaljnja priprava prostorskega akta)
Pri pripravi OPPN se upoštevajo že zaključene faze postopka navedene v 1. členu tega sklepa.
Upoštevaje zaključene faze na podlagi ZUreP-1, v postopku sledijo naslednje faze po ZPNačrt:
– Javna razgrnitev (30 dni) in javna obravnava dopolnjenega osnutka dokumenta – 7 dni po javni naznanitvi.
– Občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih
zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in na
svetovnem spletu, lastnike zemljišč pa obvesti pisno.
– Na podlagi sprejetih stališč do pripomb ter predlogov
javnosti pripravi načrtovalec predlog občinskega podrobnega
prostorskega načrta.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenja k predlogu
OPPN v roku 30 dni.
– Občinski svet Občine Škofja Loka na predlog župana
obravnava in sprejme usklajen predlog OPPN z odlokom, ki se
objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-0001/2005
Škofja Loka, dne 15. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3080.

Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi
občinskega lokacijskega načrta Kamnitnik II

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan
Občine Škofja Loka dne 15. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega
lokacijskega načrta Kamnitnik II
1. člen
Dosedanje aktivnosti
Postopek priprave občinskega lokacijskega načrta Kamnitnik II se je pričel v mesecu oktobru 2006. Skladno z ZUreP-1
so bile zaključene naslednje faze postopka:
– 1. prostorska konferenca – 30. oktobra 2006;
– sprejem programa priprave – 7. novembra 2006 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 120/06);
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – decembra 2006 in januarja 2007;
– 2. prostorska konferenca – 23. marca 2007;
– javna razgrnitev – od 10. aprila do 10. maja 2007, javna
obravnava – 24. aprila 2007.
30. novembra 2006 je občina prejela odločbo Ministrstva
za okolje in prostor, iz katere izhaja, da v postopku priprave in
sprejemanja občinskega lokacijskega načrta presoje vplivov na
okolje ni treba izvesti.
2. člen
Nosilci urejanja prostora
Smernice nosilcev urejanja prostora so bile že pridobljene
in upoštevane pri pripravi prostorskega dokumenta. Glede na
priporočila Ministrstva za okolje in prostor ponovna pridobitev
smernic ni potrebna.
Po zaključeni javni razgrnitvi bodo nosilci urejanja prostora zaprošeni za mnenje k predlogu OPPN.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za okolje;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Ljubljana;
– Elektro Gorenjska, p.e. Kranj;
– Telekom Slovenije, p.e. Kranj;
– Loška komunala;
– Občina Škofja Loka;
– Krajevna skupnost Kamnitnik.
3. člen
Ugotovitev
Dne 28. aprila 2007 je pričel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki v četrtem odstavku 98. člena določa, da
se postopki za sprejem občinskega lokacijskega načrta, začeti
pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v
okviru katerih so bili ti akti že javno razgrnjeni, dokončajo po
določbah ZUreP-1. V tem primeru se občinski lokacijski načrt
šteje za občinski podrobni prostorski načrt.
4. člen
Nadaljnja priprava akta
Ker je bila z uveljavitvijo ZPNačrt javna razgrnitev akta že
v teku, se postopek za sprejem občinskega lokacijskega načrta
Kamnitnik II dokonča po določbah Zakona o urejanju prostora

Uradni list Republike Slovenije
ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03), in sicer kot
občinski podrobni prostorski načrt Kamnitnik II.
Pri pripravi OPPN se upoštevajo že zaključene faze postopka, navedene v 1. členu tega sklepa. Upoštevaje zaključene faze na podlagi ZUreP-1, v postopku sledijo naslednje
faze postopka:
– Občina Škofja Loka sprejme stališča do pripomb, podanih na javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Na podlagi sprejetih stališč do pripomb se pripravi dopolnjen predlog prostorskega akta.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenja k predlogu
OPPN v roku 30 dni.
– Občinski svet Občine Škofja Loka na predlog župana
obravnava in sprejme usklajen predlog OPPN z odlokom, ki se
objavi v Uradnem listu RS.
5. člen
Končna določba
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0006/2006-1205
Škofja Loka, dne 15. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3081.

Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi
občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko
predmestje – urejevalna celota I., 1. faza

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan
Občine Škofja Loka dne 15. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega
lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje
– urejevalna celota I., 1. faza
1. člen
Dosedanje aktivnosti
Postopek priprave občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota I., 1.faza se je v pričel
v mesecu aprilu 2004. Skladno z ZUreP-1 so bile zaključene
naslednje faze postopka:
– 1. prostorska konferenca – 21. aprila 2004;
– sprejem programa priprave – 29. aprila 2004, Uradni
list RS, št. 51/04; spremembe: Uradni list RS, št. 125/04 in
75/05);
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – maj in
junij 2004;
– 2. prostorska konferenca – 7. junija 2006;
– Javna razgrnitev občinskega lokacijskega načrta – od
3. marca do 29. aprila 2007, javna obravnava – 4. aprila
2007.
12. aprila 2006 je Občina Škofja Loka prejela odločbo
Ministrstva za okolje in prostor, iz katere izhaja, da je v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta potrebno izvesti
postopek celovite presoje vplivov na okolje.
7. marca 2007 je Občina Škofja Loka zaprosila MOP za
mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in njegove revizije.
Ker mnenje ni prispelo v zakonsko predpisanem roku (30 dni),
je bilo okoljsko poročilo z revizijo javno razgrnjeno od 26. aprila
do 25. maja 2007 in javno obravnavano – 9. maja 2007.
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22. maja 2007 je MOP potrdil ustreznost okoljskega poročila.
V Uradnem listu RS, št. 81/04 je bil objavljen tudi Odlok o
začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora.
2. člen
Nosilci urejanja prostora
Smernice nosilcev urejanja prostora so bile že pridobljene
in upoštevane pri pripravi prostorskega dokumenta. Glede na
priporočila Ministrstva za okolje in prostor ponovna pridobitev
smernic ni potrebna.
Po zaključeni javni razgrnitvi bodo nosilci urejanja prostora zaprošeni za mnenje k predlogu OPPN.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje
so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Sektor za varstvo okolja,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Sektor za varstvo narave,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za promet, Urad za ceste,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Elektro Gorenjske, p.e. Kranj,
– ELES,
– Telekom Slovenije, p.e. Kranj,
– Loška komunala,
– Občina Škofja Loka,
– Krajevna skupnost Kamnitnik.
3. člen
Ugotovitev
Dne 28. aprila 2007 je pričel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki v četrtem odstavku 98. člena določa, da
se postopki za sprejem občinskega lokacijskega načrta, začeti
pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v
okviru katerih so bili ti akti že javno razgrnjeni, dokončajo po
določbah ZUreP-1. V tem primeru se občinski lokacijski načrt
šteje za občinski podrobni prostorski načrt.
4. člen
Nadaljnja priprava akta
Ker je bila z uveljavitvijo ZPNačrt javna razgrnitev akta
že v teku, se postopek za sprejem občinskega lokacijskega
načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota I., 1. faza
dokonča po določbah Zakona o urejanju prostora ZUreP-1
(Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03), in sicer kot občinski
podrobni prostorski načrt Kapucinsko predmestje – urejevalna
celota I., 1. faza.
Pri pripravi OPPN se upoštevajo že zaključene faze postopka navedene v 1. členu tega sklepa. Upoštevaje zaključene
faze na podlagi ZUreP-1, v postopku sledijo naslednje faze
postopka:
– Občinski svet Občine Škofja Loka sprejme stališča do
pripomb podanih na javni razgrnitvi in javni razpravi.
– Na podlagi sprejetih stališča do pripomb se pripravi
dopolnjen predlog prostorskega akta in dopolni okoljsko poročilo.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenja k predlogu
OPPN v roku 30 dni.
– Občinski svet Občine Škofja Loka na predlog župana
obravnava in sprejme usklajen predlog OPPN z odlokom, ki se
objavi v Uradnem listu RS.
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5. člen
Končna določba

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35000-0005/2005
Škofja Loka, dne 15. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

Uradni list Republike Slovenije
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Ljubljana;
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino;
– Ministrstvo za promet, Urad za ceste;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
– Elektro Gorenjske, p.e. Kranj;
– ELES;
– Telekom Slovenije, p.e. Kranj;
– Loška komunala;
– Občina Škofja Loka;
– Krajevna skupnost Kamnitnik.
3. člen

3082.

Ugotovitev
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi
občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko
predmestje – urejevalna celota II

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan
Občine Škofja Loka dne 15. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega
lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje
– urejevalna celota II
1. člen
Dosedanje aktivnosti
Postopek priprave občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II se je pričel v mesecu
aprilu 2004. Skladno z ZUreP-1 so bile zaključene naslednje faze
postopka:
– 1. prostorska konferenca – 21. aprila 2004;
– sprejem programa priprave – 29. aprila 2004 (objavljen
v Uradnem listu RS, št. 51/04; spremembe: Uradni list RS, št.
125/04 in 75/05);
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – maj in junij
2004;
– 2. prostorska konferenca – 23. marca 2007;
– javna razgrnitev – od 10. aprila do 10. maja 2007, javna
obravnava – 23. aprila 2007.
23. januarja 2006 je občina prejela odločbo Ministrstva za
okolje in prostor, iz katere izhaja, da v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta ni potrebno izvesti postopka celovite
presoje vplivov na okolje.
V Uradnem listu RS, št. 81/04 je bil objavljen tudi Odlok o
začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora.
2. člen
Nosilci urejanja prostora
Smernice nosilcev urejanja prostora so bile že pridobljene
in upoštevane pri pripravi prostorskega dokumenta. Glede na
priporočila Ministrstva za okolje in prostor ponovna pridobitev
smernic ni potrebna.
Po zaključeni javni razgrnitvi bodo nosilci urejanja prostora
zaprošeni za mnenje k predlogu OPPN.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje, so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Kranj;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za varstvo okolja;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za varstvo narave;

Dne 28. aprila 2007 je pričel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki v četrtem odstavku 98. člena določa, da se postopki za sprejem občinskega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb
ZUreP-1, v okviru katerih so bili ti akti že javno razgrnjeni,
dokončajo po določbah ZUreP-1. V tem primeru se občinski
lokacijski načrt šteje za občinski podrobni prostorski načrt.
4. člen
Nadaljnja priprava akta
Ker je bila z uveljavitvijo ZPNačrt javna razgrnitev akta
že v teku, se postopek za sprejem občinskega lokacijskega
načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II dokonča
po določbah Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list
RS, št. 110/02, popr. 8/03), in sicer kot občinski podrobni prostorski načrt Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II.
Pri pripravi OPPN se upoštevajo že zaključene faze
postopka, navedene v 1. členu tega sklepa. Upoštevaje
zaključene faze na podlagi ZUreP-1, v postopku sledijo naslednje faze postopka:
– Občina Škofja Loka sprejme stališča do pripomb,
podanih na javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Na podlagi sprejetih stališč do pripomb se pripravi
dopolnjen predlog prostorskega akta.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenja k predlogu
OPPN v roku 30 dni.
– Občinski svet Občine Škofja Loka na predlog župana
obravnava in sprejme usklajen predlog OPPN z odlokom, ki
se objavi v Uradnem listu RS.
5. člen
Končna določba
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35000-0002/2005
Škofja Loka, dne 15. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3083.

Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi
dopolnjenega osnutka občinskega
podrobnega prostorskega načrta »Za
Kamnitnikom« v Škofji Loki

Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 38. člena Statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan Občine
Škofja Loka dne 22. 6. 2007 sprejel
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SKLEP
o javni razgrnitvi in javni razpravi dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega
načrta »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki
1.
Javno se razgrne osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta »Za Kamnitnikom« (ŠKL – SE 01) v Škofji
Loki, ki obsega naslednje parcele in dele parcel: 223, 225/5,
225/12, 225/1 – del, 500/1 – del, 1681/1 – del, vse k. o. Stara
Loka. Vplivno območje prostorskega akta pa obsega še parcele
in dele parcel: 225/1, 1684/1, 1681/2, 1685/1, 231 – del in 230
– del, vse k. o. Stara Loka.
2.
Predlog prostorskega akta bo javno razgrnjen od 10. 7.
2007 do 8. 8. 2007, v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg
15, v času uradnih ur.
3.
V času javne razgrnitve bo 18. 7. 2007 ob 16. uri izvedena
javna obravnava v veliki sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
4.
Pisne pripombe in predloge na razgrnjen predlog lahko
podajo zainteresirani na naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka. Rok za oddajo pripomb poteče
zadnji dan javne razgrnitve.
Pripombe se lahko poda tudi na javni razpravi in v knjigo
pripomb, ki je občanom na razpolago v času javne razgrnitve.

Št.

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

4.849.792
4.155.536

700 Davki na dohodek in dobiček

3.930.536

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

11.097

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 20/07) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»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:

2.712
25.038
564.119

KAPITALSKI PRIHODKI

1.379.152

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

1.379.152

PREJETE DONACIJE

1.252

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.252

TRANSFERNI PRIHODKI

809.566

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

531.721
277.845

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.929.864

40

TEKOČI ODHODKI

1.614.103

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

41

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Vojnik 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 14. člena Statuta Občine Vojnik
(Uradni list RS, št. 59/06) je Občinski svet Občine Vojnik na
7. redni seji dne 20. 6. 2007 sprejel

694.256
91.290

402 Izdatki za blago in storitve

3084.

43.268

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

VOJNIK

181.732

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

714 Drugi nedavčni prihodki

74

Proračun
leta 2007

DAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

73

v eurih

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

712 Denarne kazni

72

7961

7.039.762

704 Domači davki na blago in storitve
71

Stran

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

703 Davki na premoženje

5.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
Gorenjskem glasu.
Št, 35003-0001/2005
Škofja Loka, dne 22. junija 2007
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III.

1.088.914
49.590

409 Rezerve

20.865

TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43

64.007

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42

390.727

2.106.146
102.363
1.455.311

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

174.020

413 Drugi tekoči domači transferi

374.452

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.487.618

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.487.618

INVESTICIJSKI TRANSFERI

721.997

431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki

619.761

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

102.236

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)

109.898

Stran
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PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od
obresti minus skupaj odhodki brez plačil
obresti)

155.161

TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki
minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

1.129.543

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

29.210

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

29.210

750 Prejeta vračila danih posojil

29.210

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

2.504

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

2.504

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

2.504

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

26.706

VI.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) ter 20. in 30. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski
svet Občine Vojnik na 7. redni seji dne 20. 6. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za
programsko obdobje 2007–2013

B.

75

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Vojnik za programsko obdobje 2007–2013

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550+551)

135.162

55

ODPLAČILO DOLGA

135.162

550 Odplačila domačega dolga

135.162

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–135.162

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–109.898

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

1.442

0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Vojnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0057-2007/2 (1)
Vojnik, dne 20. junija 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za (mikropodjetja) majhna in srednje velika podjetja kot je
opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne
12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske
skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št.
10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju: priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 v skladu z Uredbo Komisije
(ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne
16. 12. 2006, str. 3) (v nadaljevanju Uredba za skupinske izjeme)
in z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne
in nekmetijske dejavnosti na kmetijah ter z Uredbo Sveta (ES) št.
1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
(UL L št. 277, z dne 21. 10. 2005, str. 1–40).
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Vojnik (v nadaljevanju: občine) za
obdobje 2007–2013 se zagotavljajo v proračunu občine. Višina
sredstev se določi z Odlokom o proračunu Občine Vojnik za
tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama
v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov
iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane
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kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo,
dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih;
– »majhna podjetja« pomeni podjetje, ki ima manj kot 50
zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa;
– »srednje velika podjetja« imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in /ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov;
– »mikro-podjetja«: imajo manj kot 10 zaposlenih in
manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči,
izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen
do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom
neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja,
kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999 (v nadaljevanju OMD);
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št.
1698/2005;
– »podjetja v težavah« pomeni, da se za ta namen
štejejo smernice Komisija (smernice Komisije 2004/c, 244/c)
za podjetja v težavah, ko ni zmožno z lastnimi sredstv ali s
sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali
upnikov, preprečiti izgube, ki brez zunanjega posredovanja
državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo
ogrozile obstoj družbe.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo
preko naslednjih pravnih podlag in ukrepov:
Pravna podlaga
Uredba Komisije
(ES) št. 1857/2006
z dne 15. 12. 2006
o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe ES
pri državni pomoči
za majhna in srednje
velika podjetja, ki se
ukvarjajo s primarno
proizvodnjo kmetijskih proizvodov)
Uredba Komisije
(ES) št. 1998/2006 z
dne 15. 12. 2006 o
uporabi členov 87 in
88 Pogodbe ES pri
pomoči de minimis)
Ostali ukrepi občine

Ukrep
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
2. Varstvo tradicionalnih krajin in
stavb
3. Premestitev kmetijskih poslopij v
javnem interesu
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij
5. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
6. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
7. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
8. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
9. Pokrivanje dodatnih stroškov
transporta in opreme iz odročnih
krajev
10. Izvajanje lokalne razvojne
strategije
5.a člen
(splošni cilji)

Cilji ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja na
območju Občine Vojnik so:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
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Stran

7963

– povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– spodbujanje diverzifikacije / razvoj nekmetijskih dejavnosti na kmetiji/na podeželju
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
(1) za ukrepe iz 11. do 15. člena:
– nosilci kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež
na območju občine Vojnik in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore iz 17 člena:
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze,
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na
področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci);
(3) za ukrepe iz 19. člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti; ko so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih
dejavnosti);
(4) za ukrep iz 20 člena:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta;
(5) za ukrep iz 22. člena:
– lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju občine
7. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS in
na krajevno običajen način, skladno s pogoji in po postopkih,
določenih v tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa
odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi
komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
8. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati:
1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika,
ki dodeljuje sredstva;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa;
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev;
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
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9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni
o izidu javnega razpisa;
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(2) Zahtevki morajo vsebovati z razpisom zahtevane
podatke:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež),
KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še
ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali
mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od
izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno
dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge.
9. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku
odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev in opravičljivih
stroških za posamezen ukrep in namen.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
10. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila.

II. UKREPI
POMOČI, DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE
IZJEME
11. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
– posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske
proizvodnje ob izpolnjevanju standardov Skupnosti,
– povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja,
– dvig kakovosti v pridelavi,
– povečanje zaposlenosti,
– ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.
Cilji ukrepa:
Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali in boljše izkoriščanje naravnih
virov (pašnikov in travnikov).
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo
opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo
mleka, mesa in jajc;
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– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z
računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne
naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov
ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov ter
hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno
s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice
se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo
domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev
dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na
kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme
in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar
mora biti razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo
izpolnjevati standard za dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso
podjetja v težavah.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela,
oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema,
prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme
(za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov; obnova ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda
nitratne direktive ni opravičljiv strošek;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov
ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev
opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež
proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka
s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor
(oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);
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– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna
dela in material za drenažo (stroški odstranjevanja zarasti,
skal, planiranja, stroški vzpostavitev travinja, razen drenažna
dela in material za drenažo …);
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški
študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …);
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU in nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
· do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi
dejavniki;
· do 40% upravičenih stroškov za ostala območja;
· če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči
poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo
biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2006);
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
· opredeljen z javnim razpisom.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči,
da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja,
higiene in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh
proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi
dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
12. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno
dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora
in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se
bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen
za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
Ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju in
prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih
znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom, in sicer:
– za naložbe, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih
(arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev
na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti zaščiten z odlokom občine;
– obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– predloženi morajo biti predračunu.
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Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo
(ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta,
posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje
ali obnove, popis del, konservatorski program …);
– stroški nakupa material in izvedbe del.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
· za naložbe v neproizvodne objekte do 100% dejanskih
stroškov,
· za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih
stroškov oziroma 75% na OMD,
· dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za
pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti
kulturne dediščine na stavbah.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
· opredeljen z javnim razpisom.
13. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
(6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ublažiti posledice, ki nastanejo zaradi
premestitve poslopja, odstranitve obstoječih stavb ter poseganje v proces utečene proizvodnje na kmetiji, skrajšati čas za
ponovno vzpostavitev in eventualno izboljšanje pogojev.
Cilj ukrepa:
Upravičencu pomagati za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev za normalno poslovanje.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopji
v javnim interesu.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji upravičenosti:
Premestitev na podlagi javnega interesa (občine).
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega poslopja,
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči:
· do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja
zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev
obstoječih stavb,
· če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na OMD, na
ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti poslopja po
premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj
55% ali 45% na OMD,
· če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%, na
OMD pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti.
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Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55% ali 45%
na OMD.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
· opredeljen z javnim razpisom.
14. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj
zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih
naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča,
požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali.
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter živali.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno
pogodbo za tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
Izpolnjevati določila nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo,
točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče,
spomladanske pozebe, požarom, udarom strele, viharjem in
poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina
zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del
površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
· do 10% upravičenih stroškov zavarovalne premije za
zavarovanje posevkov in plodov.
· Razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije
iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja živali zaradi bolezni.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
· opredeljen z javnim razpisom;
15. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in
neugodne posestne strukture je namen ukrepa spodbuditi
večji interes za zamenjavo kmetijskih zemljišč na območju
občine in s tem povečati gospodarsko uspešnost kmetijskih
gospodarstev.
Cilj ukrepa:
S sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih
zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
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Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z
zaokrožitvijo zemljišč.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški pravnih in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
· do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov;
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
· opredeljen z javnim razpisom.
16. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
(14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih
kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo
možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti.
Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave
kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.
Cilji ukrepa:
Doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske
proizvode, utrjevanje tržnega položaja kmetov, izboljšanje
dohodkovnega položaja kmetov, povečanje števila kmetijskih
gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode
in so vključena v sheme kakovosti.
Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge
kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih
skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve.
– izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije,
ki so registrirane za to dejavnost.
– občina z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli
posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih
dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih
proizvodov:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda,
vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti;
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
· do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem;
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
· opredeljen z javnim razpisom.

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
Cilji ukrepa:
Boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost
preživetja, omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih
storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov,
sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja
med boleznijo in dopustom.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Občina Vojnik z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter
način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod točki 1. in 2. prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela in dokazila, zahtevana
z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge
kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali
organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov
in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za
kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo
programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje
strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se
predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med
boleznijo in dopustom:
– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
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Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne
svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
· pomoč lahko krije do 100% stroškov;
· pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne
sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najmanjši/največji upravičeni stroški:
· opredeljen z javnim razpisom.
18. člen
Kumulacija
(19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 11 do 17
tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo
ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo
po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,
vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe
(ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z
nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena
z Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne
sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES)
številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali
naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena
intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in
v tem pravilniku.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO » de minimis«
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
19. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega
položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe
dopolnilne dejavnosti
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov:
(0) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov),
(1) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
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(2) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice
kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa
živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov,
oddajanje površin za piknike);
(3) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih
galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
(4) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov
na kmetiji;
(5) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
(6) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko,
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
(7) zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
(8) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna
institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnjevati
vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v
javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti
na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni
registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni
investiciji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU in nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
· do 50% upravičenih stroškov.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči
· opredeljen z javnim razpisom.
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Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
20. člen
Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz
odročnih krajev
(Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine.
Cilji ukrepa:
Ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
Predmet podpore:
Je financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Upravičenci:
Subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z
navedbo razdalj;
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih
krajih.
Finančne določbe:
bruto intenzivnost pomoči
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega
transporta
Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so
upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim
razpisom.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli
transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v
katerem koli obdobju treh proračunskih let.
21. člen
Kumulacija
(2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta oziroma 200.000 € bruto za področje predelave in trženja v katerem
koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES)
št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis).
III. OSTALI UKREPI OBČINE
22. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
(63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
Namen ukrepa:
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju
delovnih mest in kakovosti življenja na podeželja.
Cilji:
Izvajanje projektov po načelih Leader.
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne
razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske
skupine.
Upravičenci:
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo.
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Pogoji upravičenosti:
– lokalna razvojna strategija, potrjena s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo
– predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne
razvojne strategije.
Finančne določbe:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine.
bruto intenzivnost pomoči
– do 50% opravičljivih stroškov za izvajanje projektov.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
23. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih
po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti
s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za
naslednji dve leti.
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3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
ki bo potekala v prostorih večnamenskega objekta Čeplje (mlekarna), dne 20. 7. 2007 ob 16.00 uri.
4. člen
Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog. Pisno v knjigo
pripomb ali pošljejo na Občino Vransko, Vransko 59, Vransko.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-03/07-FS
Vransko, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za razvoj kmetijstva ter
podeželja občine Vojnik (Uradni list RS, št. 62/04).

Št. 01100-0019-2006/10
Vojnik, dne 20. junija 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

ZAVRČ
3087.

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Zavrč za leto 2007

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega
podrobnega prostorskega načrta Čeplje za
poslovno stanovanjsko naselje Čeplje

Na podlagi 56. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 24/99 in dopolnitev) je župan Občine Vransko sprejel sklep

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga občinskega
podrobnega prostorskega načrta Čeplje
za poslovno stanovanjsko naselje Čeplje
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje za poslovno stanovanjsko naselje
Čeplje, ki ga je izdelal Studio Naris d.o.o., št. projekta OPPN
01/07, junij 2007.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Zavrč za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 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 Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) in proračuna
Občine Zavrč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 19/07 z dne 2. 3.
2007) je Občinski svet Občine Zavrč na 6. redni seji dne 18. 6.
2007 sprejel

VRANSKO
3086.

7969

2. člen
Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje za poslovno stanovanjsko naselje Čeplje, bo javno razgrnjen v prostorih Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66, v
sejni sobi, za čas 30 dni. Javna razgrnitev bo potekala od 6. 7.
2007 do 6. 8. 2007.

V. KONČNI DOLOČBI

25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti delovni dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.

Stran

1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 19/07) se v 3. členu spremeni tako, da se glasi:
»Rebalans proračuna Občine Zavrč za leto 2007 se določa v višini 1.553.395 €. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

70

v€
Proračun
leta 2007

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

1.545.199

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.041.778

DAVČNI PRIHODKI

953.475
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700 Davki na dohodek in dobiček

71

74

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

3.338

750 Prejeta vračila danih posojil

0

417

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBER KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)

0

52.482

704 Domači davki na blago in storitve

27.917

NEDAVČNI PRIHODKI

88.303

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

14.777

712 Denarne kazni

73

B.

873.076

703 Davki na premoženje

711 Takse in pristojbine

72

Uradni list Republike Slovenije

714 Drugi nedavčni prihodki

69.771

KAPITALSKI PRIHODKI

65.932

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

54.248

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

11.684

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

75

VI.

TRANSFERNI PRIHODKI

437.489

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

307.830

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

129.659

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.509.988

40

TEKOČI ODHODKI

403.455

VIII. ODPLAČILO DOLGA

43.407

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

100.096

55

ODPLAČILA DOLGA

43.407

550 Odplačila domačega dolga

43.407

IX.

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

–8.196

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–43.407

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–35.211

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31. 12. 2006

8.196

9009 Splošni sklad za drugo

8.196

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

42

43

6.092
10.563
402.062
12.000
222.834
50.156
117.072

INVESTICIJSKI ODHODKI

701.158

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

701.158

INVESTICIJSKI TRANSFERI

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.
– II.)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

271.820

413 Drugi tekoči domači transferi

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

III.

14.884

C.

3.313

3.013
300

35.211

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.«.
2. člen.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/05-1
Zavrč, dne 18. junija 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

CANKOVA
3088.
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Odlok o proračunu Občine Cankova za leto
2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni
list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 6. redni
seji dne 26. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Cankova za leto 2007

II.
40

41

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Cankova za leto 2007
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

42

43

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(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
I.

70

71

72

73

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

v eurih
Proračun
leta 2007
1.532.331
1.109.113
1.053.289
986.183
64.290
2.816
0
55.824
6.754
1.377
400
568
46.725
347
0
0
347
18.593
18.593
0

III.
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TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)

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
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)

Stran

7971

404.278
343.866
60.412
1.523.416
401.966
118.949
16.000
246.766
7.731
12.520
400.542
25.500
247.351
25.729
101.962
0
699.629
699.629
21.279
0
0
21.279
8.915

2.588
2.588
2.588
0
0
0
0
0
0
0

0
2.588

0

Stran

50
VIII.
55
IX.
X.
XI.

7972 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIIIIX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Spološni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije
0
0
18.220
18.220
18.220
–6.717
–18.220
–8.915
6.717
6.717

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 oglasni deski Občine Cankova.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabljajo za namene
določene z zakonom o varstvu pred požarom,
2. Okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporablja za namene po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odpadnih voda, v skladu z odločbo ministrstva za
okolje in prostor,
3. Drugi namenski prihodki proračuna.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča
obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso porabljene v tekočem letu, se
prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj
podprograma in med glavnimi programi v okviru področja
proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega
uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom 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.
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
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija. Sredstva v višini 6.260 eurov se lahko
uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
8. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 6.260
eurov in se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri
odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša,
potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni
in rastlinski škodljivci,
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva
iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena odloča župan.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
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.
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Št.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina v letu 2007 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 občina ne načrtuje dolgoročne
zadolžitve.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju
odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

3089.

14. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Cankova v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 410-17/2007
Cankova, dne 26. junija 2007

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o
preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v
javna podjetja

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe
o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva
v javna podjetja
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna podjetja
(Uradni list RS, št. 47/94, 28/96, 28/96, 28/96, 47/96, 47/96,
47/96 in 47/96).
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2007.
Št. 00713-20/2007/6
Ljubljana, dne 29. junija 2007
EVA 2007-2111-0097
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

13. člen

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7973

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije

(kratkoročno zadolževanje občine)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna.
Če posebni zakon ne določa drugače so prihodki od
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek proračuna
in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev proračuna izdatek proračuna.

Stran

VLADA

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
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3090.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o ustanovitvi javnega podjetja za prenos
električne energije in javnih podjetij za
distribucijo električne energije

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja za prenos električne energije in
javnih podjetij za distribucijo električne energije
1. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega podjetja za prenos električne energije in
javnih podjetij za distribucijo električne energije (Uradni list RS,
št. 38/90 in 47/94).
2. člen
Ta odlok začne veljati 1. julija 2007.
Št. 00713-21/2007/6
Ljubljana, dne 29. junija 2007
EVA 2007-2111-0106
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

7974 /

Stran

3091.

Št.
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Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o
določitvi upravljalcev distribucijskih omrežij
električne energije v Republiki Sloveniji

Na podlagi 23. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike
Slovenije na 128. redni seji dne 29. junija 2007 sprejela

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi
upravljalcev distribucijskih omrežij električne
energije v Republiki Sloveniji
1. člen
Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi upravljalcev distribucijskih omrežij električne energije
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 54/00).
2. člen
Ta sklep začne veljati 1. julija 2007.
Št. 00713-22/2007/7
Ljubljana, dne 29. junija 2007
EVA 2007-2111-0096

POPRAVKI
3092.

Popravek Odloka o proračunu Občine
Dolenjske Toplice za leto 2007

V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2007, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26/07 z dne 23. 3.
2007, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi
11. člena Zakona o Uradnem listu (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo) in 31. člena Statuta Občine
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) dajem

POPRAVEK
Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2007
V 2. členu odloka se konto 402 Izdatki za blago in storitve
v A. Bilanci Prihodkov in odhodkov pravilno glasi:
»402 Izdatki za blago in storitve
398.406«.
V 2. členu odloka se konto 43 Investicijski transferji v A.
Bilanci Prihodkov in odhodkov pravilno glasi:
»43 Investicijski transferji
1.119.632«.
V 2. členu odloka se konto 432 Investicijski transferji
proračunskim uporabnikom v A. Bilanci Prihodkov in odhodkov
pravilno glasi:
»432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom
41.729«.
Št. 410-1193/2007-01/06
Dolenjske Toplice, dne 20. junija 2007

Vlada Republike Slovenije

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

Janez Janša l.r.
Predsednik

VSEBINA

3029.
3030.
3031.
3032.

3033.
3089.
3090.
3091.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-G)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
sodniški službi (ZSS-H)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
državnem pravobranilstvu (ZDPra-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
državnem tožilstvu (ZDT-F)

3034.
o
o
o
o

7737
7748
7750
7751

3036.
3037.

VLADA

Odredba o številu mest policistov specializiranega
oddelka v Skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna
podjetja
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za prenos električne energije
in javnih podjetij za distribucijo električne energije
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi
upravljalcev distribucijskih omrežij električne energije v Republiki Sloveniji

3035.

7753

3038.

7973

3039.
3040.

7973
7974

3041.
3042.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za
trajnostni razvoj
Odločba o imenovanju Vanje Chiare Bažec za
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem
tožilstvu v Kopru

7753
7754

MINISTRSTVA

Pravilnik o strokovnem svetu za zdravstveno varstvo rastlin
Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila
vzorčnih enot in pogostnosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o živilih za posebne prehranske namene
Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in
varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvrševanju
zakona o prijavi prebivališča

7754
7755
7763
7768
7787
7787
7788

Stran

7975

3064.

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Mislinja

7925

3065.

Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za
leto 2007
Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za
leto 2008
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3043.
3044.
3045.

3046.
3047.
3048.
3049.

3050.
3051.
3052.
3053.
3054.
3055.

3056.
3057.

3058.
3088.
3059.

3060.
3061.

3062.

3063.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku
za pridobitev in izgubo licence
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu
Odredba o spremembi Odredbe o omejitvi prometa
na cestah v Republiki Sloveniji
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o žičniških napravah za prevoz oseb
Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz
oseb za nameravano uporabo

Št.

7798
7799

7808
7808
7808
7809

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Pivka v obdobju 2007–2013

3074.
3075.

7901

SEMIČ

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013

BELTINCI

3078.

Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi Občinskega
prostorskega načrta (Prostorskega reda občine)
Škofja Loka
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta Za Kamnitnikom
v Škofji Loki
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega
lokacijskega načrta Kamnitnik II
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega
lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota I., 1. faza
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega
lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki

Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2007

3079.
7971

HAJDINA

Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega
akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Hajdina

3080.
3081.
7919
3082.

HRPELJE - KOZINA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2006
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2007

7920

3083.

7921

JESENICE

Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta
Občine Jesenice

7921

KOSTANJEVICA NA KRKI

Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za
leto 2007

3084.
3085.

7923

7935

7938

7945
7947

7947

SVETA ANA

3077.

CANKOVA

7934

SEVNICA

OBČINE
7915

7933

REČICA OB SAVINJI

Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za
leto 2007

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2006

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2007

7933

PIVKA

3076.

7908

7931

NOVO MESTO

3072.

3073.

7929

NOVA GORICA

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (spremembe lokacijskega načrta) Kulturni center v Novi Gorici
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina
Odlok o zaključnem računu Mestne občine Novo
mesto za leto 2006

7840

7927

MURSKA SOBOTA

3071.
7812

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sistemska obratovalna navodila za distribucijska
omrežja zemeljskega plina za geografska območja
občin Domžale, Mengeš in Trzin
Sistemska obratovalna navodila za distribucijska
omrežja zemeljskega plina za geografska območja
občin Vodice, Radovljica in Odranci

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v
Murski Soboti za namen TC Merkur

7812

7892

MOZIRJE

3068.

3070.

7856

MOKRONOG - TREBELNO

Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2007

3069.

7813

MISLINJA

3067.

7809

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o kriterijih in merilih za dodelitev finančnih
sredstev za raziskovalno in preventivno dejavnost
Sklep o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov
medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano
vrednostjo v drugi polovici leta 2007
Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil
Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini,
za katera je bilo od 17. 2. 2006 do 22. 5. 2007
izdano dovoljenje za promet
Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za
katera je bilo od 1. 12. 2006 do 25. 5. 2007 izdano
dovoljenje za promet
Seznam zdravil, za katera je od 1. 12. 2006 do 25.
5. 2007 prenehalo veljati dovoljenje za promet

3066.
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7953

ŠKOFJA LOKA

7954
7956
7957
7958
7959
7960
7960

VOJNIK

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za
programsko obdobje 2007–2013

7961
7962

Stran

3086.

7976 /

Št.
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VRANSKO

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje za poslovno
stanovanjsko naselje Čeplje

7969

ZAVRČ

3087.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Zavrč za leto 2007

3092.

Popravek Odloka o proračunu Občine Dolenjske
Toplice za leto 2007

7969

POPRAVKI

7974

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 57/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
5051
Obvestila o oddaji naročila
5051
Blago
5051
Gradnje
5051
Storitve
5052
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
5053
Blago
5053
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
5054
Predhodna informativna obvestila
5054
Gradnje
5054
Obvestila o javnem naročilu
5054
Blago
5054
Gradnje
5063
Storitve
5097
Obvestila o oddaji naročila
5106
Blago
5106
Gradnje
5117
Storitve
5120
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
5124
Blago
5124

Gradnje
5139
Storitve
5147
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
5155
Blago
5155
Gradnje
5157
Storitve
5158
Rezultati projektnega natečaja
5159
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06) 5160
Obvestila o javnem naročilu
5160
Blago
5160
Gradnje
5160
Storitve
5161
Obvestila o oddaji naročila
5161
Blago
5161
Storitve
5162
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
5162
Blago
5162
Gradnje
5163
Storitve
5165
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
5165
Gradnje
5165
Javni razpisi
5166
Javne dražbe
5185
Razpisi delovnih mest
5189
Druge objave
5197
Evidence sindikatov
5199
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence
5200
Objave gospodarskih družb
5201
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
5201
Sklici skupščin
5201
Objave sodišč
5216
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 5216
Preklici
5219
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
5219
Osebne izkaznice preklicujejo
5219
Vozniška dovoljenja preklicujejo
5221
Zavarovalne police preklicujejo
5223
Spričevala preklicujejo
5223
Drugo preklicujejo
5224

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor dr. 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

