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Uredba o metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na
področju državnih cest

Na podlagi 3. točke drugega odstavka 23. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in v povezavi
z 28. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju
državnih cest
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe v
zvezi z državnimi cestami, financirane po predpisih, ki urejajo
javne finance.
(2) Za vsa vprašanja priprave oziroma obravnave investicijske dokumentacije, ki s to uredbo niso posebej urejena, se
uporablja Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06).
(3) Državne ceste in njihovi sestavni deli iz prvega odstavka tega člena so določeni s predpisi o javnih cestah.
(4) Metodologija priprave in obravnave investicijske dokumentacije obsega vrste in obvezno vsebino te dokumentacije,
postopke in udeležence pri pripravi in ocenjevanju te dokumentacije ter pri odločanju o investicijah, vrste meril za ugotavljanje
učinkovitosti investicijskih projektov, pa tudi metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje investicij.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »alternativa brez investicije« ali ničelna varianta ne
vključuje investicijskih izdatkov za ohranjanje obstoječih zmogljivosti. Je osnovno izhodišče pri analizi projekta, katere namen je primerjati stanje s projektom in brez njega, kar se
imenuje tudi izhodiščni scenarij;
2. »alternativa z investicijo« vključuje projekcije stroškov
in koristi izbrane variante;
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3. »analiza občutljivosti« je analiza učinkov sprememb
nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi;
4. »analiza stroškov in koristi« je analiza, s katero ovrednotimo čim več stroškov in koristi projekta v denarnih enotah,
vključuje pa tudi stroške in koristi, za katere trg ne zagotavlja
primerne cene;
5. »analiza stroškovne učinkovitosti« primerja stroške alternativnih možnosti doseganja oziroma zagotavljanja istega ali
podobnih rezultatov. Navadno se stroški izračunavajo na enoto
koristi, pri čemer ni nujno, da se korist izrazi v denarnih enotah
ali z drugo ekonomsko vrednostjo;
6. »analiza tveganj« je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov; če je mogoče to verjetnost izraziti številčno, se imenuje stopnja tveganja. Analiza
zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta,
izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politično,
narodnogospodarsko, družbenokulturno in drugo tveganje);
7. »analiza vplivov« je ocenjevanje sprememb v družbi, ki
so posledica dolgoročnih učinkov izvedbe projektov in ukrepov
z vnaprej določenimi cilji (na primer na zaposlovanje, konkurenčnost); ocene morajo biti izražene v merljivih enotah, tako
da jih bo mogoče povezati s problemi, ki so povzročili nujnost
izvedbe teh projektov in ukrepov;
8. »celovit projekt« sestavlja več investicijskih projektov,
od katerih je vsak tehnično-tehnološko in ekonomsko zaokrožena celota;
9. »diskontiranje« je postopek za pretvarjanje prihodnjih
denarnih vrednosti v primerljivo sedanjo vrednost z uporabo
diskontne stopnje;
10. 	»diskontna stopnja« je letna odstotna mera, po kateri
se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje
s časom. Izraža ovrednotenje prihodnjih stroškov in koristi v
primerjavi s sedanjimi;
11. 	»družbena diskontna stopnja« kaže družbeni pogled
na to, kako se ovrednotijo prihodnje koristi in stroški v primerjavi s sedanjimi. Kadar kapitalski trg ni popoln, se lahko razlikuje
od finančne diskontne stopnje;
12. 	»državna cesta« je kategorizirana javna cesta, ki je v
lasti Republike Slovenije;
13. 	»ekonomska analiza« je skupno ime za vrednotenje,
pri katerem se upoštevajo vsi ekonomski stroški in koristi v
družbi. Utemeljuje upravičenost projekta s širšega družbenega,
razvojnogospodarskega in socialnega vidika;
14. 	»ekonomska doba investicije« je obdobje, za katero
ugotavljamo in analiziramo učinke investicije ter zajema čas
od začetka le-te do izvedbe in poskusnega obratovanja, pa
tudi čas trajanja rednega obratovanja s predpisano standardno
kakovostjo;
15. 	»ekonomska interna stopnja donosnosti« je kazalnik
družbenoekonomske donosnosti projekta, ko se vrednosti v
izračunih ekonomske ocene njegove uspešnosti določijo z
obračunskimi cenami;
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16. 	»eksterni stroški prometa« so tisti, ki jih udeleženci v
cestnem prometu povzročajo družbi in okolju ter niso nadomeščeni s povratno transakcijo. Glavni viri teh stroškov so prometne nesreče, zastoji, onesnaževanje zraka, hrup in podnebne
spremembe;
17. 	»faza projekta« je funkcionalno, tehnično-tehnološko
in finančno samostojna celota, ki izpolnjuje pogoje za projekt iz
41. točke tega člena. Za tako fazo je mogoče šteti tudi predhodne študije ter investicijsko, projektno in drugo dokumentacijo,
potrebno za izvedbo projekta;
18. 	»finančna analiza« je analiza prejemkov in izdatkov,
ki omogoča natančnejše napovedovanje, ali bodo prejemki
zadostovali za pokrivanje prihodnjih izdatkov;
19. 	»finančna interna stopnja donosnosti« je kazalnik
finančnotržne donosnosti projekta, pri čemer se vrednosti v
izračunih finančne ocene uspešnosti projekta izrazijo z dejanskimi tržnimi cenami;
20. 	»interna stopnja donosnosti« je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost projekta enaka nič.
Interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo,
ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega
projekta;
21. 	»investicije« so naložbe v povečanje in ohranjanje
premoženja države, lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v
obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav ter drugega opredmetenega in neopredmetenega premoženja, vključno z naložbami v izobraževanje in usposabljanje, razvoj novih tehnologij
in izboljšanje kakovosti življenja, pa tudi druge naložbe, ki bodo
prinesle koristi v prihodnosti;
22. 	»investicijski projekt« je skupek vseh aktivnosti v
okviru neke investicije, pri katerem se uporabljajo omejeni viri
za pridobivanje koristi;
23. 	»investicijski stroški« so vsi izdatki in vložki v denarju
in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih
investitor oziroma investitorji namenijo za predhodne raziskave
in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj,
zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih in
obrtniških del ter napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in
storitve, vključno z odškodninami, ki so neposredno vezane na
investicijski projekt (na primer za stroške pravnih, tehničnih in
finančnih storitev, odškodnine zaradi omejitve prometa, obvoza
in zapore cest med gradnjo in podobno);
24. 	»investicijsko vzdrževanje« zajema večja (občasna)
popravila zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih sredstev, ki so povezana z nastajanjem večjih stroškov v
daljših obdobjih ter sledijo napredku tehnike in tehnologije, z
njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjajo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega
videza;
25. 	»investitor ali soinvestitor« je pravna oseba, ki je
opredeljena v investicijski dokumentaciji in po dokončanju projekta praviloma prevzame premoženje v lastništvo oziroma
upravljanje in vzdrževanje;
26. 	»kazalnik« je številčni podatek, ki izraža stanje ali
nakazuje razvoj kakega pojava ali merila (na primer: povprečni
letni dnevni promet);
27. 	»količnik relativne koristnosti« je razmerje med sedanjo vrednostjo vseh koristi projekta in sedanjo vrednostjo
stroškov;
28. 	»merilo« je tista odločilna lastnost investicijskega projekta, ki je osnova za vrednotenje, primerjanje ali presojanje;
29. 	»minimalna alternativa« vsebuje projekcijo stroškov
in koristi za zagotavljanje najnujnejše potrebne ravni zmogljivosti in kakovosti pri doseganju rezultatov v ekonomski dobi
investicijskega projekta;
30. 	»multikriterijska analiza« je način ocenjevanja z več
merili, s katerim zajamemo cilje investicije z različnih vidikov in
vsakemu določimo utež, tako da jih je mogoče izmeriti; glede
na kombinacijo različnih finančnih, ekonomskih in drugih meril
dobimo enotno oceno različnih ciljev projekta, po kateri lahko
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razvrstimo predloge projektov oziroma variante posamičnega
projekta;
31. 	»načelo, da plača povzročitelj obremenitve« je načelo, da onesnaževalec plača škodo, ki jo je s svojo dejavnostjo
povzročil;
32. »naročnik« je pravna oseba, ki izvaja naloge v zvezi z
načrtovanjem in izvedbo investicijskega projekta;
33. »neto sedanja vrednost« je razlika med diskontiranim
tokom vseh koristi in vseh stroškov investicije;
34. »obračunske cene« ali pripisane cene so oportunitetni
stroški blaga in storitev, ki se navadno razlikujejo od dejanskih
tržnih in predpisanih cen. Uporabljajo se pri ekonomski analizi
projekta;
35. »ocena vrednosti projekta« so investicijski stroški z
upoštevanjem davka na dodano vrednost in drugi izdatki, ki
jih pri načrtovanju ocenimo na podlagi predračunov ter drugih predpisanih strokovnih ocen in analiz; vsebuje upravičene
stroške in vse preostale stroške oziroma izdatke, potrebne za
izvedbo projekta;
36. »ocenjevanje« je postopek določitve ciljev, preverjanja
različnih možnosti izvedbe ter primerjave stroškov in koristi
pred odločitvijo o nameravani investiciji. Nanaša se na predhodno (ex-ante) analizo predlaganega investicijskega projekta,
ki opredeljuje njegove bistvene dele in sprejemljivost z vidika
skladnosti z uveljavljenimi merili odločanja; vsebuje finančno
in ekonomsko oceno, pa tudi presojo ustreznosti tehničnotehnoloških, prostorskih, organizacijskih, zakonskih in drugih
dejavnikov, ki vplivajo na izvedljivost projekta; namen je izbira
projektov, ki bodo najbolj prispevali k trajnostnemu razvoju
družbe, in izločitev tistih, ki tega ne omogočajo;
37. »odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta«
je oseba, ki jo v ta namen imenuje investitor ali naročnik;
38. »posodobitev« je izvedba del na obstoječih objektih,
opremi ali napravah, s katerimi se ob upoštevanju napredka
tehnike, tehnologije in drugih razvojnih dosežkov dopolni – dogradi ali poveča njihova zmogljivost ali zmogljivost posameznih
sklopov;
39. »potrjen investicijski projekt« je projekt, za katerega
je izdelana predpisana investicijska dokumentacija, ki jo investitor na podlagi predhodnega vrednotenja oceni in potrdi
s sklepom;
40. »program« je več različnih, vendar medsebojno usklajenih projektov, pri katerih so cilji opredeljeni v okviru skupnega
namena (politike) ter ga je mogoče ovrednotiti in časovno
razmejiti;
41. »projekt« je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki
izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo
in imajo jasno opredeljene cilje, po katerih je mogoče presojati,
ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Ima tudi vnaprej
določeno trajanje, omejeno z datumom začetka in konca;
42. »projektna dokumentacija« je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb
in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne,
oblikovne in tehnične značilnosti nameravanega projekta;
43. »projektni cikel« zajema načrtovanje, izvedbo in obratovanje – vključno z zapiranjem;
44. »prostorska dokumentacija« je sistematično urejen
sestav besedilnega in grafičnega dela prostorskega akta ter
obveznih prilog, skladno s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje;
45. »relativna neto sedanja vrednost« je razmerje med
neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški;
46. »stalne cene« so enotni imenovalec vseh vrednostnih
izrazov. Praviloma so to cene, ki veljajo takrat, ko se izdeluje
investicijska dokumentacija. Stalne cene lahko vključujejo tudi
pričakovane strukturne spremembe (na primer spremembo
razmerja med ponudbo in povpraševanjem), ki se preverjajo v
analizi občutljivosti;
47. »tehnična dokumentacija« je sistematično urejen sestav listin, slikovnega gradiva, načrtov in besedil oziroma sesta-

Uradni list Republike Slovenije
vin, kakršna so jamstva, spričevala, potrdila, seznami, sheme,
navodila in podobno, ki določajo pravila za uporabo oziroma
obratovanje in vzdrževanje objekta ali naprav;
48. »tekoče cene« so tiste, ki jih pričakujemo med izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne rasti cen
(inflacije); pri analizi delno izvedenih investicij so tekoče cene
dejansko dosežene cene investicije na podlagi obračunov del
in drugih računov;
49. »tekoče vzdrževanje oziroma upravljanje« pomeni
sprotno nego, zamenjavo manjših delov in popravila manjših
vrednosti, da bi se preprečile večje okvare, stroški pa se obračunavajo sproti in v dejanski višini ter nastajajo praviloma
vsako obračunsko obdobje (vsako poslovno leto);
50. »učinkovitost« je zmožnost, da se pričakovani rezultati
dosežejo s primerno višino stroškov; pomeni najboljše mogoče
razmerje med koristmi in stroški;
51. »upravičeni stroški« so tisti del stroškov, ki so osnova
za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev
pri projektu ali programu;
52. »upravljavec investicije« je pravna oseba, ki upravlja
izvedeno investicijo po predaji v uporabo in skrbi za zagotavljanje predvidenih učinkov, sodeluje pa tudi pri načrtovanju in
izvedbi investicije;
53. »uspešnost« je zmožnost doseganja zastavljenih ciljev projekta ali programa;
54. »varianta« je različica investicije, ki se od drugih razlikuje po eni ali več lastnostih, na primer po lokaciji, tehničnotehnološki rešitvi, obsegu, vrstah in strukturi virov financiranja
ter trajanju izvedbe;
55. »vrednotenje« je presojanje o upravičenosti projekta
ali programa in temelji na primerjavi pričakovanih ali dejanskih
učinkov glede na pridobljene podatke iz preteklega, že izvedenega vrednotenja. Poteka v celotnem projektnem ciklu, saj
ga lahko uporabljamo med načrtovanjem (ex-ante), izvedbo ali
obratovanjem (ex-post), in sicer:
a) »predhodno vrednotenje« je presoja, ki se izdela kot
podlaga za sprejemanje odločitve o financiranju ter je nujna
podlaga za spremljanje izvajanja in posledično ocenjevanje po
možnosti merljivih ciljev;
b) »poznejše oziroma naknadno vrednotenje« je presoja
po potrditvi investicijskega programa in preverja dosežene
(vmesne) učinke v primerjavi z zastavljenimi cilji projekta;
c) »sklepno ali zaključno vrednotenje« se uporablja za
dokazovanje, ali in v kolikšni meri so bili doseženi pričakovani
rezultati projekta.
3. člen
(področje uporabe)
Ta uredba se uporablja v postopkih priprave in obravnave investicijske dokumentacije za področje državnih cest in v
postopkih odločanja o naslednjih vrstah investicij v državne
ceste:
1. novogradnja: izvedba del, s katerimi se zgradi nova
cesta ali s katerimi se na obstoječi cesti zgradi nova cesta z
drugačno namembnostjo od obstoječe (na primer novogradnja
cest in objektov, gradnja obvoznic in kolesarskih poti);
2. nadomestna gradnja: izvedba del, ko se na mestu
poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini,
vendar na isti gradbeni parceli zgradi nov objekt, s katerim
se bistveno ne spremenijo namembnost, zunanjost, velikost
in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki je pred začetkom
uporabe nadomestnega objekta odstranjen (na primer gradnja
nadomestnih mostov);
3. rekonstrukcija: izvedba del, s katerimi se spremenijo
tehnične značilnosti obstoječe ceste zaradi spremenjene namembnosti ali potreb in ki povzročijo spremembo zmogljivosti
in izboljšave lastnosti ceste; zajemajo preureditev že obstoječih cest in objektov, opreme in naprav ter graditev ali nabavo
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novih sredstev v sklopu že obstoječe ceste ali objekta (na
primer modernizacija makadamskih vozišč, rekonstrukcija cest
in objektov, rekonstrukcija križišč, ureditev cest skozi naselja,
ureditev okolice cest, vgradnja cestnih naprav in druge ureditve, namenjene varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in
objektov vzdolž ceste pred vplivom prometa na njej);
4. investicijsko vzdrževanje: izvedba popravil, gradbenih,
inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku
tehnike, z njimi se ne posega v konstrukcijo cest in njihovih
sestavnih delov niti se ne spreminjajo njihova zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz (na primer obnova, preplastitev in ojačitev cest, sanacija objektov, prepustov, podpornih
in opornih zidov, brežin in plazov); investicijska vzdrževalna
dela so obnovitvena dela v skladu s predpisi o vzdrževanju
državnih cest;
5. nakup in vgradnja ali posodobitev cestne opreme in
naprav;
6. gradnja in obnova spremljajočih objektov ob državnih
cestah.
4. člen
(mejne vrednosti)
(1) Vrste investicijske dokumentacije, ki jo je treba izdelati,
se določijo glede na vrednost investicijskega projekta po stalnih
cenah z vključenim davkom na dodano vrednost:
1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med
300.000 in 500.000 eurov: najmanj dokument identifikacije
investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo nad
500.000 eurov: dokument identifikacije investicijskega projekta
in investicijski program;
3. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo nad
2.500.000 eurov: dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo pod
300.000 eurov se zagotovi dokument identifikacije investicijskega projekta:
– pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih,
– pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja in podobno),
– kadar obstaja več variant za doseganje določenega
cilja,
– kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.
(2) Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov
se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi
(poenostavi), vendar mora imeti vse ključne prvine, potrebne za
odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.
(3) Pri več podobnih investicijah ali drugih smiselno povezanih posamičnih ukrepih manjše vrednosti se lahko skupina
projektov združi v program (obnova mostov, obnova zidov,
obnova vozišč, izvedba protihrupne zaščite in podobno), za
katerega veljajo isti postopki in merila kakor za posamični
investicijski projekt, projekti znotraj programa pa se izvajajo
fazno.
(4) Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt, predinvesticijske zasnove za posamezne
investicijske projekte niso potrebne, čeprav njihova ocenjena
vrednost presega 2.500.000 eurov, če cilji in ključne predpostavke iz celovitega projekta niso spremenjeni.
(5) Pri odločanju o projektih investicijskega vzdrževanja
predinvesticijska zasnova ni potrebna, čeprav ocenjena vrednost projekta presega 2.500.000 eurov, če gre za ohranitev
funkcionalnosti cestne infrastrukture ali obnovo le-te, pri čemer
se ne posega v konstrukcijo objekta in se ne spreminjajo njegova zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz.
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II. VRSTE IN OBVEZNA VSEBINA INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE
5. člen
(vrste investicijske dokumentacije)
(1) Glede na fazo projektnega cikla je treba izdelati naslednje vrste investicijske dokumentacije:
1. pri načrtovanju oziroma pred odločitvijo o investiciji:
– dokument identifikacije investicijskega projekta,
– predinvesticijsko zasnovo,
– investicijski program ali njegovo novelacijo;
2. do začetka postopka oddaje javnega naročila za izvedbo projekta – študijo izvedbe nameravane investicije, če ni
sestavni del investicijskega programa;
3. pri izvajanju projekta – poročilo o izvajanju investicije
in, kadar se izkaže za potrebno, tudi novelacijo investicijskega
programa;
4. pri obratovanju projekta – poročilo o spremljanju učinkov investicije.
(2) Investicijska dokumentacija mora vsebovati vse potrebne elemente in izračune, tako da je na njeni osnovi mogoče
vsestransko presoditi finančne, ekonomske in druge posledice
(tehnične, tehnološke, okoljske, prostorske, razvojne in varnostne) odločitve o investiciji.
(3) Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in glede na razpoložljive podatke ter tako podrobno, kolikor
je še ekonomsko upravičeno. Investitor ali naročnik preverja
strokovno usposobljenost izdelovalcev investicijske dokumentacije na podlagi predloženih dokazil in drugih dokumentov, s
katerimi izdelovalci dokazujejo usposobljenost za ocenjevanje
in vrednotenje investicij.
(4) Prostorska, projektna, tehnična in druga dokumentacija, ki je podlaga za izdelavo investicijske dokumentacije, mora
biti potrjena in medsebojno usklajena v vsaki fazi projektnega
cikla.
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in tekočih cenah (če je predvidena dinamika investiranja daljša
od enega leta), prikazano posebej za upravičene in preostale
stroške, ter navedbo osnov za oceno vrednosti (najmanj na
podlagi analize vrednosti že izvedenih investicij oziroma drugih
verodostojnih izhodišč po fazah, kakršni so projektna in druga
dokumentacija, odkup in odškodnina, gradnja, oprema in naprave, raziskave, nadzor in podobno),
7. opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo
(stanje državnih oziroma občinskih prostorskih aktov, predhodna idejna zasnova, lokacija, obseg in specifikacija naložbe, prometna varnost, varstvo okolja, terminski načrt izvedbe,
predvideni viri financiranja in drugi viri), skupaj z informacijo
o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski
upravičenosti projekta,
8. ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s časovnim načrtom ter priprave morebitnih novih ali spremenjenih
prostorskih aktov.
(5) Če investicijski program iz 1. in 4. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe ni obvezen, se šteje dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijski program ter
daje osnovo za odločitev o investiciji in vključuje poleg smiselno
povzete obvezne vsebine še:
– analizo stroškov in koristi oziroma analizo stroškovne
učinkovitosti za posamezne variante;
– prikaz rezultatov ocenjevanja in predstavitev optimalne
variante, ki temelji na dokumentaciji iz 8. člena te uredbe.
(6) Če se priprava in izdelava predhodnih študij, projektne,
investicijske in druge dokumentacije opredelita kot samostojna
faza, zanjo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ni
treba pripraviti posebej. V tem in drugih primerih, ko se investicijski projekt izvaja v fazah, investitor na podlagi razpoložljivih
podatkov oceni vrednost celotnega investicijskega projekta.
7. člen

6. člen

(predinvesticijska zasnova)

(dokument identifikacije investicijskega projekta)

(1) Predinvesticijska zasnova se pripravi z upoštevanjem
metodoloških osnov iz 22. člena te uredbe.
(2) V predinvesticijski zasnovi so obravnavane vse variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, terminsko
in tehnično sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v dokumentu
identifikacije investicijskega projekta in predstavljene s projekcijami alternative z investicijo, z minimalno investicijo oziroma
brez nje. Pri tem se upoštevajo tehnične, finančne, zakonske
in druge omejitve, ugotovijo rezultati posameznih variant in
utemelji predlog najboljše med njimi.
(3) Predinvesticijska zasnova temelji na:
– študijah in raziskavah povpraševanja, upoštevaje statistične in druge uveljavljene zbirke podatkov, na ekonomskih
analizah in študijah, ki utemeljujejo vrsto, potrebnost, smotrnost
in koristnost investicije ter usklajenost s predvideno strategijo
razvoja,
– prometnih, tehnoloških in drugih študijah ter raziskavah,
– idejnih zasnovah in drugi projektni dokumentaciji na
primerljivi podlagi,
– geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogospodarskih, ekoloških in drugih raziskavah,
– analizah mogočih lokacij objekta ter analizi vplivov na
okolje in drugih vplivov s predvidenimi ukrepi,
– analizi vključitve javno-zasebnega partnerstva za investicijske projekte, določene v skladu s predpisi o javno-zasebnem partnerstvu,
– analizi vključitve v medregionalne, regionalne ali medobčinske sisteme oziroma povezave, kadar je to primerno.
(4) Predinvesticijska zasnova obravnava posamezne variante tako podrobno, da je mogoče čim bolj zanesljivo izbrati
in utemeljiti najboljšo med njimi.

(1) Dokument identifikacije investicijskega projekta je temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov ter v letni plan razvoja in obnavljanja avtocest.
(2) Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih
ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija
izpolnjevati. Vsebuje lahko tehnične ali tehnološke elemente
rešitev in je osnova za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije ali nadaljevanju investicije.
(3) Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega
projekta se za ocenjevanje smiselno uporabljajo metodološke
osnove iz 22. člena te uredbe.
(4) Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. navedbo investitorja in/ali naročnika, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih delavcev
oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo
ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije, z žigi in podpisi odgovornih oseb,
2. analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero (promet, stanje ceste oziroma objekta, zmogljivost, geometrijski elementi ceste, prometna varnost, vplivi na okolje,
družbeni pomen),
3. navedbo predpisov, kadar so ti podlaga za investijsko
namero (predpisi o varnosti v železniškem prometu, o varovanju okolja in podobno),
4. opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter
preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami,
5. opis variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi z
alternativo »brez« investicije oziroma minimalno alternativo,
6. opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov (za vse faze, če je predvidena delitev projekta) po stalnih
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čuje:

(5) Obvezna vsebina predinvesticijske zasnove vklju-

– uvodno pojasnilo s povzetkom, katerega obrazec je kot
Priloga 1 sestavni del te uredbe,
– osnovne podatke o investitorju in naročniku, navedbo
odgovornih oseb izdelovalca investicijske dokumentacije, navedbo dokumenta identifikacije investicijskega projekta,
– usklajenost investicijskega projekta z državno strategijo
razvoja Slovenije, usmeritvami Evropske unije, prostorskimi
akti ter drugimi dolgoročnimi razvojnimi programi in usmeritvami, upoštevaje tudi medsebojno usklajenost področnih politik,
– analizo obstoječega stanja s prikazom obstoječih in
predvidenih potreb po investiciji (sedanji in predvideni obseg
ter sestava prometa, stanje in elementi ceste oziroma objekta,
zmogljivost, prometna varnost in drugo),
– analizo tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele
dejavnosti, s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo storitev
(oglaševanje in trženje obcestnega prostora, opravljanje spremljajočih dejavnosti),
– opis variant z oceno investicijskih stroškov (projektna in
druga dokumentacija, odkupi in odškodnine, gradnja, oprema
in naprave, ukrepi za varovanje okolja, ureditev komunalne
infrastrukture, tehnična pomoč, raziskave in nadzor, obveščanje javnosti ter nepredvideni stroški, ki ne smejo presegati 10
odstotkov skupnih investicijskih stroškov), analizo stroškov in
koristi,
– okvirni terminski načrt izvedbe investicije z dinamiko
investiranja po variantah,
– okvirno finančno konstrukcijo posameznih variant,
– izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost oziroma
količnik relativne koristnosti) posameznih variant ter opis tistih
stroškov in koristi, ki jih ni mogoče denarno ovrednotiti,
– analizo občutljivosti (prikaz sprememb finančne stopnje
donosnosti, finančne neto sedanje vrednosti, ekonomske stopnje donosnosti in ekonomske neto sedanje vrednosti),
– analizo tveganja (najbolj kritične parametre opredeliti
s stopnjami »veliko«, »srednje« ali »nizko«) za investicijske
projekte z vrednostjo nad 20.000.000 eurov in projekte, ki se
sofinancirajo iz skladov evropske pomoči, za vsako varianto,
– opis meril za izbiro optimalne variante,
– primerjavo variant s predlogom in utemeljitvijo izbire
optimalne variante.
8. člen
(investicijski program)
(1) Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim
in ekonomskim delom strokovna osnova za investicijsko odločitev.
(2) Investicijski program se pripravi z upoštevanjem metodoloških osnov iz 22. člena te uredbe.
(3) Investicijski program obravnava podrobno razčlenjeno
optimalno varianto, ki temelji na naslednji dokumentaciji:
– idejnem projektu, ki je vedno obvezen, razen pri manj
zahtevnih delih investicijskega vzdrževanja (preplastitev, sanacija brez poseganja v konstrukcijo in brez spremembe zmogljivosti), kjer zadošča dokumentacija, ki obsega najmanj: tehnično poročilo, oceno investicije po vrstah del in grafične priloge,
– prostorskih aktih,
– geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogospodarskih in drugih raziskavah,
– analizi vplivov na okolje s predvidenimi ukrepi,
– prometnih, tehnoloških in drugih študijah ter raziskavah,
– podatkih o virih financiranja (nacionalni javni viri, pomoč
Evropske unije, zasebni viri, z navedbo deleža posojil) z navedbo dokumentov, v katerih so ti viri opredeljeni.
(4) Obvezna vsebina investicijskega programa obsega:
– uvodno pojasnilo s povzetkom, katerega obrazec je kot
Priloga 2 sestavni del te uredbe,
– osnovne podatke o investitorju, naročniku in prihodnjem
upravljavcu, navedbo odgovornih oseb izdelovalca investicij-
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ske dokumentacije in odgovorne osebe za izvedbo investicije,
navedbo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
predinvesticijske zasnove (če je bila izdelana),
– usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti,
usmeritvami Evropske unije ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti,
– analizo obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo
zadovoljevala investicija (opis stanja in elementov obstoječe
ceste oziroma objekta, obstoječi in predvideni obseg ter sestava prometa, potovalni časi in stroški uporabnikov, raven
prometne varnosti in podobno),
– gradbeno-tehnični in tehnološki del (geološke danosti,
hidrološke in vodnogospodarske razmere in ureditve, opredelitev elementov za projektiranje na podlagi standardov in
normativov ter podobno),
– analizo tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele
dejavnosti, s katerimi se pridobivajo prihodki od prodaje storitev (oglaševanje in trženje obcestnega prostora, opravljanje
spremljajočih dejavnosti),
– terminski načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti in način organizacije vodenja projekta,
– oceno vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah s
prikazano sestavo po vrstah investicijskih stroškov (projektna
in druga dokumentacija, odkupi in odškodnine, gradnja, oprema
in naprave, ukrepi za varovanje okolja, ureditev komunalne
infrastrukture, tehnična pomoč, raziskave in nadzor, obveščanje javnosti, nepredvideni stroški, ki ne smejo presegati 10
odstotkov skupnih investicijskih stroškov) in oceno deleža po
namenih stroškov (učinkovitost in zanesljivost poteka prometa,
zagotavljanje prometne varnosti, varovanje naravnega okolja in
varovanje bivalnega okolja),
– opredelitev lokacije, pri novogradnjah tudi imenovanje
prostorskih aktov z navedbo glasil, v katerih so objavljeni,
in opis posegov v lastnino, ki ni državna (odkupi, rušitev in
drugo),
– opredelitev prvin za spremljanje učinkov investicije, če
ni posebej izdelana študija izvedbe investicije,
– analizo vplivov investicijskega projekta na okolje in
oceno stroškov za odpravo ali ublažitev negativnih vplivov z
upoštevanjem načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo,
kadar je to primerno,
– načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih
financiranja (pri financiranju s posojili tudi izračun stroškov
financiranja in odplačil posojil, pri sofinanciranju pa predlog
sofinancerskega deleža),
– analizo občutljivosti (prikaz sprememb finančne stopnje
donosnosti, finančne neto sedanje vrednosti, ekonomske stopnje donosnosti in ekonomske neto sedanje vrednosti),
– analizo tveganja (najbolj kritične parametre opredeliti
s stopnjami »veliko«, »srednje« ali »nizko«) za investicijske
projekte z vrednostjo nad 20.000.000 eurov in projekte, ki se
sofinancirajo iz skladov evropske pomoči,
– predstavitev in razlago rezultatov,
– projekcije prihodkov ter stroškov poslovanja in upravljanja po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske
dobe investicijskega projekta,
– vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presojo upravičenosti (ex-ante) v ekonomski dobi z izdelavo finančne in
ekonomske ocene ter izračunom finančnih in ekonomskih
kazalnikov po dinamični metodi (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti,
relativna neto sedanja vrednost oziroma količnik relativne koristnosti) skupaj s predstavitvijo učinkov, ki jih ni mogoče denarno ovrednotiti.
9. člen
(novelacija investicijskega programa)
(1) Novelacija investicijskega programa se izdela, če se
spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa
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(na primer sprememba obsega del, sprememba tehnologije,
terminskega načrta izvedbe, virov financiranja in podobno) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški
ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo
odmiki investicijskih stroškov večji kakor 20 odstotkov ocenjene
vrednosti projekta, izraženo v stalnih cenah.
(2) V novelaciji investicijskega programa se ugotavljajo
odstopanja v mejah iz analize občutljivosti, odstopanja zaradi
pomanjkljivosti pri projektiranju in odstopanja, na katera projektanti niso mogli vplivati.
(3) Smiselnost novelacije investicijskega programa se
preveri pred začetkom izvajanja investicijskega projekta, ko je
od potrditve investicijskega programa do njegove vključitve v
načrt razvojnih programov preteklo več kakor leto dni, ali med
izvajanjem glede na ugotovitve, zapisane v poročilu o izvajanju
investicije iz 11. člena te uredbe.
10. člen
(študija izvedbe nameravane investicije)
(1) Študija izvedbe investicije je popis vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo le-te, vključno s tistimi za zagon delovanja.
Študija izvedbe investicije je lahko tudi sestavni del investicijskega programa.
(2) Študija izvedbe investicije vsebuje:
– podatke o investitorju in naročniku ter organizacijske
rešitve vodenja projekta (način te organizacije ter odgovorne
osebe za pripravo in izvedbo),
– organizacijske rešitve izvedbe projekta (s predvideno
omejitvijo prometa, obvozom in zaporo cest),
– način in postopek izbire izvajalcev oziroma dobaviteljev
opreme in storitev,
– terminski načrt vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo
investicijskega projekta in vzpostavitev poslovanja oziroma
obratovanja,
– seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske, projektne in tehnične dokumentacije ter druge dokumentacije po veljavnih predpisih,
– način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja
ter pristojnosti in način vzdrževanja med obratovanjem.
(3) V študiji izvedbe se na podlagi investicijskega programa določijo fizični in finančni kazalniki za spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev ter način in potek vrednotenja učinkov
med izvedbo projekta in obratovanjem oziroma po zaključku
projekta.
(4) Študija izvedbe se za investicije iz tretjega odstavka
4. člena te uredbe pripravi za program.
(5) Če se skladno s petim odstavkom 6. člena te uredbe
dokument identifikacije investicijskega projekta šteje za investicijski program, študije izvedbe ni treba izdelati posebej.
11. člen
(poročilo o izvajanju investicije)
(1) Poročilo o izvajanju investicije je namenjeno pravočasnemu ugotavljanju odmikov od načrtovane izvedbe in ukrepom za njihovo odpravo.
(2) Poročilo o izvajanju investicije vsebuje najmanj:
– primerjavo uresničevanja terminskega načrta izvedbe
investicije s terminskim načrtom, predvidenim v investicijskem
programu, do datuma priprave poročila (nadziranje izvajanja
tega načrta),
– primerjavo dejanske vrednosti investicije (pregled sklenjenih pogodb) in porabe finančnih sredstev z vrednostjo, predvideno v investicijskem programu,
– opis z razlago vzrokov in posledic morebitnih odmikov
(fizičnih in finančnih) ter predstavitev ukrepov, s katerimi bodo
odmiki delno ali v celoti odpravljeni.
(3) Poročilo o izvajanju investicije je strokovna osnova za
odločitev o morebitni pripravi novelacije investicijskega progra-
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ma in za usklajevanje podatkov v načrtu razvojnih programov
veljavnega proračuna.
(4) Poročilo o izvajanju investicije se za investicije iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe pripravi za program.
12. člen
(poročilo o spremljanju učinkov investicije)
(1) Namen poročila o spremljanju učinkov investicije je
ugotavljanje njenih dejanskih učinkov v primerjavi z učinki,
predvidenimi v investicijskem programu.
(2) Poročilo o spremljanju učinkov investicije vsebuje najmanj:
– opis izhodiščnega stanja oziroma tistih predvidenih rezultatov iz investicijskega programa oziroma študije izvedbe, ki
je osnova za primerjavo z dejanskimi rezultati investicijskega
projekta (fizični in finančni kazalniki, s katerimi se lahko meri
uresničevanje zastavljenih ciljev),
– opis izvedenih del na podlagi projekta izvedenih del,
dodatne zahteve pri obratovanju in druge strokovne podlage,
– prikaz in opis rezultatov prvih meritev po predpisih o
varstvu okolja ter opredelitev dodatnih ukrepov za preprečitev
negativnih vplivov na okolje,
– analizo stroškov in virov financiranja,
– izračun upravičenosti investicije (ex-post),
– primerjavo rezultatov z izhodiščnim stanjem oziroma
analizo odstopanj, predvsem z vidika izkoriščenosti zmogljivosti, doseganja načrtovanega obsega in pretočnosti prometa,
prometne varnosti ter drugih predvidenih učinkov investicije.
13. člen
(investicijska dokumentacija za projekte, ki se umeščajo
v prostor)
(1) Pred začetkom priprave državnega prostorskega načrta mora biti izdelan in potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta.
(2) Priprava in obravnava investicijske dokumentacije ter
ocenjevanje projektov, ki se umeščajo v prostor skladno s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, se med pripravljanjem
državnega prostorskega načrta izvajajo sočasno z umeščanjem
ter ugotavljanjem drugih vplivov in posledic umeščanja, in sicer
kot sestavni del postopkov in dokumentov, ki so predpisani
oziroma potrebni pri naslednjem:
1. pri ocenjevanju investicij, ki se umeščajo v prostor, je
podlaga za investicijsko dokumentacijo prostorska in projektna
dokumentacija ali njeni deli ter druge strokovne podlage, pripravljene skladno s predpisi in pravili, ki veljajo za prostorsko
načrtovanje, ceste in gradnjo, vsebuje pa najmanj tiste dele, ki
v posamezni fazi prostorskega načrtovanja omogočajo odločanje o investiciji v skladu s to uredbo;
2. minister, pristojen za urejanje prostora, lahko v dogovoru z ministrom, pristojnim za promet, v metodologijo za pripravo
in ocenjevanje investicij na področju državnih cest vključi prvine, potrebne za zagotavljanje skladnosti investicij s predpisi, ki
urejajo prostorsko načrtovanje, tako da:
– predpiše posebna merila in načine ocenjevanja teh
investicij,
– določi dodatne ali podrobnejše vsebine teh dokumentov, če so potrebne zaradi posebnosti tovrstnih projektov zaradi
upoštevanja predpisanih omejitev in strateških usmeritev pri
umeščanju v prostor.
(3) Priprava investicijske dokumentacije in ocenjevanje
investicij za projekte, ki se umeščajo v prostor z državnim
prostorskim načrtom v skladu s predpisi o urejanju prostora,
poteka na naslednji način:
1. 	 sestavni del predloga državnega prostorskega načrta
je tudi predinvesticijska zasnova, ki se izdela za variante v
dopolnjenem osnutku državnega prostorskega načrta. Poročilo
o pregledu in izdelavi ocene predinvesticijske zasnove izdela
komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije iz
15. člena te uredbe;
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2. sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu velja
tudi kot potrditev predinvesticijske zasnove oziroma kot potrditev izbire optimalne variante po tej uredbi;
3. na podlagi uredbe o državnem prostorskem načrtu se
pripravi investicijski program za izbrano varianto, ki pri oceni
vrednosti in učinkov investicije upošteva tudi vse pogoje iz
uredbe, ter študije izvedbe. Investicijski program potrdi minister,
pristojen za promet;
4. po pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in prejemu soglasij za to pridobitev investitor preveri
skladnost podatkov, na katerih temelji investicijski program,
s podatki iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če
je iz primerjave razvidno, da so se spremenila pomembnejša
izhodišča (na primer cene, roki in čas gradnje), se preveri
potrebnost novelacije investicijskega programa v skladu s to
uredbo.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
pripravo investicijske dokumentacije in ocenjevanje investicij
za projekte, ki se umeščajo v prostor na podlagi občinskih
prostorskih aktov.
III. POSTOPKI IN UDELEŽENCI PRI PRIPRAVI
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN OCENJEVANJU
INVESTICIJ
14. člen
(postopek in udeleženci pri pripravi in oceni dokumenta
identifikacije investicijskega projekta)
(1) Izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta zagotovi investitor ali naročnik. Če je investitorjev več,
se z medsebojno pogodbo opredeli nosilec, ki v imenu vseh
soinvestitorjev opravlja investitorske posle.
(2) Za projekte, ki jih pripravlja, vodi in izvaja Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu:
DARS), za račun Republike Slovenije, dokument identifikacije
investicijskega projekta pregledajo in ocenijo strokovne službe
DARS. Predstojnik direktorata, pristojnega za državne ceste,
s pisnim sklepom:
– potrdi identifikacijo investicijskega projekta in tako odobri pripravo predinvesticijske zasnove ali investicijskega programa oziroma izvedbo investicije v skladu s petim odstavkom
6. člena te uredbe,
– vrne dokument identifikacije investicijskega projekta v
postopek pridobivanja dodatnih informacij oziroma izdelovalcu
v dopolnitev ali
– zavrne dokument identifikacije investicijskega projekta
z navedbo razlogov za zavrnitev.
(3) Dokument identifikacije investicijskega projekta za
druge projekte v zvezi z državnimi cestami pregleda in oceni
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za promet, vodi pa
predstojnik direktorata, pristojnega za državne ceste.
(4) Komisija iz prejšnjega odstavka s pisnim sklepom:
– potrdi identifikacijo investicijskega projekta in tako odobri pripravo predinvesticijske zasnove ali investicijskega programa oziroma izvedbo investicije v skladu s petim odstavkom
6. člena te uredbe,
– vrne dokument identifikacije investicijskega projekta v
postopek pridobivanja dodatnih informacij oziroma izdelovalcu
v dopolnitev ali
– zavrne dokument identifikacije investicijskega projekta
z navedbo razlogov za zavrnitev.
(5) Pisni sklep, izdan pri obravnavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, je obvezna priloga dokumenta
identifikacije investicijskega projekta.
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15. člen
(postopek in udeleženci pri pripravi in oceni
predinvesticijske zasnove)
(1) Predinvesticijsko zasnovo zagotovi investitor ali naročnik, ki predhodno preveri strokovno usposobljenost izdelovalcev v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe. Če je
investitorjev več, se z medsebojno pogodbo opredeli nosilec, ki
v imenu vseh soinvestitorjev opravlja investitorske posle.
(2) Preverjanje skladnosti izdelane dokumentacije s predpisi, preverjanje pravilnosti izračunanih kazalnikov in oceno na
podlagi meril iz te uredbe izvede komisija za pregled in oceno
investicijske dokumentacije, ki jo imenuje minister, pristojen za
promet, predpiše pa tudi način njenega dela.
(3) Komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije izdela poročilo o pregledu in izdelavi ocene predinvesticijske zasnove. Na podlagi poročila minister, pristojen za promet,
s pisnim sklepom:
– potrdi predinvesticijsko zasnovo in odobri izdelavo investicijskega programa ali
– zavrne predinvesticijsko zasnovo kot neustrezno podlago za izdelavo investicijskega programa in navede razloge
za zavrnitev.
(4) Pisni sklep, izdan pri obravnavi predinvesticijske zasnove, je obvezna priloga le-te.
16. člen
(postopek in udeleženci pri pripravi in oceni
investicijskega programa)
(1) Investicijski program zagotovi investitor ali naročnik,
ki predhodno preveri strokovno usposobljenost izdelovalcev v
skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe. Če je investitorjev več, se z medsebojno pogodbo opredeli nosilec, ki v imenu
vseh soinvestitorjev opravlja investitorske posle.
(2) Preverjanje skladnosti izdelane dokumentacije s predpisi, preverjanje pravilnosti izračunanih kazalcev ter oceno na
podlagi meril iz te uredbe opravi komisija za pregled in oceno
investicijske dokumentacije, ki jo imenuje minister, pristojen za
promet, predpiše pa tudi način njenega dela.
(3) Komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije izdela poročilo o pregledu in izdelavi ocene investicijskega
programa. Na podlagi poročila minister, pristojen za promet:
– potrdi investicijski program s pisnim sklepom o odobritvi
izvedbe investicije ali
– s pisnim sklepom zavrne investicijski program z navedbo razlogov za zavrnitev.
(4) Novelacijo investicijskega programa potrdi minister,
pristojen za promet, po postopku, ki je predpisan za investicijski
program.
(5) Pisni sklep, izdan ob obravnavi investicijskega programa, je obvezna priloga le-tega.
17. člen
(presoja upravičenosti investicije)
(1) Presoja upravičenosti investicije vsebuje strokovno
oceno o skladnosti investicijske dokumentacije s predpisano
metodologijo in o upravičenosti glede na veljavna merila. Investitor pri svoji odločitvi lahko upošteva strokovno mnenje
komisije za pregled in oceno investicijske dokumentacije ali
mnenje drugih zunanjih presojevalcev.
(2) Pri strokovnem ocenjevanju ne smejo sodelovati tisti,
ki so pripravljali investicijsko dokumentacijo.
(3) Investitor mora predhodno preveriti, ali ocenjevalci
oziroma člani komisije za pregled in oceno investicijske dokumentacije razpolagajo z najmanj takimi dokazili o strokovni
usposobljenosti, kakršne je zahteval za izdelovalce dokumentacije, ki jo ocenjujejo.
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(4) Strokovna presoja upravičenosti investicije je obvezna

– dokument identifikacije investicijskega projekta za projekte iz 4. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
– predinvesticijsko zasnovo in
– investicijski program.
18. člen
(zagotavljanje strokovne usposobljenosti)
(1) Strokovno usposabljanje udeležencev pri pripravi in
obravnavi investicijske dokumentacije poteka po programu, ki
ga določi minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za upravo.
(2) Če investicijski program iz 1. in 4. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe ni obvezen, ni treba zagotavljati
oziroma dokazovati strokovne usposobljenosti po tej uredbi.
19. člen
(postopek in udeleženci pri pripravi študije izvedbe investicije)
Študijo izvedbe investicije zagotovi investitor ali naročnik
najpozneje do začetka postopka javnega naročila za izbiro
izvajalca del ali storitev ali dobavitelja blaga oziroma pred začetkom izvajanja investicijskega projekta.
20. člen
(postopek in udeleženci pri izdelavi poročila
o izvajanju investicije)
(1) Naročnik oziroma odgovorni vodja investicijskega projekta pripravi poročilo o izvajanju investicije najmanj enkrat na
leto, najpozneje pa ob zaključku leta v poslovnem poročilu,
ob predvidenih odstopanjih iz 9. člena te uredbe in v primerih,
določenih s predpisi, ob izdaji uporabnega dovoljenja, ki je
sestavni del poročila, ter ga predloži investitorju.
(2) Poročilo o izvajanju investicije se sestavi tudi, če se
predvideva, da bodo odmiki od investicijskih stroškov večji od
20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta ali pa časovni načrt
izvedbe podaljšan za več kakor eno leto.
(3) Naročnik oziroma odgovorni vodja investicijskega projekta pripravi tudi predlog za novelacijo investicijskega programa. O morebitni izdelavi te novelacije odloči odgovorna oseba
investitorja.
21. člen
(postopek in udeleženci pri izdelavi poročila o spremljanju
učinkov izvedene investicije)
(1) Poročilo o spremljanju učinkov izvedene investicije
pripravi upravljavec investicije v obratovanju. Pripravi ga ob
poslovnem poročilu najpozneje v treh letih po izročitvi projekta
v obratovanje in po koncu ekonomske dobe.
(2) Upravljavec pošlje poročilo investitorju, ki ga preuči in
na njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne popravljalne
ukrepe.
(3) Če so bili v zvezi z investicijo izvedeni popravljalni
ukrepi, se poročilo znova izdela v treh letih po njihovi izvedbi.
IV. OSNOVE ZA VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE
INVESTICIJ TER VRSTE MERIL ZA UGOTAVLJANJE
UČINKOVITOSTI INVESTICIJE
22. člen
(metodološke osnove)
Pri ocenjevanju investicij se glede na vrsto investicijske
dokumentacije smiselno uporabljajo naslednje metodološke
osnove:
1. Določitev ciljev:
a) določijo se na podlagi predhodnih analiz, evidentiranja
problemov in potreb ter možnosti, da bi jim zadostili. Mogoči
problemi pri državnih cestah in cilji projektov, ki jih rešujejo,
so lahko:
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– odprava ozkih grl s povečanjem zmogljivosti na posameznih cestnih smereh ali objektih z gradnjo novih in alternativnih ali posodobitvijo obstoječih povezav ali objektov,
– omogočiti nemoten potek predvidenega povečanega
potniškega in tovornega prometa zaradi hitrega razvoja območja,
– dvigniti kakovost cestnega omrežja ali objektov zaradi
povečanja potovalne hitrosti ter zmanjšati operativne stroške in
število nesreč z vzpostavitvijo varnostnih ukrepov na omrežju,
– dokončati manjkajoče povezave ali slabo povezana
omrežja,
– izboljšati dostopnost primestnih območij ali slabo dostopnih regij,
– vzpostaviti prevoznost po naravnih nesrečah,
– zmanjšati izpostavljenost prebivalcev onesnaženosti in
hrupu;
b) usklajeni morajo biti s strategijami, nacionalnimi programi, programi Evropske unije in zakoni ter opredeljeni tako,
da je mogoče ugotavljati in preverjati njihovo uresničevanje;
c) biti morajo določeni tako, da je mogoče prepoznati
ekonomične in izvedljive različice za njihovo izvedbo.
2. Priprava predlogov variant za uresničevanje ciljev:
– variante se med seboj lahko razlikujejo glede na različne mogoče lokacije, tehnično-tehnološke in prometne rešitve,
raven storitev, vire in načine financiranja, roke in dinamiko
izvedbe, rezultate in druge pomembnejše dele investicije,
– upoštevajo se tudi variante, ki so posledica vsebinskih
razlik pri oddaji del ali načinov financiranja (na primer fazna
gradnja, koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva),
– za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pričakovani
učinki za projekt predstavijo najmanj s primerjavami stanja
»z« investicijo (upošteva se izbrana varianta) in izhodiščnega
scenarija (alternativa »brez« investicije) oziroma minimalne
alternative z upoštevanjem delnih izboljšav.
3. Opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov
in koristi vsake variante:
– v ovrednotenje so vključeni stroški in koristi posameznih
udeležencev v celotnem projektnem ciklu,
– ocena količin temelji na predpisani dokumentaciji (predhodne idejne gradbene in prometne rešitve ter študije, projektna in tehnično-tehnološka dokumentacija, standardi in normativi dejavnosti, prostorski akti in druge osnove),
– stroški in koristi, ki se upoštevajo pri ocenjevanju v
ekonomski dobi investicije: investicijski stroški, investicijsko
in redno vzdrževanje, stroški obratovanja in koristi (prihranki
časa, zmanjšanje tveganja zaradi nesreč v naseljih, zmanjšanje onesnaževanja in drugo), ki jih lahko izrazimo v denarju, in
nedenarne koristi (posredne in neposredne); stroški in koristi se
ugotavljajo v finančni in ekonomski analizi po dinamični metodi
(za celotno ekonomsko dobo investicije) v obdobju, v katerem
se pričakuje njihov nastanek,
– izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s katerimi razpolagajo ali jih objavljajo nosilci javnih pooblastil,
– predpostavke za projekcije morajo biti utemeljene in
verodostojne,
– vsi stroški in koristi, ki so izraženi v denarju, se obravnavajo na primerljivih osnovah (stalne cene, diskontiranje),
– vsaka varianta vsebuje izračun finančnih, ekonomskih
in drugih kazalnikov učinkovitosti investicij ter opis rezultatov
na podlagi meril, ki jih ni mogoče izraziti v denarju.
4. Ugotavljanje občutljivosti variant:
– z analizo občutljivosti se opredelijo kritični parametri
investicijskega projekta (investicijski izdatki, pričakovani obseg
povpraševanja, zlasti pri induciranem prometu), pri katerih so
projekcije manj zanesljive, in sicer po vrstnem redu vplivanja
na končni rezultat investicije oziroma po stopnjah tveganja (z
analizo tveganja), ter
– izkažejo se ugotovitve analize o mogočih vplivih na pričakovan končni rezultat oziroma učinek na rezultate finančnih
in ekonomskih analiz (interna stopnja donosnosti, neto sedanja
vrednost).
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5. Izbira najboljše variante in predstavitev izsledkov:
– vsaka varianta se presoja tudi glede najpomembnejših
omejitvenih dejavnikov (finančnih, zakonskih, regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih),
– pri predstavitvi izsledkov morajo biti navedeni cilji, s
katerimi je skladna obravnavana varianta, opis obravnavanih
variant, njihova primerjava, razlogi za izbiro najboljše variante
in način ocenjevanja pri tej izbiri.
23. člen
(metode za presojo učinkovitosti)
Za presojo učinkovitosti investicij se lahko uporabljajo
naslednje metode:
– analiza stroškov in koristi,
– analiza stroškovne učinkovitosti,
– analiza tveganja,
– analiza občutljivosti,
– analiza vplivov,
– multikriterijska analiza in
– druge primerne metode, ki upoštevajo pravila stroke.
24. člen
(vrste meril)
(1) Pri ocenjevanju učinkovitosti investicije v državne
ceste se glede na predvideno vrednost in vrsto investicije
upoštevajo finančna, ekonomska in razvojna merila ter merila
usklajenosti s predpisi, standardi in pravili stroke, kakor je določeno v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Pri ugotavljanju učinkovitosti koncesijske izvedbe investicije se obravnavata varianti konvencionalne in koncesijske
izvedbe. Pri tem se uporabijo ekonomska in finančna merila.
25. člen
(finančna merila)
(1) S finančnimi merili se ugotavlja upravičenost projekta
s stališča investitorja oziroma upravljavca.
(2) Osnova za izračun finančnih meril je finančna analiza.
Pri izračunih dinamičnih meril se uporablja metoda diskontiranja.
(3) Pri finančni analizi se uporabijo naslednja merila:
– finančna neto sedanja vrednost (NSVf),
– finančna interna stopnja donosnosti (ISDf),
– finančna relativna neto sedanja vrednost (RNSVf) oziroma
– finančni količnik relativne koristnosti (K/Sf).
26. člen
(ekonomska merila)
(1) Z ekonomskimi oziroma družbenoekonomskimi merili
pri izračunu upravičenosti projekta se ugotavljajo tudi učinki, ki
nastanejo zaradi projekta ne le upravljavcu, temveč tudi drugim
ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg
neposrednih učinkov (stroškov in koristi) vključujejo posredne
vplive na družbo kot celoto.
(2) Za investicije nad 5.000.000 eurov se izdela ekonomska ocena učinkovitosti na podlagi ovrednotenja v obračunskih
cenah z upoštevanjem družbene diskontne stopnje.
(3) Osnova za izračun ekonomskih meril je ekonomska
analiza stroškov in koristi. Pri izračunih dinamičnih meril se
uporablja metoda diskontiranja.
(4) Pri ekonomski analizi se uporabijo naslednja merila:
– ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe),
– ekonomska interna stopnja donosnosti (ISDe),
– ekonomska relativna neto sedanja vrednost (RNSVe)
oziroma
– ekonomski količnik relativne koristnosti (K/Se).
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27. člen
(razvojna merila)
(1) Pri ocenjevanju investicij v državne ceste se v okviru
razvojnih meril uporabijo merila prostorskega razvoja. Merila,
kriteriji in točkovanje so določeni v Prilogi 4, ki je sestavni del
te uredbe.
(2) Pri ocenjevanju investicij nad 25.000.000 eurov pa se
lahko v okviru razvojnih meril uporabljajo tudi določila 26. člena
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 60/06).
28. člen
(merila usklajenosti s predpisi in standardi)
Pomembno merilo pri odločanju o investicijah v državne
ceste je tudi zagotavljanje kakovosti, predpisane s sektorskimi
ter drugimi predpisi in standardi, ki določajo pogoje za normalno in varno obratovanje cestne infrastrukture ter ukrepe za
zmanjšanje negativnih vplivov njene uporabe na okolico. Pri
presoji investicije glede usklajenosti s predpisi, standardi in
pravili stroke se uporabijo merila in kriteriji, določeni v Prilogi
5, ki je sestavni del te uredbe.
29. člen
(uporaba meril in upravičenost investicije)
(1) Učinkovitost investicijskih projektov se praviloma ugotavlja z ekonomskimi merili. Če ima projekt med svojim obratovanjem prihodek (na primer cestnine in podobni prihodki ali
prihodki spremljajočih dejavnosti), se učinkovitost investicije
ugotavlja tudi s finančnimi merili.
(2) Investicija je upravičena, če izkazuje pozitivno ekonomsko neto sedanjo vrednost in ekonomsko interno stopnjo
donosnosti, ki je enaka ali presega diskontno stopnjo.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa je v posebnih primerih upravičena tudi investicija, za katero ni mogoče
določiti ekonomske upravičenosti oziroma katere ekonomska
interna stopnja donosa ne dosega diskontne stopnje.
(4) Upravičenost investicije, za katero ni mogoče določiti
ekonomske upravičenosti, se ugotavlja na podlagi meril iz prvega odstavka 27. člena in prejšnjega člena te uredbe, upoštevajoč uteži posameznega merila, ki so določene v Prilogi 6, ki je
sestavni del te uredbe. Investicija, ocenjevana po teh merilih, je
upravičena, če doseže vsaj 60 odstotkov vseh mogočih točk.
(5) Upravičenost investicije, katere ekonomska interna
stopnja donosa ne dosega diskontne stopnje, se ugotavlja na
podlagi meril iz prvega odstavka 27. člena in prejšnjega člena
te uredbe, upoštevajoč uteži posameznega merila, ki so določene v Prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe. Investicija, ocenjevana po teh merilih, je upravičena, če doseže vsaj 40 odstotkov
vseh mogočih točk.
30. člen
(inflacijske stopnje)
Pri izračunu tekočih cen se upoštevajo inflacijske stopnje,
ki so predvidene za pripravo državnega proračuna, oziroma
tiste, ki jih pripravlja in objavlja nosilec javnih pooblastil za
makroekonomske analize Republike Slovenije.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
(prenehanje uporabe prejšnje uredbe)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati
Uredba o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja za področje javnih cest (Uradni list RS,
št. 118/05).

Stran

18326 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije

(2) Investicijska dokumentacija, ki se je začela izdelovati pred uveljavitvijo te uredbe, se dokonča s smiselno uporabo te
uredbe.
32. člen
(začetek veljavnosti te uredbe)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-24/2007/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2411-0003
Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga 1: Uvodno pojasnilo s povzetkom predinvesticijske zasnove (do dve strani)
1. Investicijski projekt in vrsta investicijske dokumentacije:
…………………………………………………………………. (predinvesticijska zasnova)
2. Kratek opis razlogov za investicijo in njeni cilji:
Razlogi: ……………………………
Cilji:
1.
2.
…
3. Seznam strokovnih podlag:
1.
2.
…

4. Kratek opis obravnavanih variant:

5. Investicijska vrednost in predvidena finanþna konstrukcija obravnavanih variant:

6. Prikaz rezultatov izraþuna upraviþenosti:

7. Prikaz izbire predloga variante in navedba izbrane variante:

Priloga

Uradni list Republike Slovenije

Št.

124 / 28. 12. 2007 /

Stran

18327

Priloga 2: Uvodno pojasnilo s povzetkom investicijskega programa (do dve strani)
1. Investicijski projekt in vrsta investicijske dokumentacije:
……………………………………………………………….…………(investicijski program)
2. Kratek opis razlogov za investicijo in njeni cilji:
Razlogi: ……………………………
Cilji:
1.
2.
…
3. Seznam strokovnih podlag:
1.
2.
…

4. Kratek opis investicijskega projekta:

5. Investicijska vrednost in predvidena finanþna konstrukcija:

6. Prikaz rezultatov izraþuna upraviþenosti:

7. Ugotovitev morebitnih sprememb v investicijskem programu glede na potrjeno
predinvesticijsko zasnovo in vzroki zanje:

3
4
5

ekonomska neto sedanja vrednost
ekonomska interna stopnja donosa

B

A

1 finanþna neto sedanja vrednost
2 finanþna interna stopnja donosa

Ekonomska merila

Finanþna merila
prostor, ki ga prometnica povezuje
prometna funkcija ceste
znaþaj podroþja, v katerem poteka
prometnica
razvojna vloga prometnice

C

Merila prostorskega razvoja

obstojeþe stanje objekta
prometna varnost

obstojeþe stanje vozišþa

posebnosti ukrepa
prometne razmere

Merila usklajenosti s predpisi,
standardi in pravili stroke
D

Št.

št.
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Priloga 3: Merila za ocenjevanje upraviþenosti investicij v cestno infrastrukturo
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razvojna vloga prometnice

znaþaj podroþja, v katerem
gostota poselitve
poteka prometnica

3

dostopnost podroþja

potek ceste glede na naselje

tip poselitve

vrsta prometa

povezovanje države s sosednjimi državami
povezovanje turistiþnih in obmejnih obmoþij
zbirna cesta za navezovanje prometa na ceste višje
kategorije
avtocesta ali hitra ceste
glavna cesta
regionalna cesta R1
regionalna cesta R2
regionalna cesta R3
pretežno tranzitni in medregionalni promet
pretežno regionalni promet
pretežno lokalni promet
raztegnjeno
strnjeno
do 500 prebivalcev
od 500 do 2.000 prebivalcev
nad 2.000 prebivalcev
zunaj naselja
v naselju
edina povezava
alternativna povezava

Kriterij

5
5
4
3
2
1
10
5
1
2
5
1
3
5
2
5
15
5

15
10

Št.toþk

Št.

4

prometna funkcija ceste

2

kategorija ceste

vloga prometnice

Kategorija

prostor, ki ga prometnica
povezuje

Merilo prostorskega
razvoja
C

1

Zap.št.

Priloga 4: Merila prostorskega razvoja
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prometne razmere

posebnosti ukrepa

znaþilnosti prometa

rast prometa

zgostitve prometa (V/C veþji kot 0,6 oziroma povpreþne
vozne hitrosti znašajo manj kot 70 % projektne hitrosti)
ustrezna
zmerna
izrazita
enakomerna obremenitev skozi vse leto
znaþilna sezonska nihanja

do 1.000 PLDP
od 1.000 do 3.000 PLDP
nad 5.000 PLDP
od 0 do 5 %
od 5 do 10 %
nad 10 %
kapaciteta presežena (veþ kot 100 ur na leto)

investicija vkljuþuje ureditev vodotoka, komunalnih
vodov in drugo

2
1
1
2
1
2

1
2
3
1
2
3
3

5

10

Št.toþk

124 / 28. 12. 2007

nivo uslug obstojeþe cestne
infrastrukture

delež tovornega prometa (veþ kot 3t)

prometne obremenitve (PLDP)

sinergijski uþinek izvedba ukrepa

izvennivojsko križanje, protihrupni ukrepi in drugo

Kriterij

Št.

izvedba ukrepa je predpisana po
zakonu, pravilniku ali drugem
podzakonskem aktu

Kategorija

18330 /

D

Merilo usklajenosti s
predpisi, standardi in
pravili stroke

Priloga 5: Merila usklajenosti s predpisi, standardi in pravili stroke
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1
2
3
3
3
3
3
10
5
4
2
1
3
1
1
4
6
2

Št.

OPOMBA: * toþke znotraj kriterija je mogoþe seštevati

prometna varnost

obstojeþe stanje objekta

obstojeþe stanje vozišþa

poloviþna
popolna
mrežne razpoke
neurejene bankine
vidne poškodbe vozišþa*
deformacije vozišþa (posedi, zdrsi in drugo)
krpe in/ali udarne jame
kolesnice
omejitev nosilnosti, nevarnost porušitve
nujnost izvedbe ukrepa*
neustrezne dimenzije objekta
s smrtnim izidom
prometne nesreþe na odseku
z lahkimi in hudimi telesnimi poškodbami
z materialno škodo
na daljšem odseku
zožitve
toþkovne (zožitev zaradi objekta)
industrijski del, poslovni del
znaþaj lokacije ukrepa
stanovanjski, turistiþni del
bližina šol, bolnišnic oziroma podobnih ustanov
preglednost (na podlagi vizualne ocene) nezadostna

zapora zaradi obstojeþih poškodb
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19

17
18
8

2

3

2

2

2

1

1

2

2

4

2

2
1

C4

2

1

3
2
2

C3

2

2
3

2

3
2
1
1

C2

6

4

1

1
2

1

1

1

1
4

2

4
3
2
1

1

4

1

3

4

3

1

1
2

2
1
3
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15
16

10
11
12
13
14

9

CESTA
novogradnja ceste
obvoznica
rekonstrukcija ceste
ureditev ceste skozi naselja
obnova ceste
preplastitev in ojaþitev ceste
modernizacija makadamskega vozišþa
rekonstrukcija križišþa
OBJEKTI
rekonstrukcija premostitvenega objekta
novogradnja oziroma nadomestna gradnja premostitvenega
objekta
sanacija premostitvenega objekta
sanacija podpornega in opornega zidu
sanacija brežine
sanacija plazu
OPREMA, NAPRAVE in SPREMLJAJOýI OBJEKTI
ureditev, namenjena varnosti prometa
nakup, vgradnja ali posodobitev cestne opreme
ureditev, namenjena zašþiti ceste ter zemljišþ in objektov
vzdolž ceste
obnova in gradnja spremljajoþih objektov
KOLESARSKE POTI
gradnja in ureditev kolesarske povezave

C1

Merila usklajenosti s predpisi, standardi in
pravili stroke
D1
D2
D3
D4
D5

Št.

1
2
3
4
5
6
7
8

Vrsta investicije

Merila prostorskega razvoja

18332 /

Zap.št.

Priloga 6: Uteži posameznega merila glede na vrsto investicije
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu

Na podlagi 5. člena in v zvezi s 6. in 126. členom Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi
neposrednih plačil v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 99/06, 5/07 in 49/07) se v peti alinei 1. člena pika
nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– Uredbe Sveta (ES) št. 1182/2007 z dne 26. 9. 2007 o
določitvi posebnih pravil za sektor sadja in zelenjave, o spremembi direktiv 2001/112/ES in 2001/113/ES in uredb (EGS) št.
827/68, (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96, (ES) št. 2826/2000,
(ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 318/2006 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2202/96 (UL L št. 273 z dne 17. 10. 2007, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1182/2007/ES).«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo »in znaša
143,9 milijonov eurov«. Doda se stavek »Višina nacionalne
ovojnice v posameznem letu je določena s predpisom Evropske Komisije«.
3. člen
V 7. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z letom 2008 postanejo nove upravičene površine
tiste površine GERK-ov, ki imajo vrsto dejanske rabe:
– 1221 – intenzivni sadovnjaki sadnih vrst iz Priloge 2, ki
je sestavni del te uredbe;
– 1180 – trajne rastline na njivskih površinah (sadne drevesnice, okrasne drevesnice, gozdne drevesnice, nasadi matičnih rastlin, trsnice in zelišča);
– 1212 – matičnjaki;
– 1100 – njiva/vrt, kjer se pridelujejo zelišča;
– 1190 – rastlinjak, kjer se pridelujejo zelišča, in
– 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem«.
4. člen
V 7.a členu se črta četrti odstavek, dodajo pa se novi
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Za upravičene površine iz petega odstavka prejšnjega člena se plačilne pravice dodelijo na osnovi ugotovljenih
upravičenih površin iz zbirnih vlog za leto 2008. Plačilna pravica za leto 2008 se ne sme dodeliti za tiste površine, ki jim je bila
plačilna pravica že dodeljena z zbirno vlogo za leto 2007.
(5) Plačilne pravice se dodelijo za površine, ki so v zbirni
vlogi 2008 prijavljene kot upravičene površine iz drugega odstavka 7. člena te uredbe in so bile v zbirnih vlogah za leto 2007
prijavljene kot površine iz petega odstavka 7. člena te uredbe,
ter za te površine v letu 2007 niso dodeljene plačilne pravice.
(6) Za površine iz prve in šeste alinee petega odstavka
7. člena te uredbe se plačilne pravice dodelijo, če je njihova
dejanska raba enaka rabi, kot je v evidenci dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč, zajetih iz digitalnih ortofoto posnetkov, posnetih do konca leta 2006, ter za te površine v letu
2007 niso dodeljene plačilne pravice.
(7) Za ugotovitev upravičenih površin iz prvega, drugega,
tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena se pri
administrativni kontroli za dodelitev plačilnih pravic za pozicijsko ujemanje s prijavljeno površino upošteva toleranca enega
metra. Če je pozicijsko ujemanje izven meja tolerance, se kot
upravičena površina šteje dejansko ugotovljena upravičena
površina.«.
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5. člen
Za četrtim odstavkom 10. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za plačilne pravice, dodeljene v letu 2008, je vrednost
plačilne pravice enaka višini regionalnega plačila, določenega
v skladu s 16. členom te uredbe.«.
6. člen
V tretjem odstavku 14. člena se besedilo »31. januarja«
nadomesti z besedilom »10. februarja«.
7. člen
Za osmim odstavkom 15. člena se dodata nova deveti in
deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) V letu 2008 je nosilec kmetijskega gospodarstva
upravičen do izplačila plačilnih pravic za praho ne glede na proizvodnjo, ki jo opravlja na površinah, s katerimi uveljavlja plačilne pravice za praho, saj je stopnja prahe v letu 2008 0%.
(10) Nosilec kmetijskega gospodarstva se sam odloči,
katere plačilne pravice bo uveljavljal v posameznem letu.«.
8. člen
V prvem odstavku 16. člena se za besedo »oljčnik« doda
besedilo »,1212 – matičnjak«.
V drugem odstavku se za besedama »barjanski travnik«
doda besedilo »,1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim
drevjem,«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena se za leto 2008 na novo določi višina regionalnega plačila iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki
se izračuna glede na število vseh dodeljenih plačilnih pravic za
upravičene površine iz 7. člena te uredbe, upoštevajoč število
na novo dodeljenih plačilnih pravic v skladu s petim odstavkom
7. člena te uredbe, pri čemer skupna vrednost plačilnih pravic
ne sme presegati vrednosti, namenjene za regionalno plačilo
iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe.«.
9. člen
V devetem odstavku 24. člena se številka »136,50« nadomesti s številko »135,86«.
10. člen
Na koncu šestega odstavka 27. člena se doda besedilo, ki
se glasi: »Za uveljavljanje zahtevkov od leta 2008 se kot krmna
površina, ki se uporablja za izračun obremenitve iz prejšnjih odstavkov tega člena, upošteva tudi 1800 – kmetijsko zemljišče,
poraslo z gozdnim drevjem.«.
Sedmi odstavek se spremeni, tako, da se glasi:
(7) Žensko govedo, za katero se podeli dodatno plačilo,
mora:
– biti iz črede, namenjene reji telet za prirejo mesa;
– biti mesne pasme ali rojene s križanjem z mesno pasmo (za mesno pasmo ne štejejo pasme iz Priloge XV Uredbe
1973/2004/ES);
– za zahtevke 2007 teliti med 11. decembrom 2006 in
31. majem 2007 ali
– za zahtevke 2007 teliti med 1. junijem 2007 in 10. decembrom 2007;
– za zahtevke v naslednjih letih teliti od 11. decembra
preteklega koledarskega leta do 10. decembra tekočega koledarskega leta;
– po telitvi s teletom ostati na kmetijskem gospodarstvu še
najmanj 2 meseca. V primeru paše na planini je potrebno javiti
premik živali (krave in teleta) v skladu s predpisi o identifikaciji
in registraciji govedi.
Za sedmim odstavkom se dodajo novi osmi, deveti in
deseti odstavek, ki se glasijo:
»(8) Ne glede na določbo šeste alinee prejšnjega odstavka te uredbe je v primeru zahtevka za dodatno plačilo za
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ekstenzivno rejo ženskih govedi upravičeno kmetijsko gospodarstvo tudi v primeru mrtvorojenega teleta ali v primeru, ko
tele pogine v dveh mesecih po telitvi. Podatek o mrtvorojenem
teletu ali poginu teleta v dveh mesecih po telitvi agencija prevzame iz centralnega registra govedi.
(9) Mrtvorojeno tele je tele, ki se rodi mrtvo po najmanj
šestih mesecih brejosti. Truplo pa mora biti odstranjeno v
skladu s predpisi, ki urejajo odstranjevanje stranskih živalskih
proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi.
(10) Zahtevek za ekstenzivno rejo ženskih govedi je mogoče oddati pred pretekom dveh mesecev od telitve, vendar
mora nosilec kmetijskega gospodarstva zagotoviti izpolnitev
pogoja, določenega v šesti alinei sedmega odstavka tega člena. V tem primeru se čas od oddaje zahtevka do izpolnitve
pogoja iz prejšnjega stavka obravnava kot obdobje obvezne
reje.«.
11. člen
V petem odstavku 29. člena se številka »10,50« nadomesti s številko »10,45«.
V osmem odstavku se številka »3,5« nadomesti s številko
»3,48«.
12. člen
V prvem odstavku 35. člena se na koncu besedila doda
nov stavek, ki se glasi:
»V letu 2008 znaša višina pomoči za stročnice 44,44
eurov/ha.«.
13. člen
V četrtem odstavku 37. člena se na koncu besedila doda
nov stavek, ki se glasi: »Višina podpore za pridelovanje lupinarjev za leto 2008 znaša 96,60 eurov/ha.«.
14. člen
Besedilo 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahtevek za dodelitev in izplačilo plačilnih pravic
za leto 2007 se vloži na zbirni vlogi za leto 2007 v roku in na
način, kot je določeno s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike. Ta zahtevek je sestavljen iz:
– zahtevka za dodelitev plačilnih pravic in plačilnih pravic
za praho,
– zahtevka za dodelitev dovoljenj za sadje, zelenjavo in
krompir,
– zahtevka za izplačilo plačilnih pravic, plačilnih pravic z
dovoljenjem in plačilnih pravic za praho,
– zahtevka za dodelitev plačilnih pravic brez upravičenih
površin in
– zahtevka za izplačilo plačilnih pravic brez upravičenih
površin.
(2) Zahtevek za dodelitev plačilnih pravic za upravičene
površine iz petega odstavka 7. člena te uredbe se vloži v roku
in na način, kot sta določena s predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike.
(3) Zahtevek za izplačilo plačilnih pravic in plačilnih pravic
za praho za leto 2008 se vloži na zbirni vlogi za leto 2008 v
roku in na način, kot sta določena s predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike.
(4) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev najkasneje
do 31. decembra 2007 izda odločbe o številu in vrednosti plačilnih pravic, plačilnih pravic z dovoljenjem in plačilnih pravic
za praho.
(5) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev najpozneje do 31. decembra 2008 izda odločbe o številu in vrednosti
plačilnih pravic za upravičene površine iz petega odstavka 7.
člena te uredbe.«.
15. člen
V tretjem odstavku 39. člena se besedilo »iz 25. člena«
nadomesti z besedilom »iz tretje alinee 27. člena«.
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Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Zahtevki za dodatno plačilo za poseben način reje
in izboljšanje kakovosti za ekstenzivno rejo ženskih govedi za
obdobje telitve iz četrte alinee sedmega odstavka 27. člena te
uredbe se vložijo v roku od 1. januarja 2008 do 25. februarja
2008.
(6) Zahtevki za dodatno plačilo za poseben način reje in
izboljšanje kakovosti za ekstenzivno rejo ženskih govedi za
obdobje telitve iz pete alinee sedmega odstavka 27. člena te
uredbe se vložijo:
– za obdobje telitve od 11. decembra preteklega leta do
31. marca tekočega leta: v roku od 1. junija do 30. junija tekočega leta;
– za obdobje telitve od 1. aprila tekočega leta do 31. julija
tekočega leta: v roku od 1. oktobra do 31. oktobra tekočega
leta;
– za obdobje telitve od 1. avgusta tekočega leta do
10. decembra tekočega leta: v roku od 1. januarja do 31. januarja naslednjega leta.«.
16. člen
Za Prilogo 1 se doda nova Priloga 2, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Dovoljenja za sadje, zelenjavo in krompir iz Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 99/06,
5/07 in 49/07) se 1. januarja 2008 prenehajo uporabljati.
V skladu s prejšnjim odstavkom postane plačilna pravica
z dovoljenjem z letom 2008 plačilna pravica iz prvega odstavka
6. člena te uredbe.
Postopki glede dovoljenja za sadje, zelenjavo in krompir,
začeti v leti 2007, se zaključijo v skladu z Uredbo o izvedbi
neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 99/06, 5/07
in 49/07).
18. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-35/2007/9
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2311-0194
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga
» Priloga 2:
Seznam sadnih vrst iz petega odstavka 7. člena
oreh
leska
mandelj
kostanj
smokva (figa)
namizno grozdje
jablana
hruška
kutina
marelica
češnja
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višnja
breskev
nektarina
sliva
kivi (aktinidija)
kaki
granatno jabolko
nešplja
aronija
bezeg
mandarinovec
nashi

6269.

«.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz
Programa razvoja podeželja za Republiko
Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010

Na podlagi 5. člena v zvezi s 7. in 126. členom Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s Programom razvoja podeželja za Republiko
Slovenijo 2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/04, 45/06 in 70/07)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih
za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa
razvoja podeželja za Republiko Slovenijo
2004–2006 v letih 2007–2010
1. člen
V Uredbi o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v
letih 2007–2010 (Uradni list RS, št. 19/07) se v prvem odstavku
6. člena pri ukrepu VII. integrirano vrtnarstvo (na prostem in v
zavarovanih prostorih) številka »214,2« nadomesti s številko
»241,2«.

glasi:

2. člen
V 7. členu se trinajsti odstavek spremeni tako, da se

»(13) Plačila za ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za najmanj 1 GVŽ za
avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali, navedene v
prilogi 16 PRP-ja 2004–2006 oziroma v Seznamu avtohtonih in
tradicionalnih pasem domačih živali (Uradni list RS, št. 77/04).
Število živali posamezne vrste domačih živali mora biti v reji pet
let od vstopa v ukrep, pri čemer se te živali lahko nadomestijo
z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste.
Glede na število živali posamezne vrste domačih živali, ki ga
je KMG vključil v ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega
člena v preteklem letu, se število v ta ukrep vključenih živali
te vrste v tekočem letu lahko zmanjša za največ 10 odstotkov,
vendar po zmanjšanju stalež živali ne sme biti manjši od 1
GVŽ-ja. Če ena žival posamezne vrste predstavlja več kot 10
odstotkov vseh živali te vrste vključenih v ukrep XIII. iz prvega
odstavka prejšnjega člena, se število živali lahko zmanjša za
eno žival. Za število živali posamezne vrste, ki je v tekočem letu
vključeno v ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena, se
šteje število živali, ki je na KMG-ju za tekoče leto ugotovljeno z
administrativno kontrolo števila živali oziroma s kontrolo števila
živali na kraju samem.«.
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Triindvajseti do devetindvajseti odstavek se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(23) Upravičenci, ki so v letih 2004, 2005 oziroma 2006
uveljavljali ukrepe SKOP-a za travinje na zemljiščih z vrsto
dejanske rabe »1222 – ekstenzivni sadovnjak«, lahko na teh
površinah tudi v letih 2007–2010 uveljavljajo naslednje ukrepe
za travinje iz prvega odstavka prejšnjega člena: VIII., X., XV.,
XVI., XVIII., XIX. in XX.
(24) V letu 2008 lahko upravičenci uveljavljajo ukrepe
SKOP-a iz prvega odstavka prejšnjega člena tudi na zemljiščih
z vrsto dejanske rabe »1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z
gozdnim drevjem«, če je njihova dejanska raba enaka rabi,
kot je v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč,
zajeti iz digitalnih ortofoto posnetkov, posnetih do konca leta
2006.
(25) Če pri izvajanju ukrepov SKOP-a iz prejšnjega člena
upravičenci ne uporabljajo gnojil, izdelava letnega gnojilnega
načrta ter izvajanje kontrole rodovitnosti tal in gnojenja nista
potrebna.
(26) Najmanjša površina kmetijskega zemljišča znotraj
GERK-a, za katero je mogoče pridobiti plačilo za en ukrep
SKOP-a iz prvega odstavka prejšnjega člena, je določena v
PRP-ju 2004–2006 v poglavju 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo
na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe (B. Druge
informacije, Velikost kmetijskih zemljišč).
(27) Do izteka petletne obveznosti se vključene površine v
posamezne ukrepe SKOP-a v letu 2006 ne morejo povečati.
(28) Ne glede na določbe tretjega odstavka 5. člena te
uredbe se do izteka petletne obveznosti vključene površine v
posamezne ukrepe SKOP-a v letu 2006 lahko v tekočem letu
zmanjšajo za največ 10 odstotkov glede na vključeno površino
iz preteklega leta oziroma kot to določa PRP 2004–2006 v
poglavju 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe (B. Druge informacije, Trajanje
obveznosti).
(29) Sprememba lokacije površine zemljišča, ki je vključena v ukrep SKOP-a v tekočem letu, glede na lokacijo površine
zemljišča, ki je bila vključena v ukrep SKOP-a v preteklem letu,
pomeni zmanjšanje površine zemljišča, ki je bila vključena v
ukrep SKOP-a v preteklem letu, in hkratno povečanje površine
zemljišča, ki je vključena v ukrep SKOP-a v tekočem letu, razen v primerih, določenih v PRP-ju 2004–2006. Zamik lokacije
zemljišča v uradnih evidencah iz 11. člena te uredbe in drugih
uradnih evidencah se ne upošteva kot sprememba lokacije
površine zemljišča.«.
Dodajo se novi trideseti do dvaintrideseti odstavek, ki se
glasijo:
»(30) Površina zemljišča, ki je v tekočem letu vključena v
ukrep SKOP-a iz prvega odstavka prejšnjega člena, je površina
zemljišča, ki je za tekoče leto ugotovljena z administrativno
kontrolo velikosti površine oziroma s kontrolo velikosti površine
na kraju samem.
(31) Upravičenci do plačil za ukrepe SKOP-a iz prvega
odstavka prejšnjega člena morajo imeti do izteka petletne
obveznosti iz drugega odstavka 5. člena te uredbe opravljen
najmanj 15-urni izobraževalni program ter poleg tega sodelovati vsaj na enem demonstracijskem prikazu oziroma prireditvi. Skupni obseg zahtevanega izobraževalnega programa je
določen v prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe. Kot
izpolnitev obveznosti za tekoče leto se upošteva, če je v času
od 26. februarja 2004 do 31. avgusta tekočega leta izobraževanje opravil upravičenec do plačil za ukrepe SKOP-a, katerikoli
član kmetije oziroma oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo na zadevnem KMG-ju (v nadaljnjem besedilu: udeleženec
izobraževanja). Prisotnost na istem izobraževalnem programu
se za posamezen KMG prizna le enkrat.
(32) V primeru KMG-ja planina, se kot opravljena obveznost upošteva tudi izobraževanje, ki je bilo opravljeno za
osnovni KMG, pri čemer se mora udeleženec izobraževanja
ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo tako na osnovnem KMG-ju
kot tudi na KMG-ju planina.«.
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3. člen
V 16. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se

»(4) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje pogoja za
ukrep SKOP-a iz te uredbe oziroma PRP-ja 2004–2006, se
neutemeljeni del zahtevka za ta ukrep SKOP-a za tekoče leto
zavrne, razen v primerih, navedenih v prilogi 2 iz prejšnjega
odstavka.«.
4. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga
1 sestavni del te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-37/2007/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2311-0162
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 1:
»Priloga 2: Katalog kršitev in sankcij
Kršitve in sankcije pri ukrepih SKOP-a so:
(1) ýe KMG za tekoþe leto ne izpolnjuje splošnega pogoja, doloþenega v PRP-ju
2004–2006, ki se nanaša na:
–
vodenje evidence o delovnih opravilih pri posameznem ukrepu SKOP-a, se
plaþilo za ta ukrep SKOP-a za tekoþe leto zniža za 20 odstotkov;
–
opravljen minimalni skupni obseg števila ur izobraževanja oziroma
sodelovanja pri demonstracijskem prikazu ali prireditvi, se plaþila za vse
ukrepe SKOP-a za tekoþe leto znižajo za 20 odstotkov.
(2) ýe KMG za tekoþe leto hkrati ne izpolnjuje obeh zgoraj navedenih splošnih
pogojev, se plaþila za vse ukrepe SKOP-a za tekoþe leto znižajo za 20 odstotkov.
(3) ýe KMG za tekoþe leto ne izpolnjuje posamezne zahteve dobre kmetijske prakse,
kot je doloþena v PRP-ju 2004–2006 v poglavju 9.2.1 Dobra kmetijska praksa
oziroma v Preglednici 41: Kriteriji za kontrolo ukrepov PRP, se plaþila za vse ukrepe
SKOP-a za tekoþe leto znižajo za 20 odstotkov. Izpolnjevanje zahtev dobre kmetijske
prakse se preverja pri kontroli na kraju samem in v drugih uradnih postopkih. Kriteriji
za kontrolo izvajanja dobre kmetijske prakse pri kontroli na kraju samem so:
–
zemljišþa so obdelana na krajevno obiþajen naþin,
–
KMG uporablja odpadna blata na podlagi zahtev iz odloþbe,
–
skladišþni prostori za živinska gnojila so urejeni,
–
kmetijska zemljišþa se uporabljajo na naþin, da ni znakov erozije,
–
gnojenje se izvaja na podlagi gnojilnega naþrta,
–
gnojilni naþrt je izdelan na podlagi analize tal iz zadnjih petih let in je veljaven
za leto vlaganja zahtevkov,
–
nosilec KMG-ja pri gnojenju upošteva vodovarstvena obmoþja,
–
naprava za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev je pregledana, razen roþne
škropilnice, ki je ni potrebno testirati,
–
KMG ima potrdilo o pridobitvi znanja iz varstva rastlin,
–
na KMG-ju se uporabljajo in hranijo le registrirana fitofarmacevtska sredstva,
–
na KMG-ju je skladišþni prostor za shranjevanje fitofarmacevtskih sredstev
urejen,
–
prazna embalaža in ostanki fitofarmacevtskih sredstev se zbirajo v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
–
na KMG-ju se upošteva prepoved kurjenja organskih materialov (suha slama,
trava, grmiþevje ipd.),
–
po vizualnem pregledu je velikost skladišþnih kapacitet za organska gnojila
ustrezna glede na dejansko število živali in obtežbo na ha,
–
na KMG-ju so upoštevani kriteriji za dobrobit živali.

1
Priloga
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(4) ýe je v þasu trajanja obveznosti kršitev zahtev dobre kmetijske prakse
ugotovljena v drugih uradnih postopkih, se plaþila za vse ukrepe SKOP-a znižajo za
20 odstotkov ob smiselnem upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, pri þemer se
plaþila za navedeni odstotek znižajo od plaþil za leto, v katerem je kršitev nastala.
(5) ýe je za tekoþe leto izraþunana koliþina uporabljenega organskega dušika na
KMG-ju veþja od 170 kg/ha kmetijskih zemljišþ v uporabi, vendar manjša ali enaka
185 kg/ha kmetijskih zemljišþ v uporabi, se plaþila za vse ukrepe SKOP-a za tekoþe
leto znižajo za 20 odstotkov.
(6) ýe je za tekoþe leto izraþunana obtežba z živino na KMG-ju pri ukrepih SKOP-a,
razen pri ukrepu XVI. ohranjanje ekstenzivnega travinja, veþja od 1,9 GVŽ/ha
kmetijskih zemljišþ v uporabi, vendar manjša ali enaka 2,1 GVŽ/ha kmetijskih
zemljišþ v uporabi, se plaþila za te ukrepe SKOP-a za tekoþe leto znižajo za 20
odstotkov.
(7) Pri ukrepu V. integrirano sadjarstvo se zmanjšanje v ta ukrep vkljuþene površine
zaradi obnove sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
–
površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je sadovnjak
obnovljen ter stanje urejeno v evidenci pridelovalcev sadja v intenzivnih
sadovnjakih v tekoþem letu, vendar najkasneje en dan pred elektronskim
izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta
ukrep za tekoþe leto, þe prejme certifikat organizacije za kontrolo ki potrjuje,
da na nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju
s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo sadja;
–
obnova izkrþene površine sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge
tekoþega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krþitve. Nosilec KMG-ja
za površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve sadovnjaka ni
upraviþen do plaþila za ta ukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju
mirovanja prejeti certifikat organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na površinah
v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki
ureja integrirano pridelavo sadja. ýe po konþanem obdobju mirovanja
upraviþenec tega ukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega
izvajanja ukrepa in zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v preteklih letih.
(8) Pri ukrepu VI. integrirano vinogradništvo se zmanjšanje v ta ukrep vkljuþene
površine zaradi obnove vinograda ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
–
površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd obnovljen
ter stanje urejeno v registru pridelovalcev grozdja in vina v tekoþem vinskem
letu, vendar najkasneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.
Nosilec KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta ukrep za tekoþe leto, þe prejme
certifikat organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni
izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano
pridelavo grozdja in vina;
–
obnova izkrþene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge
tekoþega vinskega leta, vendar ne kasneje kot v dveh vinskih letih od krþitve.
Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve
vinograda ni upraviþen do plaþila za ta ukrep, mora pa za posamezno leto v
obdobju mirovanja prejeti certifikat organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na
2
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površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s
predpisom, ki ureja integrirano pridelavo grozdja in vina. ýe po tem konþanem
obdobju mirovanja upraviþenec tega ukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca
izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja ukrepa in zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v
preteklih letih.
(9) Pri ukrepu VIII. ekološko kmetovanje se zmanjšanje v ta ukrep vkljuþene površine
zaradi obnove:
1.
sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
– površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je sadovnjak
obnovljen ter stanje urejeno v evidenci pridelovalcev sadja v intenzivnih
sadovnjakih v tekoþem letu, vendar najkasneje en dan pred elektronskim
izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta
ukrep za tekoþe leto, þe prejme certifikat ali potrdilo organizacije za
kontrolo, ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli
ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
– obnova izkrþene površine sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge
tekoþega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krþitve. Nosilec KMGja za površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve sadovnjaka ni
upraviþen do plaþila za ta ukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju
mirovanja prejeti certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo, ki potrjuje,
da na površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v
nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih
pridelkov oziroma živil. ýe po konþanem obdobju mirovanja upraviþenec
ukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja
ukrepa in zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v preteklih letih.
2.

vinograda ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
– površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd
obnovljen ter stanje urejeno v registru pridelovalcev grozdja in vina v
tekoþem vinskem letu, vendar najkasneje en dan pred elektronskim
izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta
ukrep za tekoþe leto, þe prejme certifikat ali potrdilo organizacije za
kontrolo, ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli
ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
– obnova izkrþene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge
tekoþega vinskega leta, vendar ne kasneje kot v dveh vinskih letih od
krþitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do ponovne
zasaditve vinograda ni upraviþen do plaþila za ta ukrep, mora pa za
posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti certifikat ali potrdilo
organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na površinah v mirovanju ni izvajal
kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. ýe po konþanem
obdobju mirovanja upraviþenec ukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca
izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja ukrepa in zahteva vraþilo že izplaþanih
plaþil v preteklih letih.
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travniškega sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij, þe:
– površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je travniški
sadovnjak obnovljen ter stanje urejeno v evidenci pridelovalcev sadja v
ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih v tekoþem letu, vendar
najkasneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec
KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta ukrep za tekoþe leto, þe prejme
certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na nezasajenih
površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki
ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
– obnova izkrþene površine travniškega sadovnjaka sledi po datumu oddaje
zbirne vloge tekoþega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krþitve.
Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve
travniškega sadovnjaka ni upraviþen do plaþila za ta ukrep, mora pa prejeti
certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na površinah v
mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki
ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. ýe
po konþanem obdobju mirovanja upraviþenec ukrepa ne izvaja, agencija
upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja ukrepa in zahteva vraþilo že
izplaþanih plaþil v preteklih letih.

(10) Pri ukrepu XII. travniški sadovnjaki se zmanjšanje v ta ukrep vkljuþene površine
zaradi obnove travniškega sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni,
þe:
–
površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je travniški sadovnjak
obnovljen ter stanje urejeno v evidenci pridelovalcev sadja v ekstenzivnih
oziroma travniških sadovnjakih v tekoþem letu, vendar najkasneje en dan pred
elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge, pri þemer je nosilec KMG-ja
upraviþen do plaþila za ta ukrep za tekoþe leto;
–
obnova izkrþene površine travniškega sadovnjaka sledi po datumu oddaje
zbirne vloge tekoþega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krþitve, pri
þemer nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do ponovne
zasaditve travniškega sadovnjaka ni upraviþen do plaþila za ta ukrep. ýe po
konþanem obdobju mirovanja upraviþenec ukrepa ne izvaja, agencija
upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja ukrepa in zahteva vraþilo že
izplaþanih plaþil v preteklih letih.
(11) ýe se ugotovi kršitev naþel dobre kmetijske prakse oziroma izpolnjevanja drugih
splošnih ali specifiþnih pogojev za ukrepe SKOP-a iz PRP-ja 2004–2006 za tekoþe
leto, ki se nanaša na celoten ukrep SKOP-a, pri katerem je bila kakršna koli kršitev,
ki se nanaša na celoten ukrep SKOP-a, ugotovljena že v preteklem letu, se celoten
zahtevek za ta ukrep za tekoþe leto zavrne in obveznost prekine, upraviþenec pa
mora vrniti že izplaþana plaþila za izvajanje tega ukrepa SKOP-a.
(12) ýe se število živali posamezne vrste, ki jih je KMG v tekoþem letu vkljuþil v
ukrep XIII. reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domaþih živali, glede na preteklo
leto zmanjša za veþ kot 10 odstotkov oziroma je število živali, ki so vkljuþene v ta
ukrep manjše od 1 GVŽ-ja, mora upraviþenec vrniti znesek, ki ustreza vsoti
neupraviþenih delov že izplaþanih plaþil. ýe ena žival posamezne vrste predstavlja
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veþ kot 10 odstotkov vseh živali te vrste vkljuþenih v ta ukrep, se število živali lahko
zmanjša za eno žival.
(13) ýe se površine zemljišþ, ki jih je KMG v tekoþem letu vkljuþil v ukrep SKOP-a,
glede na preteklo leto zmanjšajo za veþ kot 10 odstotkov, mora upraviþenec vrniti
znesek, ki ustreza vsoti neupraviþenih delov že izplaþanih plaþil. Ne glede na
doloþbo prejšnjega stavka upraviþencu ni treba vrniti tistih delov izplaþanih plaþil za
površine, ki so zaradi prehoda na digitalne grafiþne oblike uradnih evidenc grbinastih
travnikov, zavarovanih obmoþij, osrednjega obmoþja pojavljanja velikih zveri,
ekološko pomembnih obmoþij in najožjih vodovarstvenih obmoþij ter drugih uradnih
evidenc (v nadaljnjem besedilu: uradne evidence) izpadle iz teh evidenc.
(14) ýe se zaradi spremembe uradnih evidenc:
–
zmanjšajo vse površine, ki jih je KMG v vkljuþil v ukrep SKOP-a v tekoþem
letu, upraviþenec do nadaljnjih plaþil za ta ukrep SKOP-a ni upraviþen,
izplaþanih plaþil za izvajanje tega ukrepa SKOP-a pa mu ni potrebno vraþati;
–
zmanjša del površin, ki jih je KMG v vkljuþil v ukrep SKOP-a v tekoþem letu,
upraviþenec za ta del površin do nadaljnjih plaþil za ta ukrep SKOP-a ni
upraviþen, izplaþanih plaþil za ta del površin za izvajanje tega ukrepa SKOP-a
pa mu ni potrebno vraþati. Upraviþenec je za preostali del površin, ki so
navedene v uradnih evidencah, upraviþen do nadaljnjih plaþil za ta ukrep
SKOP-a.
(15) ýe upraviþenec v posameznem letu za izvajanje ukrepa SKOP-a ne uveljavlja
plaþil, se to ne upošteva kot kršitev in sankcij ni, razen v primeru kršitev pogojev pri
izvajanju tega ukrepa, ugotovljenih z administrativno kontrolo oziroma s kontrolo na
kraju samem. Te kršitve agencija sankcionira v skladu z doloþbami te priloge.«.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013 v letih 2007–2013

Na podlagi 5. člena v zvezi s 7. in 126. členom Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih
za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
v letih 2007–2013
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih
2007–2013 (Uradni list RS, št. 19/07) se v 1. členu v četrti alinei
pika nadomesti z vejico, za četrto alineo pa se doda nova peta
alinea, ki se glasi:
»– Odločbe Komisije z dne 10. septembra 2007 o odobritvi programa razvoja podeželja Slovenije za programsko
obdobje 2007–2013, št. CCI 2007 SI 06 RPO 001.«.
2. člen
V 8. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V letu 2008 lahko upravičenci iz tega člena uveljavljajo izravnalna plačila tudi za zemljišča z vrsto dejanske rabe
»1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem«, če
je njihova dejanska raba enaka rabi, kot je v evidenci dejanske
rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, zajeti iz digitalnih ortofoto
posnetkov, posnetih do konca leta 2006.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Površina zemljišča, ki je v tekočem letu vključena v
ukrep OMD-ja, je površina zemljišča, ki je za tekoče leto ugotovljena z administrativno kontrolo velikosti površine oziroma s
kontrolo velikosti površine na kraju samem.«.
4. člen
V 12. členu se na začetku odstavka doda besedilo »(1)«
in se besedilo »v tekočem letu« nadomesti z besedilom »za
tekoče leto«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) V letih 2008–2013 upravičenci ne morejo prevzemati
novih petletnih obveznosti za izvajanje podukrepov KOP-a,
razen za podukrep 214-I/7 iz 13. člena te uredbe.«.
5. člen
V 14. členu se enajsti do petindvajseti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(11) Plačila za podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena
lahko upravičenci uveljavljajo za najmanj 1 GVŽ za avtohtone
in tradicionalne pasme domačih živali iz PRP-ja 2007–2013.
Število živali posamezne vrste domačih živali mora biti v reji
pet let od vstopa v podukrep, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme
te vrste. Število živali se lahko poveča do obremenitve 1,9
GVŽ-ja/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Glede na število živali
posamezne vrste domačih živali, ki ga je KMG vključil v podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena v letu vstopa v ta podukrep, se
število v ta podukrep vključenih živali te vrste lahko v petih letih
skupno zmanjša za največ 10 odstotkov, vendar po zmanjšanju
stalež živali ne sme biti manjši od 1 GVŽ-ja, oziroma na način
kot ga določa PRP 2007–2013. Če ena žival posamezne vrste
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predstavlja več kot 10 odstotkov vseh živali te vrste, vključenih
v podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena, se število živali lahko
zmanjša za eno žival. Za število živali posamezne vrste, ki je v
tekočem letu vključeno v podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena,
se šteje število živali, ki je na KMG-ju za tekoče leto ugotovljeno z administrativno kontrolo števila živali oziroma s kontrolo
števila živali na kraju samem.
(12) Za izračun plačil za podukrep 214-II/5 iz prejšnjega
člena se za preračun števila živali v GVŽ-je, skladno s Prilogo
V iz Uredbe 1974/2006/ES, upoštevajo naslednji koeficienti:
– biki, krave in drugo govedo starejše od 2 let, konji starejši od 6 mesecev: 1,0,
– govedo, staro od 6 mesecev do 2 let: 0,6,
– govedo, mlajše od 6 mesecev: 0,4,
– ovce: 0,15,
– koze: 0,15,
– plemenske svinje nad 50 kg: 0,5,
– ostali prašiči: 0,3,
– kokoši nesnice: 0,014,
– ostala perutnina: 0,003.
(13) Plačila za podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za avtohtone in tradicionalne sorte
kmetijskih rastlin iz PRP-ja 2007–2013. Na isti površini GERK-a
lahko upravičenec, odvisno od vrste posevka, uveljavlja plačilo
samo za glavni ali prezimni ali neprezimni posevek.
(14) Plačila za podukrep 214-III/1 iz prejšnjega člena
lahko upravičenci uveljavljajo za trajno travinje, če so njihovi
GERK-i v katastrskih občinah iz PRP-ja 2007–2013 oziroma
v Seznamu katastrskih občin osrednjega območja pojavljanja
velikih zveri (Uradni list RS, št. 65/03).
(15) Plačila za podukrepe 214-III/2, 214-III/3 in 214-III/4 iz
prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i
so na ekološko pomembnih območjih, ki so določena v PRP-ju
2007–2013.
(16) Plačila za podukrep 214-III/5 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na osrednjih območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na Naturi
2000 iz PRP-ja 2007–2013.
(17) Plačila za podukrep 214-III/6 iz prejšnjega člena
lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na najožjih
vodovarstvenih območjih iz PRP-ja 2007–2013.
(18) V letih 2008–2013 lahko upravičenci uveljavljajo
podukrepe KOP-a za travinje na zemljiščih z vrsto dejanske
rabe »1222 – ekstenzivni sadovnjak« za naslednje podukrepe
KOP-a iz prejšnjega člena: 214-I/7, 214-II/2, 214-II/7, 214-II/8,
214-III/1, 214-III/2, 214-III/3, 214-III/4, 214-III/5 in 214-III/6.
(19) V letu 2008 lahko upravičenci uveljavljajo podukrepe
KOP-a tudi na zemljiščih z vrsto dejanske rabe »1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem«, če je njihova
dejanska raba enaka rabi, kot je v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, zajeti iz digitalnih ortofoto posnetkov,
posnetih do konca leta 2006.
(20) Če pri izvajanju podukrepov KOP-a iz prejšnjega
člena upravičenci ne uporabljajo:
– mineralnih gnojil, izdelava letnega gnojilnega načrta ter
izvajanje kontrole rodovitnosti tal in gnojenja nista potrebna;
– živinskih gnojil, evidence uporabe teh gnojil ni potrebno
voditi.
(21) Najmanjša površina kmetijskega zemljišča znotraj
GERK-a, za katero je mogoče pridobiti plačilo za en podukrep
KOP-a, je določena v PRP-ju 2007–2013.
(22) Upravičenci se lahko v podukrepe KOP-a vključijo s
povečanim obsegom površin, kot to določa PRP 2007–2013,
in v skladu s 45. členom Uredbe 1974/2006/ES.
(23) Površine zemljišč, ki so bile vključene v podukrep
KOP-a v prvem letu obveznosti, lahko upravičenec v okviru
obstoječe obveznosti skupno poveča za največ 2 hektarja
oziroma 20 odstotkov v prvih štirih letih izvajanja podukrepa
KOP-a, pri čemer se njegova obveznost iz prvega leta obveznosti nadaljuje.
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(24) Površine zemljišč, ki so bile vključene v podukrep
KOP-a v letu vstopa v ta podukrep, upravičenec lahko v okviru
obstoječe obveznosti v petih letih skupno zmanjša za največ 10
odstotkov oziroma na način, kot ga določa PRP 2007–2013.
(25) Sprememba lokacije površine zemljišča, ki je vključena v podukrep KOP-a v tekočem letu, glede na lokacijo površine zemljišča, ki je bila vključena v podukrep KOP-a v preteklem
letu, pomeni zmanjšanje površine zemljišča, ki je bila vključena
v podukrep KOP-a v preteklem letu, in hkratno povečanje površine zemljišča, ki je vključena v podukrep KOP-a v tekočem
letu, razen v primerih, določenih v PRP-ju 2007–2013. Zamik
lokacije zemljišča v uradnih evidencah iz 18. člena te uredbe
in drugih uradnih evidencah se ne upošteva kot sprememba
lokacije površine zemljišča.«.
Dodajo se novi šestindvajseti do devetindvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(26) Površina zemljišča, ki je v tekočem letu vključena
v podukrep KOP-a (v nadaljnjem besedilu: vključena površina
podukrepa), je površina zemljišča, ki je za tekoče leto ugotovljena z administrativno kontrolo velikosti površine oziroma s
kontrolo velikosti površine na kraju samem. Upravičenec prevzame petletno obveznost za izvajanje podukrepa KOP-a na
vključeni površini tega podukrepa v letu vstopa v ta podukrep.
(27) Upravičenci do plačil za podukrepe KOP-a morajo
v času trajanja petletne obveznosti opraviti izobraževalni program v obsegu najmanj 4 ure letno. Kot izpolnitev obveznosti
za tekoče leto se upošteva, če je v času od 1. septembra
preteklega leta do 31. avgusta tekočega leta izobraževanje
opravil upravičenec do plačil za podukrepe KOP-a, katerikoli
član kmetije oziroma oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo na zadevnem KMG-ju (v nadaljnjem besedilu: udeleženec
izobraževanja). Prisotnost na istem izobraževalnem programu
se za posamezen KMG prizna le enkrat.
(28) V primeru KMG-ja planina se kot opravljena obveznost upošteva tudi izobraževanje, ki je bilo opravljeno za
osnovni KMG, pri čemer se mora udeleženec izobraževanja
ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo tako na osnovnem KMG-ju
kot tudi na KMG-ju planina.
(29) Predpis iz devetega odstavka tega člena izda minister, pristojen za kmetijstvo.«.
6. člen
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za namene izvajanja te uredbe se v digitalni grafični
obliki skladno s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike, uporabljajo:
– uradne evidence območij grbinastih travnikov, ekološko
pomembnih območij, osrednjih območij pojavljanja ptic vlažnih
ekstenzivnih travnikov na Naturi 2000 in najožjih vodovarstvenih območij, ki jih ministrstvu za posamezno leto posreduje
ministrstvo, pristojno za okolje, in
– uradna evidenca osrednjega območja pojavljanja velikih
zveri, ki jo ministrstvu za posamezno leto posreduje Zavod za
gozdove Slovenije.«.
7. člen
V 23. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, in
dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje pogoja za ukrep
OMD-ja iz te uredbe oziroma PRP-ja 2007–2013, razen zahtev navzkrižne skladnosti, se neutemeljeni del zahtevka za ta
ukrep za tekoče leto zavrne.
(4) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje pogoja za podukrep KOP-a iz te uredbe oziroma PRP-ja 2007–2013, razen zahtev navzkrižne skladnosti oziroma minimalnih zahtev
za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter zahtev pri
gnojenju s fosforjem iz živinskih gnojil iz te uredbe in PRP-ja
2007–2013, se neutemeljeni del zahtevka za ta podukrep KOP-
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a za tekoče leto zavrne, razen v primerih, navedenih v prilogi
2 te uredbe.«.

si:

8. člen
V 30. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se gla-

»(6) Število živali, ki je bilo v letu 2006 vključeno v kmetijsko okoljski ukrep reja avtohtonih in tradicionalnih pasem
domačih živali iz PRP-ja 2004–2006, se lahko ob nadomestitvi
s podukrepom KOP-a 214/II-5 iz 13. člena te uredbe zmanjša
do 1 GVŽ-ja.«.
9. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
(izstop iz sheme kmetijsko okoljskih plačil za programsko
obdobje 2007–2013 in nadaljevanje izvajanja sheme
kmetijsko okoljskih plačil za programsko obdobje 2004–2006)
(1) Upravičenci iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki
so zahtevke za dodelitev plačil za leto 2007 za podukrepe
KOP-a iz 13. člena te uredbe uveljavljali v rokih, določenih v
predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, lahko
zaradi spremenjenih oziroma dopolnjenih pogojev za izvajanje
posameznih podukrepov KOP-a, ki so se spremenili oziroma
dopolnili po teh rokih, izstopijo iz izvajanja podukrepov KOP-a
in nadaljujejo z izvajanjem kmetijsko okoljskih ukrepov iz PRPja 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu: izstop iz izvajanja podukrepov KOP-a) do izteka obstoječe petletne obveznosti.
(2) Spremenjeni oziroma dopolnjeni pogoji, ki so osnova
za izstop iz izvajanja podukrepov KOP-a iz prejšnjega odstavka, so navedeni v prilogi 4, ki je kot priloga sestavni del
te uredbe.
(3) Pri izstopu iz izvajanja podukrepov KOP-a iz prvega
odstavka tega člena se upoštevajo ugotovitve opravljene administrativne kontrole oziroma kontrole na kraju samem.
(4) Če agencija ugotovi nepravilnosti z administrativno
kontrolo oziroma kontrolo na kraju samem, ki se nanaša na
prijavo površine izven dovoljene tolerance odstopanja oziroma
neizpolnjevanje pogojev za podukrepe KOP-a, razen pogojev
iz priloge 4 te uredbe, izstop iz izvajanja podukrepov KOP-a iz
prvega odstavka tega člena ni mogoč.
(5) V primeru izstopa iz izvajanja podukrepov KOP-a iz
prvega odstavka tega člena, mora upravičenec nadaljevati z
izvajanjem tistih kmetijsko okoljskih ukrepov iz PRP-ja 2004–
2006, ki jih je izvajal v letu 2006, na istih lokacijah in v enakem
obsegu površin, kot je znašala v posamezen ukrep vključena
površina v letu 2006 in pod pogoji, ki jih določajo:
– PRP 2004–2006,
– predpis, ki ureja plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz
PRP-ja 2004–2006 v letih 2007–2010,
– predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(6) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena izstopijo
iz izvajanja podukrepov KOP-a in nadaljujejo z izvajanjem
kmetijsko okoljskih ukrepov iz PRP-ja 2004–2006 na podlagi
obrazca izjave za izstop iz izvajanja ukrepa kmetijsko okoljskih
plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 in nadaljevanje izvajanja kmetijsko okoljskih
ukrepov iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo
2004–2006, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe.
(7) Upravičenci iz prejšnjega odstavka zahtevek za plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz PRP-ja 2004–2006 za leto
2007 vložijo na obrazcih iz Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske
politike (Uradni list RS, št. 19/07 in 96/07), in sicer:
– »D – Prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na
površino«,
– »E – Zahtevek za kmetijsko okoljska plačila – ozelenitev
njivskih površin«,
– »G – Zahtevek za kmetijsko okoljska plačila – reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali«,
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– »H – Zahtevek za kmetijsko okoljska plačila – pridelava
avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin za neprezimne strniščne posevke«.
(8) Obrazec iz prve alinee prejšnjega odstavka upravičenci na novo izpolnijo samo v delu, ki se nanaša na kmetijsko
okoljska plačila.
(9) Ne glede na določbe predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, izjavo iz šestega odstavka tega člena in
nove zahtevke na obrazcih iz sedmega odstavka tega člena
upravičenci vložijo na agencijo najpozneje v petnajstih dneh
od dneva uveljavitve te uredbe na naslov: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, s priporočeno pošto ali osebno v sprejemno
pisarno agencije.
(10) Agencija vlagateljem, za katere je po opravljenih
administrativnih kontrolah vloženih zahtevkov iz sedmega odstavka tega člena ugotovila, da izstop iz izvajanja podukrepov
KOP-a iz prvega odstavka tega člena ni mogoč, izda odločbo.
Odločba mora biti izdana in odposlana po pošti do 31. marca
2008. Za ostale vlagatelje se šteje, da je po opravljenih administrativnih kontrolah vloženih zahtevkov iz sedmega odstavka
tega člena izstop iz izvajanja podukrepov KOP-a iz prvega
odstavka tega člena odobren.«.
10. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga
1 sestavni del te uredbe.
Za prilogo 3 se dodata novi prilogi 4 in 5, ki sta kot prilogi
2 in 3 sestavni del te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-36/2007/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2311-0161
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 1:
»Priloga 2: Katalog kršitev in sankcij
Katalog kršitev in sankcij za ukrepe osi 2 iz PRP-ja 2007–2013 vkljuþuje kršitve in
sankcije za:
- izravnalna plaþila za obmoþja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
- kmetijsko okoljska plaþila (21 kmetijsko okoljskih podukrepov),
- minimalne zahteve za uporabo gnojil,
- minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev,
- zahteve glede gnojenja s fosforjem iz živinskih gnojil.
A. Kršitve in sankcije pri ukrepu OMD-ja
Upraviþenec do plaþila za ukrep OMD-ja na podlagi PRP-ja 2007–2013, ki pred
potekom petih let od prejema prvega izravnalnega plaþila za ukrep OMD-ja na
podlagi PRP-ja 2007–2013 preneha opravljati kmetijsko dejavnost na obmoþju z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, mora vrniti izplaþana plaþila, ki jih je
prejel za ukrep OMD-ja na podlagi PRP-ja 2007-2013.
B. Kršitve in sankcije pri podukrepih KOP-a
(1) ýe KMG za tekoþe leto ne izpolnjuje splošnega pogoja, doloþenega v PRP-ju
2007–2013, ki se nanaša na:
- vodenje evidence o delovnih opravilih pri posameznem podukrepu KOP-a, se
plaþilo za ta podukrep KOP-a za tekoþe leto zniža za 20 odstotkov;
- udeležbo na izobraževalnem programu, se plaþila za vse podukrepe KOP-a za
tekoþe leto znižajo za 20 odstotkov.
(2) ýe KMG za tekoþe leto hkrati ne izpolnjuje obeh zgoraj navedenih splošnih
pogojev, se plaþila za vse podukrepe KOP-a za tekoþe leto znižajo za 20 odstotkov.
(3) ýe pri izvajanju podukrepa KOP-a KMG za tekoþe leto ne izpolnjuje ostalih
pogojev, razen zahtev navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz toþk C., D. in E. iz te
priloge, doloþenih v PRP-ju 2007–2013 oziroma v uredbi, ki ureja plaþila za ukrepe
osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v
letih 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: uredba), se zahtevek za ta podukrep KOP-a
zavrne.
(4) Upraviþenci, ki so zahtevke za dodelitev plaþil za podukrepe KOP-a za leto 2007
uveljavljali v rokih, doloþenih v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike,
in zaradi spremenjenih oziroma dopolnjenih pogojev za izvajanje posameznih
podukrepov KOP-a, ki so se spremenili oziroma dopolnili po teh rokih, za leto 2007
spremenjenih oziroma dopolnjenih pogojev ne izpolnjujejo, za te kršitve za leto 2007
niso sankcionirani, ampak prejmejo pisno opozorilo agencije.
(5) ýe je za KMG, ki je za leto 2007 prejel pisno opozorilo, pri izvajanju podukrepa
KOP-a za leto 2008 ugotovljena kršitev izpolnjevanja katerega koli pogoja, ki se
nanaša na celoten podukrep KOP-a, razen zahtev navzkrižne skladnosti oziroma
Priloga
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zahtev iz toþk C., D. in E. iz te priloge, doloþenega v PRP-ju 2007–2013 oziroma v
uredbi, se plaþilo za ta podukrep KOP-a za leto 2008 zavrne.
(6) ýe je za KMG, ki je za leto 2007 prejel pisno opozorilo, pri izvajanju podukrepa
KOP-a za leti 2008 in 2009 ugotovljena kršitev izpolnjevanja katerega koli pogoja, ki
se nanaša na celoten podukrep KOP-a, razen zahtev navzkrižne skladnosti oziroma
zahtev iz toþk C., D. in E. iz te priloge, doloþenega v PRP-ju 2007–2013 oziroma v
uredbi, se plaþilo za ta podukrep KOP-a za leto 2009 zavrne in obveznost
nadaljnjega izvajanja tega podukrepa prekine, pri þemer je upraviþenec na podlagi
odloþbe agencije dolžan vrniti tudi že izplaþana plaþila za izvajanje tega podukrepa
KOP-a v preteklih letih.
(7) ýe je pri podukrepih KOP-a 214-I/7 ekološko kmetovanje, 214-II/2 košnja strmih
travnikov, 214-II/7 sonaravna reja domaþih živali, 214-II/8 ohranjanje ekstenzivnega
travinja, 214-/III reja domaþih živali v osrednjem obmoþju pojavljanja velikih zveri,
214-III/2 ohranjanje posebnih travišþnih habitatov in 214-III/6 pokritost tal na
vodovarstvenem obmoþju, vkljuþena površina v letu 2007 glede na vkljuþeno
površino nadomešþenega kmetijsko okoljskega ukrepa iz PRP-ja 2004–2006 za leto
2006 (v nadaljnjem besedilu: ukrep SKOP-a) zmanjšana zaradi dejanske rabe »1222
- ekstenzivni sadovnjak«, se za leto 2007 zmanjšanje te površine ne upošteva kot
kršitev in sankcij zaradi zmanjšanja površine ni.
(8) ýe se za leto 2007 s kontrolo na kraju samem ugotovi, da upraviþenec na
površini za katero bi morala biti vpisana dejanska raba »1222 - ekstenzivni
sadovnjak«, uveljavlja zahtevek za dodelitev plaþil za podukrepe KOP-a 214-I/7
ekološko kmetovanje, 214-II/2 košnja strmih travnikov, 214-II/7 sonaravna reja
domaþih živali, 214-II/8 ohranjanje ekstenzivnega travinja, 214-/III reja domaþih živali
v osrednjem obmoþju pojavljanja velikih zveri, 214-III/2 ohranjanje posebnih
travišþnih habitatov, 214-III/3 ohranjanje travišþnih habitatov metuljev, 214-III/4
ohranjanje steljnikov, 214-III/5 ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih
travnikov na Naturi 2000 in 214-III/6 pokritost tal na vodovarstvenem obmoþju, se za
leto 2007 navedena ugotovitev ne upošteva kot kršitev in sankcij zaradi þezmerne
prijave površine za te podukrepe za leto 2007 ni.
(9) Pri podukrepu 214-I/4 integrirano sadjarstvo se zmanjšanje v ta podukrep
vkljuþene površine zaradi obnove sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in
sankcij ni, þe:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je sadovnjak obnovljen ter
stanje urejeno v evidenci pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih v tekoþem
letu, vendar najkasneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.
Nosilec KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta podukrep za tekoþe leto, þe prejme
certifikat organizacije za kontrolo ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni
izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano
pridelavo sadja;
- obnova izkrþene površine sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge
tekoþega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krþitve. Nosilec KMG-ja za
površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve sadovnjaka ni upraviþen do
plaþila za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti
certifikat organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na površinah v mirovanju ni
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izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano
pridelavo sadja. ýe po konþanem obdobju mirovanja upraviþenec tega podukrepa
ne izvaja, agencija upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in
zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v preteklih letih.
(10) Pri podukrepu 214-I/5 integrirano vinogradništvo se zmanjšanje v ta podukrep
vkljuþene površine zaradi obnove vinograda ne upošteva kot kršitev pogojev in
sankcij ni, þe:
- površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd obnovljen ter
stanje urejeno v registru pridelovalcev grozdja in vina v tekoþem vinskem letu,
vendar najkasneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec
KMG je upraviþen do plaþila za ta podukrep za tekoþe leto, þe prejme certifikat
organizacije za kontrolo ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni izvajal
kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo
grozdja in vina;
- obnova izkrþene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge
tekoþega vinskega leta, vendar ne kasneje kot v dveh vinskih letih od krþitve.
Nosilec KMG za površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve vinograda
ni upraviþen do plaþila za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju
mirovanja prejeti certifikat organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na površinah v
mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja
integrirano pridelavo grozdja in vina. ýe po konþanem obdobju mirovanja
upraviþenec tega podukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca izkljuþi iz
nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v preteklih
letih.
(11) Pri podukrepu 214-I/7 ekološko kmetovanje se zmanjšanje v ta podukrep
vkljuþene površine zaradi obnove:
1. sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je sadovnjak obnovljen ter
stanje urejeno v evidenci pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih v tekoþem
letu, vendar najkasneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.
Nosilec KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta podukrep za tekoþe leto, þe prejme
certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo ki potrjuje, da na nezasajenih
površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja
ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- obnova izkrþene površine sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge
tekoþega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krþitve. Nosilec KMG-ja za
površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve sadovnjaka ni upraviþen do
plaþila za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti
certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na površinah v
mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja
ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. ýe po
konþanem obdobju mirovanja upraviþenec tega podukrepa ne izvaja, agencija
upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vraþilo že
izplaþanih plaþil v preteklih letih.
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2. vinograda ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
- površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd obnovljen ter
stanje urejeno v registru pridelovalcev grozdja in vina v tekoþem vinskem letu,
vendar najkasneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec
KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta podukrep za tekoþe leto, þe prejme certifikat
ali potrdilo organizacije za kontrolo ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni
izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- obnova izkrþene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge
tekoþega vinskega leta, vendar ne kasneje kot v dveh vinskih letih od krþitve.
Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve
vinograda ni upraviþen do plaþila za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v
obdobju mirovanja prejeti certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo, ki potrjuje,
da na površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s
predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma
živil. ýe po konþanem obdobju mirovanja upraviþenec tega podukrepa ne izvaja,
agencija upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vraþilo
že izplaþanih plaþil v preteklih letih.
3. travniškega sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij, þe:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je travniški sadovnjak
obnovljen ter stanje urejeno v evidenci pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma
travniških sadovnjakih v tekoþem letu, vendar najkasneje en dan pred
elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upraviþen do plaþila
za ta podukrep za tekoþe leto, þe prejme certifikat ali potrdilo organizacije za
kontrolo ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov,
ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih
pridelkov oziroma živil;
- obnova izkrþene površine travniškega sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne
vloge tekoþega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krþitve. Nosilec KMGja za površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve travniškega
sadovnjaka ni upraviþen do plaþila za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v
obdobju mirovanja prejeti certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo, ki potrjuje,
da na površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s
predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma
živil. ýe po konþanem obdobju mirovanja upraviþenec tega podukrepa ne izvaja,
agencija upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vraþilo
že izplaþanih plaþil v preteklih letih.
(12) Pri podukrepu 214-II/4 travniški sadovnjaki se zmanjšanje v ta podukrep
vkljuþene površine zaradi obnove travniškega sadovnjaka ne upošteva kot kršitev
pogojev in sankcij ni, þe:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je travniški sadovnjak
obnovljen ter stanje urejeno v evidenci pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma
travniških sadovnjakih v tekoþem letu, vendar najkasneje en dan pred
elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge, pri þemer je nosilec KMG-ja upraviþen
do plaþila za ta podukrep za tekoþe leto;
- obnova izkrþene površine travniškega sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne
vloge tekoþega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krþitve, pri þemer
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nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve
travniškega sadovnjaka ni upraviþen do plaþila za ta podukrep. ýe po konþanem
obdobju mirovanja upraviþenec tega podukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca
izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v
preteklih letih.
(13) ýe je pri izvajanju podukrepa KOP-a za tekoþe leto za KMG ugotovljena kršitev
izpolnjevanja katerega koli pogoja, ki se nanaša na celoten podukrep KOP-a, razen
zahtev navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz toþk C., D. in E. iz te priloge,
doloþenega v PRP-ju 2007–2013 oziroma v uredbi, pri katerem je bila kakršna koli
kršitev navedenih pogojev, ki se nanaša na celoten podukrep KOP-a, ugotovljena že
v preteklem letu, se zahtevek za ta podukrep KOP-a za tekoþe leto zavrne.
(14) ýe je pri izvajanju podukrepa KOP-a za tekoþe leto za KMG ugotovljena kršitev
izpolnjevanja katerega koli pogoja, ki se nanaša na celoten podukrep KOP-a, razen
zahtev navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz toþk C., D. in E. iz te priloge,
doloþenega v PRP-ju 2007–2013 oziroma v uredbi, pri katerem je bila kakršna koli
kršitev navedenih pogojev, ki se nanaša na celoten podukrep KOP-a, ugotovljena že
v dveh preteklih zaporednih letih, se zahtevek za ta podukrep za tekoþe leto zavrne
in obveznost nadaljnjega izvajanja tega podukrepa prekine, pri þemer je upraviþenec
na podlagi odloþbe agencije dolžan vrniti tudi že izplaþana plaþila za izvajanje tega
podukrepa v preteklih letih.
(15) ýe KMG pri izvajanju podukrepa KOP-a, s katerim je bi nadomešþen ukrep
SKOP-a, v obdobju v katerem bi mu še tekla petletna obveznost iz naslova ukrepa
SKOP-a, za tekoþe leto ne izpolnjuje katerega koli pogoja, ki se nanaša na celoten
podukrep KOP-a, razen zahtev navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz toþk C., D. in
E. iz te priloge, doloþenega v PRP-ju 2007–2013 oziroma v uredbi, in je bila pri tem
podukrepu kršitev katerega koli od navedenih pogojev, ki se nanaša na celoten
podukrep KOP-a, ugotovljena že v:
- preteklem letu izvajanja tega podukrepa KOP-a, se zahtevek za ta podukrep
KOP-a za tekoþe leto zavrne, obstojeþa petletna obveznost za izvajanje ukrepa
SKOP-a pa prekine, pri þemer mora upraviþenec na podlagi odloþbe agencije
vrniti vsa sredstva, ki jih je prejel na podlagi obstojeþe obveznosti za izvajanje
ukrepa SKOP-a;
- dveh preteklih zaporednih letih izvajanja tega podukrepa KOP-a, se zahtevek za
ta podukrep KOP-a za tekoþe leto zavrne in obveznost nadaljnjega izvajanja tega
podukrepa prekine, pri þemer je upraviþenec na podlagi odloþbe agencije dolžan
vrniti tudi že izplaþana plaþila za izvajanje tega podukrepa v preteklih letih.
(16) ýe se število živali posamezne vrste, ki jih je KMG v tekoþem letu vkljuþil v
podukrep 214-II/5 reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domaþih živali, glede na
leto vstopa v ta podukrep zmanjša za veþ kot 10 odstotkov oziroma je število živali, ki
so vkljuþene v ta podukrep manjše od 1 GVŽ-ja, mora upraviþenec vrniti znesek, ki
ustreza vsoti neupraviþenih delov že izplaþanih plaþil. ýe ena žival posamezne vrste
predstavlja veþ kot 10 odstotkov vseh živali te vrste vkljuþenih v ta podukrep, se
število živali lahko zmanjša za eno žival.
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(17) ýe se površine zemljišþ, ki jih je KMG v tekoþem letu vkljuþil v podukrep KOP-a,
glede na leto vstopa v ta podukrep zmanjšajo za veþ kot 10 odstotkov, mora
upraviþenec vrniti znesek, ki ustreza vsoti neupraviþenih delov že izplaþanih plaþil.
Ne glede na doloþbo prejšnjega stavka, upraviþencu ni potrebno vrniti tistih delov
izplaþanih plaþil za površine, ki so zaradi sprememb uradnih evidenc obmoþij
grbinastih travnikov, osrednjega obmoþja pojavljanja velikih zveri, ekološko
pomembnih obmoþij, osrednjih obmoþij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov
na Naturi 2000 in najožjih vodovarstvenih obmoþij, v celoti ali delno izpadle iz teh
evidenc.
(18) Ne glede na doloþbo þetrtega odstavka 30. þlena uredbe mora upraviþenec v
primeru, þe posameznega ukrepa SKOP-a ni nadomestil s podukrepom KOP-a, na
podlagi odloþbe agencije vrniti že izplaþana plaþila iz naslova obstojeþe obveznosti
ukrepa SKOP-a.
(19) Ne glede na doloþbo petega odstavka 30. þlena uredbe mora upraviþenec v
primeru, þe je posamezni ukrep SKOP-a nadomestil s podukrepom KOP-a tako, da
je vkljuþena površina ukrepa SKOP-a iz leta 2006 za veþ kot 20 odstotkov manjša od
vkljuþene površine podukrepa KOP-a, na podlagi odloþbe agencije vrniti že izplaþana
plaþila iz naslova obstojeþe obveznosti ukrepa SKOP-a.
(20) Ne glede na doloþbo šestega odstavka 30. þlena uredbe mora upraviþenec v
primeru, þe je vkljuþeno število živali v podukrep KOP-a 214/II-5 reja avtohtonih in
tradicionalnih pasem domaþih živali za leto 2007 manjše od 1 GVŽ-ja, na podlagi
odloþbe agencije vrniti že izplaþana plaþila iz naslova obstojeþe obveznosti ukrepa
SKOP-a reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domaþih živali iz PRP-ja 2004-2006.
(21) Upraviþenec, ki je imel obstojeþo obveznost za izvajanje ukrepa SKOP-a,
zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvu, in te obstojeþe obveznosti ni
mogel nadomestiti z ustreznim podukrepom KOP-a, se mu ta obveznost z letom
2007 prekine, kar se ne upošteva kot kršitev in sankcij ni.
(22) ýe upraviþenec v posameznem letu za izvajanje podukrepa KOP-a ne uveljavlja
plaþil, se to ne upošteva kot kršitev in sankcij ni, razen v primeru kršitev pogojev pri
izvajanju tega podukrepa, razen zahtev navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz toþk
C., D. in E. iz te priloge, doloþenih v PRP-ju 2007–2013 oziroma v uredbi,
ugotovljenih z administrativno kontrolo oziroma s kontrolo na kraju samem. Te kršitve
agencija sankcionira v skladu z doloþbami te priloge.
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C. Kršitve in sankcije minimalnih zahtev za uporabo gnojil
Predpis ES

Zahteve iz predpisov ES,
ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

Direktiva
Sveta z dne
12. decembra
1991 o
varstvu voda
pred
onesnaževanj
em z nitrati iz
kmetijskih
virov (91/676
EGS) (UL L
št. 375 z dne
31.12.1991,
str. 1)

ýlen 4
1. Države þlanice za
zagotovitev splošne ravni
varstva pred
onesnaževanjem za vse
vode v dveh letih po
notifikaciji te direktive
sprejmejo naslednje
ukrepe:
(a) izdelajo kodeks ali
kodekse dobre kmetijske
prakse, ki jih bodo kmetje
izvajali prostovoljno in naj
bi vkljuþevali doloþbe, ki
zajemajo vsaj toþke iz
Priloge II A.
ýlen 5
1. Države þlanice za
uresniþitev ciljev iz þlena
1 v dveh letih po prvem
imenovanju iz þlena 3(2)
ali v enem letu od
vsakega dodatnega
imenovanja iz þlena 3(4)
izdelajo delovne
programe za imenovana
ranljiva obmoþja.
4. Delovni programi se
izvedejo v štirih letih od
izdelave in so sestavljeni
iz naslednjih obvezujoþih
ukrepov:
(a) ukrepov iz Priloge III;
(b) ukrepov, ki so jih
države þlanice predpisale
v kodeksu (-ih) dobre
kmetijske prakse,
izdelanih skladno s
þlenom 4, razen tistih, ki
so bili nadomešþeni z
ukrepi iz Priloge III.

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
Pravilnik za
izvajanje dobre
kmetijske
prakse pri
gnojenju
(Uradni list RS,
št. 130/04)
Operativni
program za
varstvo voda
pred
onesnaženjem
z nitrati iz
kmetijske
proizvodnje za
obdobje 20042008
Program
razvoja
podeželja
Republike
Slovenije za
obdobje 20072013 (Odloþba
Komisije z dne
10.9.2007 o
odobritvi
programa
razvoja
podeželja
Slovenije za
programsko
obdobje 20072013, št. CCI
2007 SI 06
RPO 001)
Program
razvoja
podeželja
Republike
Slovenije za
obdobje 20072013 (Odloþba
Komisije z dne
10.9.2007 o
odobritvi
programa
razvoja
podeželja
Slovenije za
programsko
obdobje 20072013, št. CCI
2007 SI 06
RPO 001)
Zakon o vodah
(Uradni list RS,
št. 67/02)

Izvajanje zahtev
iz nacionalnih
predpisov na
ravni KMG

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upraviþenec in
jih preverja
kontrolor
KMG mora voditi
evidenco
uporabe
živinskih gnojil iz
katere morajo
biti razvidni
najmanj podatki
o: GERK-PID-u
in domaþem
imenu GERK-a,
koliþini in vrsti
živinskega gnoja
ter þasu
gnojenja.

Stopnja kršitve
zahtev iz
nacionalnih
predpisov,
izražena z oceno

Pri gnojenju z
mineralnim
dušikom
uporabljena
koliþina ne sme
presegati 250
kg/ha letno.

Na KMG koliþina
uporabljenega
mineralnega
dušika ne
presega 250
kg/ha letno.

50

Prepovedano je
gnojenje na
priobalnih
zemljišþih v
tlorisni širini 15
metrov od meje
brega voda 1.
reda in 5 metrov
od meje brega
voda 2. reda.

KMG na
priobalnih
zemljišþih v
tlorisni širini 15
metrov od meje
brega voda 1.
reda in 5 metrov
od meje brega
voda 2. reda ne
gnoji.

10

Za strokovno
utemeljeno
gnojenje in
skladišþenje
živinskih gnojil je
treba izdelati
letni gnojilni
naþrt. V letnem
gnojilnem naþrtu
se oceni skupna
koliþina živinskih
gnojil in doloþi
þas gnojenja in
odmerek gnojila
za vsa
razpoložljiva
zemljišþa.

50
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D. Kršitve in sankcije minimalnih zahtev za uporabo fitofarmacevtskih sredstev
Predpis ES

Zahteve iz predpisov
ES, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

Direktiva Sveta z
dne 15. julija
1991 o dajanju
fitofarmacevtskih
sredstev v
promet
(91/414/EGS)
(UL L št. 230 z
dne 19.8.1991,
str. 1)

ýlen 3
1. Države þlanice
predpišejo, da se
fitofarmacevtsko
sredstvo ne sme dati v
promet in uporabljati na
njihovem ozemlju, þe
sredstvo ni bilo
registrirano v skladu s to
direktivo, razen þe
predvideno uporabo
ureja þlen 22.
2. Na podlagi tega, da
fitofarmacevtsko
sredstvo ni registrirano
za uporabo na njihovem
ozemlju, države þlanice
ne smejo ovirati
proizvodnje,
skladišþenja in pretoka
takih sredstev,
namenjenih za uporabo
v drugi državi þlanici,
pod pogojem da
- je sredstvo registrirano
v drugi državi þlanici in
- da so izpolnjene
zahteve glede
inšpekcije, ki jih doloþijo
države þlanice za
zagotovitev skladnosti z
odstavkom 1.
3. Države þlanice
predpišejo, da se mora
fitofarmacevtska
sredstva pravilno
uporabljati. Pravilna
uporaba vkljuþuje
skladnost s pogoji,
doloþenimi v þlenu 4 in
navedenimi na etiketi ter
uporabo naþel dobre
prakse varstva rastlin
kakor tudi, þe je to
mogoþe, naþel
integriranega varstva.
4. Države þlanice
predpišejo, da se
aktivnih snovi ne sme

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
Zakon o
fitofarmacevtskih
sredstvih
(Uradni list RS,
št. 35/07 uradno
preþišþeno
besedilo)
Pravilnik o
dolžnostih
uporabnikov
fitofarmacevtskih
sredstev (Uradni
list RS, št. 62/03
in 5/07)
Pravilnik o
strokovnem
usposabljanju in
preverjanju
znanja iz
fitomedicine
(Uradni list RS,
št. 36/02, 41/04,
17/05 in 92/06)

Izvajanje zahtev
iz nacionalnih
predpisov na
ravni KMG

Vodenje
evidence o
uporabi
fitofarmacevtskih
sredstev na
prostem ter v
zaprtih in
zavarovanih
prostorih je
obvezno.

Izvajalci varstva
rastlin morajo
imeti opravljen
teþaj preverjanja
znanja iz
fitomedicine.

Imetniki naprav
lahko
uporabljajo le
naprave, ki so
redno
pregledane in
imajo znak o
rednem
pregledu.
Imetniki morajo
pridobiti znak o
rednem
pregledu naprav
vsaki dve leti.

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upraviþenec in
jih preverja
kontrolor
Evidence o
uporabi
fitofarmacevtskih
sredstev se
vodijo v skladu s
Prilogo 1
Pravilnika o
dolžnostih
uporabnikov
fitofarmacevtskih
sredstev (Uradni
list RS, št. 62/03
in 5/07).
Evidence o
uporabi
fitofarmacevtskih
sredstev po
parcelah in
kulturah se
hranijo najmanj
pet let.
Izvajalci varstva
rastlin imajo
potrdilo o
opravljenem
teþaju
preverjanja
znanja iz
fitomedicine,
skladno s
Pravilnikom o
strokovnem
usposabljanju in
preverjanju
znanja iz
fitomedicine
(Uradni list RS,
št. 36/02, 17/05
in 92/06).
Za izvajanje
varstva rastlin se
uporabljajo le
naprave, ki so
redno
pregledane in
imajo znak o
rednem
pregledu.
Imetniki morajo
pridobiti znak o
rednem
pregledu naprav
vsaki dve leti.

Stopnja
kršitve zahtev
iz nacionalnih
predpisov,
izražena z
oceno
10

50

50

Uradni list Republike Slovenije
Predpis ES

Zahteve iz predpisov
ES, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

dajati v promet, razen:
- þe so razvršþene,
pakirane in oznaþene v
skladu z Direktivo
67/548/EGS, in
- þe je bila državam
þlanicam in Komisiji za
aktivno snov, ki ni bila v
prometu dve leti po
notifikaciji te direktive,
poslana dokumentacija v
skladu s þlenom 6
skupaj z izjavo, da je
aktivna snov namenjena
za uporabo, opredeljeno
v þlenu 2(1). Ta pogoj ne
velja za aktivne snovi,
namenjene za uporabo v
skladu s þlenom 22.

Št.

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
Program razvoja
podeželja
Republike
Slovenije za
obdobje 20072013 (Odloþba
Komisije z dne
10.9.2007 o
odobritvi
programa
razvoja
podeželja
Slovenije za
programsko
obdobje 20072013, št. CCI
2007 SI 06 RPO
001)
Zakon o vodah
(Uradni list RS,
št. 67/02)
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Izvajanje zahtev
iz nacionalnih
predpisov na
ravni KMG

Prepovedana je
uporaba
fitofarmacevtskih
sredstev na
priobalnih
zemljišþih v
tlorisni širini 15
metrov od meje
brega voda 1. reda
in 5 metrov od
meje brega voda
2. reda.

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upraviþenec in
jih preverja
kontrolor
KMG na
priobalnih
zemljišþih v
tlorisni širini 15
metrov od meje
brega voda 1.
reda in 5 metrov
od meje brega
voda 2. reda ne
uporablja
fitofarmacevtskih
sredstev.

Stran

18353

Stopnja
kršitve zahtev
iz nacionalnih
predpisov,
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E. Kršitve in sankcije pri gnojenju s fosforjem iz živinskih gnojil
Predpis ES

Zahteve iz predpisov ES,
ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
Program
razvoja
podeželja
Republike
Slovenije za
obdobje 20072013 (Odloþba
Komisije z dne
10.9.2007 o
odobritvi
programa
razvoja
podeželja
Slovenije za
programsko
obdobje 20072013, št. CCI
2007 SI 06
RPO 001)

Izvajanje zahtev
iz nacionalnih
predpisov na
ravni KMG

Pri gnojenju z
živinskimi gnojili
letni vnos
fosforja ne sme
presegati 120 kg
P2O5/ha.

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upraviþenec in
jih preverja
kontrolor
Na KMG letni
vnos fosforja pri
gnojenju z
živinskimi gnojili
ne presega 120
kg P2O5/ha.

Stopnja kršitve
zahtev iz
nacionalnih
predpisov,
izražena z oceno
10

Uredba o
mejnih
vrednostih
vnosa nevarnih
snovi in gnojil v
tla (Uradni list
RS, št. 84/05)
Pravilnik za
izvajanje dobre
kmetijske
prakse pri
gnojenju
(Uradni list RS,
št. 130/04)

Kršitve minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter kršitve zahtev
gnojenja s fosforjem iz živinskih gnojil se prištejejo h kršitvam navzkrižne skladnosti in se
vrednotijo skupaj z navzkrižno skladnostjo.
Agencija pri izvajanju kontrole minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih
sredstev ter zahtev glede gnojenja s fosforjem iz živinskih gnojil upošteva tudi
nepravilnosti, ugotovljene v drugih uradnih postopkih.
Kršitve zahtev navzkrižne skladnosti se sankcionirajo v skladu s predpisom, ki ureja
predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju.«.
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Priloga 2:
»Priloga 4: Pogoji za izvajanje podukrepov KOP-a, ki so se spremenili oziroma dopolnili po
rokih za oddajo zahtevkov za uveljavljanje plaþil za te podukrepe iz predpisa, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike
Upraviþenci, ki so zahtevke za dodelitev plaþil za podukrepe KOP-a uveljavljali v rokih,
doloþenih v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, lahko zaradi
spremenjenih oziroma dopolnjenih pogojev za izvajanje posameznih podukrepov KOP-a,
ki so se spremenili oziroma dopolnili po teh rokih, v letu 2007 izstopijo iz izvajanja
podukrepov KOP-a in nadaljujejo z izvajanjem kmetijsko ukrepov iz PRP-ja 2004–2006.
Spremenjeni oziroma dopolnjeni pogoji, ki so osnova za izstop, so:
Šifra
Pogoji, doloþeni pred potrditvijo PRP-ja 2007spremembe
2013
oziroma
dopolnitve
Minimalne zahteve za uporabo gnojil
GN_1
Upoštevanje minimalnih zahtev za uporabo gnojil
pomeni strokovno utemeljeno uporabo rastlinskih
hranil, ki:
- zmanjšuje tveganje za onesnaževanje
kmetijskih tal in voda z ostanki hranil,
- varuje naravne vire pred potencialnim
kmetijskim onesnaženjem,
- dopušþa gospodarno kmetijsko pridelavo,
kar se izvaja preko zahtev navzkrižne skladnosti,
ki so doloþene v Uredbi o predpisanih zahtevah
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih
pogojih pri kmetovanju, kakor tudi minimalne
zahteve za uporabo gnojil, ki se nanaša na
evidence uporabe živinskih gnojil, ki jo mora
voditi kmetijsko gospodarstvo in iz katere morajo
biti razvidni najmanj koliþina in vrsta živinskega
gnoja, þas gnojenja ter podatki o površini, kjer se
ta gnojila uporabljajo.

Minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev
FFS_1
Minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih
sredstev doloþajo, da je ta sredstva potrebno
uporabljati tako, da:
- ne ogrožajo biotske raznovrstnosti širšega
biotopa,
- v najmanjši možni meri obremenjujejo
okolje,
- ne ogrožajo virov pitne vode,
- ne ogrožajo zdravja izvajalcev ukrepov
varstva rastlin in potrošnikov,
kar se izvaja preko zahtev navzkrižne skladnosti,
ki so doloþene v Uredbi o predpisanih zahtevah
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih

Pogoji, doloþeni po potrditvi PRP-ja 2007-2013

Upoštevanje minimalnih zahtev za uporabo gnojil
pomeni strokovno utemeljeno uporabo
rastlinskih hranil, ki:
- zmanjšuje tveganje za onesnaževanje
kmetijskih tal in voda z ostanki hranil,
- varuje naravne vire pred potencialnim
kmetijskim onesnaženjem,
- dopušþa gospodarno kmetijsko pridelavo,
kar se izvaja preko:
- zahtev navzkrižne skladnosti, ki so doloþene
v Uredbi o predpisanih zahtevah ravnanja ter
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri
kmetovanju,
- kakor tudi minimalnih zahtev za uporabo
gnojil, ki se nanašajo na evidenco uporabe
živinskih gnojil, ki jo mora voditi kmetijsko
gospodarstvo in iz katere morajo biti razvidni
najmanj koliþina in vrsta živinskega gnoja,
þas gnojenja ter podatki o površini, kjer se ta
gnojila uporabljajo ter na gnojenje z
mineralnim dušikom, pri þemer uporabljena
koliþina ne sme presegati 250 kg/ha letno,
- prepovedi gnojenja na priobalnih zemljišþih v
tlorisni širini 15 metrov od meje brega voda
1. reda in 5 metrov od meje brega voda 2.
reda kot to doloþa Zakon o vodah.
Minimalne zahteve za uporabo
fitofarmacevtskih sredstev doloþajo, da je ta
sredstva potrebno uporabljati tako, da:
- ne ogrožajo biotske raznovrstnosti širšega
biotopa,
- v najmanjši možni meri obremenjujejo
okolje,
- ne ogrožajo virov pitne vode,
- ne ogrožajo zdravja izvajalcev ukrepov
varstva rastlin in potrošnikov,
kar se izvaja preko:
- zahtev navzkrižne skladnosti, ki so
doloþene v Uredbi o predpisanih
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Pogoji, doloþeni pred potrditvijo PRP-ja 20072013
pogojih pri kmetovanju, kakor tudi minimalnih
zahtev za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki
se nanašajo na:
- vodenje evidence o uporabi fitofarmacevtskih
sredstev v skladu s Prilogo 1 Pravilnika o
dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih
sredstev, iz katere morajo biti razvidni
podatki o površinah in kulturah, kjer se ta
sredstva uporabljajo, pri þemer se te evidence
hranijo najmanj pet let,
- opravljen teþaj preverjanja znanja iz
fitomedicine, ki ga morajo opraviti izvajalci
varstva rastlin skladno s Pravilnikom o
strokovnem usposabljanju in preverjanju
znanja iz fitomedicine,
- uporabo naprav, ki so redno pregledane in
imajo znak o rednem pregledu, katerega
morajo imetniki naprav pridobiti vsaki dve
leti.

Pogoji, doloþeni po potrditvi PRP-ja 2007-2013

-

-

Onesnaženje s fosforjem
FOS_1
-

Vsi podukrepi KOP-a
KOP_1
-

zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih
in okoljskih pogojih pri kmetovanju,
kakor tudi minimalnih zahtev za uporabo
fitofarmacevtskih sredstev, ki se
nanašajo na:
- vodenje evidence o uporabi
fitofarmacevtskih sredstev v skladu s
Prilogo 1 Pravilnika o dolžnostih
uporabnikov fitofarmacevtskih
sredstev, iz katere morajo biti
razvidni podatki površinah in
kulturah, kjer se ta sredstva
uporabljajo, pri þemer se te evidence
hranijo najmanj pet let,
- opravljen teþaj preverjanja znanja iz
fitomedicine, ki ga morajo opraviti
izvajalci varstva rastlin skladno s
Pravilnikom o strokovnem
usposabljanju in preverjanju znanja
iz fitomedicine,
- uporabo naprav, ki so redno
pregledane in imajo znak o rednem
pregledu, katerega morajo imetniki
naprav pridobiti vsaki dve leti,
prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev
na priobalnih zemljišþih v tlorisni širini 15
metrov od meje brega voda 1. reda in 5
metrov od meje brega voda 2. reda kot to
doloþa Zakon o vodah.

Da bi prepreþili onesnaženje okolja s fosforjem iz
kmetijskega izvora, je potrebno pri gnojenju s
fosforjem upoštevati:
- strokovna priporoþila za gnojenje s
fosforjem,
- da je s fosforjem mogoþe gnojiti le na podlagi
analize tal in gnojilnega naþrta,
- da skladno z Uredbo o mejnih vrednostih
vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla letni vnos
fosforja pri gnojenju z živinskimi gnojili ne
sme presegati mejne vrednosti 120 kg
P2O5/ha.
-

214-I/1 ohranjanje kolobarja
KOL_1
-

KMG ne sme proizvajati presežkov živinskih
gnojil.

-

214-I/2 ozelenitev njivskih površin
ZEL_1
-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika
ne sme presegati 170 kg/ha letno.

-

214-I/3 integrirano poljedelstvo
IPL_1
-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika
ne sme presegati 170 kg/ha letno.

-

IPL_2

-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika
ne sme presegati 170 kg/ha letno.
Uporabljajo se lahko samo gnojila iz
tehnoloških navodil za integrirano pridelavo
poljšþin ali pa gnojila, ki so dovoljena v
ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del
A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne

-
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IPL_3

-

-

IPL_4

-

-

Prepovedano je monokulturno pridelovanje
posameznih poljšþin in sorodnih rastlinskih
vrst (isti rodovi), razen hmelja in koruze, ki
se sama s seboj relativno dobro prenašata.
214-I/4 integrirano sadjarstvo
IPS_1
-

-

IPS_2

-

-

IPS_3

-

-

214-I/5 integrirano vinogradništvo
IVG_1
-

-

IVG_2

-

-

124 / 28. 12. 2007 /

24. julija 1991 o ekološki pridelavi
kmetijskih proizvodov in oznaþevanju
tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in
živil.
Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska
sredstva iz tehnoloških navodil za integrirano
pridelavo poljšþin ali pa fitofarmacevtska
sredstva in drugi pripravki za varstvo rastlin,
ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu
s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS)
št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih
proizvodov in živil.
Prepovedano je monokulturno pridelovanje
posameznih poljšþin in sorodnih rastlinskih
vrst (isti rodovi), razen hmelja.
Uporabljajo se lahko samo gnojila iz
tehnoloških navodil za integrirano pridelavo
sadja ali pa gnojila, ki so dovoljena v
ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del
A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne
24. julija 1991 o ekološki pridelavi
kmetijskih proizvodov in oznaþevanju
tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in
živil.
Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska
sredstva iz tehnoloških navodil za integrirano
pridelavo sadja ali pa fitofarmacevtska
sredstva in drugi pripravki za varstvo rastlin,
ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu
s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS)
št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih
proizvodov in živil.
Koliþina uporabljenega mineralnega dušika
ne sme presegati 150 kg/ha letno.
Uporabljajo se lahko samo gnojila iz
tehnoloških navodil za integrirano pridelavo
grozdja ali pa gnojila, ki so dovoljena v
ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del
A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne
24. julija 1991 o ekološki pridelavi
kmetijskih proizvodov in oznaþevanju
tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in
živil.
Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska
sredstva iz tehnoloških navodil za integrirano
pridelavo grozdja ali pa fitofarmacevtska
sredstva in drugi pripravki za varstvo rastlin,
ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu
s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS)
št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih
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-

214-I/6 integrirano vrtnarstvo (na prostem in v zavarovanih prostorih)
IVR_1
-

IVR_2

-

-

IVR_3

-

-

214-I/7 ekološko kmetovanje
EK_1
- Plaþila je možno pridobiti za travniške
visokodebelne sadovnjake z gostoto najmanj
51-200 dreves/ha.
EK_2
-

-

proizvodov in živil.
Koliþina uporabljenega mineralnega dušika
ne sme presegati 170 kg/ha letno.
Uporabljajo se lahko samo gnojila iz
tehnoloških navodil za integrirano pridelavo
zelenjave ali pa gnojila, ki so dovoljena v
ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del
A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne
24. julija 1991 o ekološki pridelavi
kmetijskih proizvodov in oznaþevanju
tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in
živil.
Koliþina uporabljenega mineralnega dušika
ne sme presegati 170 kg/ha, razen pri
doloþenih vrtninah, opredeljenih v
tehnoloških navodilih za integrirano
pridelavo zelenjave, pri katerih koliþina
uporabljenega mineralnega dušika ne sme
presegati 200 kg/ha letno.
Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska
sredstva iz tehnoloških navodil za integrirano
pridelavo zelenjave ali pa fitofarmacevtska
sredstva in drugi pripravki za varstvo rastlin,
ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu
s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS)
št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih
proizvodov in živil.

Plaþila je možno pridobiti za travniške
visokodebelne sadovnjake z gostoto najmanj
50-200 dreves/ha.
Za travniške sadovnjake upraviþenci lahko
uveljavljajo plaþila, þe upoštevajo tudi naslednje
pogoje:
- travniški sadovnjak mora biti vpisan v
evidenco pridelovalcev sadja v ekstenzivnih
oziroma travniških sadovnjakih,
- gostota dreves mora znašati najmanj 50 in
najveþ 200 dreves/ha,
- vzdrževanje visokodebelnih ekstenzivnih
sadovnjakov, ki vkljuþuje tudi nego dreves in
obnovo nasadov (dopolnjevanje praznih
mest),
- oživitvena rez mora biti opravljena v prvem
oziroma drugem letu vkljuþitve v podukrep
(za upraviþence, ki so staro shemo kmetijsko
okoljskih ukrepov nadomestili z novo shemo
kmetijsko okoljskih podukrepov, se šteje, da
je pogoj izpolnjen, þe so oživitveno rez
opravili v prvem oziroma drugem letu
vkljuþitve v kmetijsko okoljski ukrep iz stare
sheme),
- pri obnovi nasadov ni dovoljeno uporabljati
šibkih podlag,
- zatravljenost sadovnjakov z negovano ledino,
- kosna ali pašna raba zatravljenih površin,
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Upraviþenci lahko uveljavljajo plaþila za
travinje v uporabi le za ekološko rejo živine z
obtežbo 0,5-1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišþ
v uporabi.

-

214-II/1 planinska paša brez pastirja
PP_1
- Pašni red mora biti v primeru skupne uporabe
potrjen na obþnem zboru pašne skupnosti v
tekoþem letu, kolikor gre za skupno uporabo
planine ali planinskega pašnika.
PP_2
-

-

PP_3

-

-

PP_4

-

Po zakljuþku pašne sezone je potrebno
obvezno izvesti þistilno košnjo.

-

-

214-II/1 planinska paša s pastirjem
PPP_1
- Pašni red mora biti v primeru skupne uporabe
potrjen na obþnem zboru pašne skupnosti v
tekoþem letu, kolikor gre za skupno uporabo
planine ali planinskega pašnika.
PPP_2
-

-

PPP_3

-

-

PPP_4

-

Po zakljuþku pašne sezone je potrebno
obvezno izvesti þistilno košnjo.

214-II/2 košnja strmih travnikov z nagibom 35-50 odstotkov
S35_1
-

Stran
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-

-

-

uporaba fitofarmacevtskih sredstev na osnovi
prognoze.
Upraviþenci lahko uveljavljajo plaþila za
travinje v uporabi le za ekološko rejo živine z
obtežbo 0,2-1,9 GVŽ/ha KZU v letu 2007,
0,3-1,9 GVŽ/ha v letu 2008, 0,4-1,9 GVŽ/ha
v letu 2009 in 0,5-1,9 GVŽ/ha v letih 20102013, razen ko so živali na paši na planini ali
skupnem pašniku in obtežba na osnovnem
KMG lahko znaša 0-1,9 GVŽ/ha kmetijskih
zemljišþ v uporabi.
ýe gre za skupno uporabo planine ali
planinskega pašnika mora biti pašni red
izdelan ne pa tudi potrjen na obþnem zboru
pašne skupnosti.
Uporabljajo se lahko samo gnojila, ki so
dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s
Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št.
2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih
proizvodov in živil.
Fitofarmacevtska sredstva in drugi pripravki
za varstvo rastlin se lahko uporabljajo samo v
skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta
(EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o
ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih
proizvodov in živil.
Po zakljuþku pašne sezone je potrebno
obvezno izvesti roþno þišþenje grmiþevja in
plevelov.
ýe gre za skupno uporabo planine ali
planinskega pašnika mora biti pašni red
izdelan ne pa tudi potrjen na obþnem zboru
pašne skupnosti.
Uporabljajo se lahko samo gnojila, ki so
dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s
Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št.
2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih
proizvodov in živil.
Fitofarmacevtska sredstva in drugi pripravki
za varstvo rastlin se lahko uporabljajo samo v
skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta
(EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o
ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih
proizvodov in živil.
Po zakljuþku pašne sezone je potrebno
obvezno izvesti roþno þišþenje grmiþevja in
plevelov.
Koliþina uporabljenega mineralnega dušika
ne sme presegati 170 kg/ha letno.
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2013
oziroma
dopolnitve
214-II/2 košnja strmih travnikov z nagibom nad 50 odstotkov
S50_1
-

Pogoji, doloþeni po potrditvi PRP-ja 2007-2013

-

214-II/3 košnja grbinastih travnikov
GRB_1
-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika
ne sme presegati 170 kg/ha letno.

-

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni
dovoljena.

-

V travniškem sadovnjaku mora biti najmanj
50 in najveþ 200 dreves/ha.
Za upraviþence, ki so obstojeþe obveznosti
nadomestili z novimi obveznostmi, se šteje,
da je oživitvena rez opravljena, þe so to rez
opravili v prvem oziroma drugem letu
vkljuþitve v kmetijsko okoljski ukrep iz stare
sheme.
Koliþina uporabljenega mineralnega dušika
ne sme presegati 150 kg/ha letno.

214-II/4 travniški sadovnjaki
TSA_1
- V travniškem sadovnjaku mora biti najmanj
51 in najveþ 200 dreves/ha.
TSA_2
-

-

TSA_3

-

-

214-II/5 reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domaþih živali
PAS_1
- Krma in krmni dodatki ne smejo vsebovati
gensko spremenjenih sestavin.

-

PAS_2

-

-

214-II/6 pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin
SOR_1
-

SOR_2

-

V travniških visokodebelnih sadovnjakih
mora gostota dreves avtohtonih in
tradicionalnih sort sadnih rastlin znašati 51200 dreves/ha.
214-II/7 sonaravna reja domaþih živali
REJ_1
-

-

REJ_2

-

-

Krma in krmni dodatki ne smejo vsebovati
gensko spremenjenih sestavin.

214-II/8 ohranjanje ekstenzivnega travinja
ETA_1
ETA_2
-

-

-

Krma in krmni dodatki, ki se uporabljajo za
prehrano živali na KMG morajo biti pridelani
oziroma proizvedeni v skladu s toþko 4.18 iz
4. poglavja Priloge I B. Uredbe Sveta (EGS)
št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih
proizvodov in živil.
Živali, ki so predmet podpore v okviru
Programa genske banke, do plaþil iz naslova
podukrepa niso upraviþene.
Koliþina uporabljenega mineralnega dušika
ne sme presegati 170 kg/ha letno za žita,
koruzo, krmne rastline, vrtnine, krompir,
oljnice, hmelj in vinsko trto ter 150 kg/ha
letno za sadne rastline.
V travniških visokodebelnih sadovnjakih
mora gostota dreves avtohtonih in
tradicionalnih sort sadnih rastlin znašati 50200 dreves/ha.
Koliþina uporabljenega mineralnega dušika
ne sme presegati 170 kg/ha letno.
Krma in krmni dodatki, ki se uporabljajo za
prehrano živali na KMG morajo biti pridelani
oziroma proizvedeni v skladu s toþko 4.18 iz
4. poglavja Priloge I B. Uredbe Sveta (EGS)
št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih
proizvodov in živil.

Uporaba mineralnih gnojil dovoljena.
Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni
dovoljena.
214-III/1 reja domaþih živali v osrednjem obmoþju pojavljanja velikih zveri
ZVE_1
- ýe je na paši drobnica, mora biti þreda stalno - Drobnica na paši mora biti stalno varovana
varovana.
(obvezna prisotnost pastirja).
ZVE_2
- Premiþne varovalne ograje in mreže je
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potrebno uporabljati, kjer je le mogoþe.
214-III/5 ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na obmoþjih Natura 2000
VTR_1
- Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni
dovoljena.
214-III/6 pokritost tal na vodovarstvenem obmoþju
VVO_1
- Uporabljajo se lahko samo gnojila, ki so
dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s
Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št.
2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih
proizvodov in živil.
VVO_2
- Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska
sredstva in drugi pripravki za varstvo rastlin,
ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu
s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS)
št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih
proizvodov in živil.
- V travniških visokodebelnih sadovnjakih
VVO_3
- V travniških visokodebelnih sadovnjakih
mora gostota dreves avtohtonih in
mora gostota dreves avtohtonih in
tradicionalnih sort sadnih rastlin znašati 50tradicionalnih sort sadnih rastlin znašati 51200 dreves/ha.
200 dreves/ha.

«.

«.
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Upoštevanje minimalnih zahtev za uporabo gnojil pomeni strokovno utemeljeno uporabo
rastlinskih hranil, ki:
zmanjšuje tveganje za onesnaževanje kmetijskih tal in voda z ostanki hranil,
varuje naravne vire pred potencialnim kmetijskim onesnaženjem,
dopušþa gospodarno kmetijsko pridelavo,
kar se izvaja preko:
zahtev navzkrižne skladnosti, ki so doloþene v Uredbi o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju,
kakor tudi minimalnih zahtev za uporabo gnojil, ki se nanašajo na evidenco uporabe živinskih gnojil, ki jo mora voditi kmetijsko gospodarstvo in iz katere morajo biti razvidni
najmanj koliþina in vrsta živinskega gnoja, þas gnojenja ter podatki o površini, kjer se ta gnojila uporabljajo ter na gnojenje z mineralnim dušikom, pri þemer uporabljena
koliþina ne sme presegati 250 kg/ha letno,
prepovedi gnojenja na priobalnih zemljišþih v tlorisni širini 15 metrov od meje brega voda 1. reda in 5 metrov od meje brega voda 2. reda kot to doloþa Zakon o vodah.

FFS_1

Minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev doloþajo, da je ta sredstva potrebno uporabljati tako, da:
ne ogrožajo biotske raznovrstnosti širšega biotopa,
v najmanjši možni meri obremenjujejo okolje,
ne ogrožajo virov pitne vode,
ne ogrožajo zdravja izvajalcev ukrepov varstva rastlin in potrošnikov,
kar se izvaja preko:
zahtev navzkrižne skladnosti, ki so doloþene v Uredbi o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju,
kakor tudi minimalnih zahtev za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki se nanašajo na:
vodenje evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev v skladu s Prilogo 1 Pravilnika o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, iz katere morajo biti
razvidni podatki površinah in kulturah, kjer se ta sredstva uporabljajo, pri þemer se te evidence hranijo najmanj pet let,
opravljen teþaj preverjanja znanja iz fitomedicine, ki ga morajo opraviti izvajalci varstva rastlin skladno s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preverjanju
znanja iz fitomedicine,
uporabo naprav, ki so redno pregledane in imajo znak o rednem pregledu, katerega morajo imetniki naprav pridobiti vsaki dve leti,
prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev na priobalnih zemljišþih v tlorisni širini 15 metrov od meje brega voda 1. reda in 5 metrov od meje brega voda 2. reda kot to
doloþa Zakon o vodah.

FOS_1

Da bi prepreþili onesnaženje okolja s fosforjem iz kmetijskega izvora, je potrebno pri gnojenju s fosforjem upoštevati:
strokovna priporoþila za gnojenje s fosforjem,
da je s fosforjem mogoþe gnojiti le na podlagi analize tal in gnojilnega naþrta,
da skladno z Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla letni vnos fosforja pri gnojenju z živinskimi gnojili ne sme presegati mejne vrednosti 120 kg
P2O5/ha.

KOP_1

-

KMG ne sme proizvajati presežkov živinskih gnojil.

KOL_1

-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika ne sme presegati 170 kg/ha letno.

ZEL_1

-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika ne sme presegati 170 kg/ha letno.

IPL_1

-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika ne sme presegati 170 kg/ha letno.

IPL_2

-

Uporabljajo se lahko samo gnojila iz tehnoloških navodil za integrirano pridelavo poljšþin ali pa gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B
Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

IPL_3

-

Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva iz tehnoloških navodil za integrirano pridelavo poljšþin ali pa fitofarmacevtska sredstva in drugi pripravki za varstvo
rastlin, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov
in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

IPL_4

-

Prepovedano je monokulturno pridelovanje posameznih poljšþin in sorodnih rastlinskih vrst (isti rodovi), razen hmelja.

IPS_1

-

Uporabljajo se lahko samo gnojila iz tehnoloških navodil za integrirano pridelavo sadja ali pa gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B
Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

IPS_2

-

Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva iz tehnoloških navodil za integrirano pridelavo sadja ali pa fitofarmacevtska sredstva in drugi pripravki za varstvo rastlin,
ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in
oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

IPS_3

-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika ne sme presegati 150 kg/ha letno.

IVG_1

-

Uporabljajo se lahko samo gnojila iz tehnoloških navodil za integrirano pridelavo grozdja ali pa gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B
Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

IVG_2

-

Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva iz tehnoloških navodil za integrirano pridelavo grozdja ali pa fitofarmacevtska sredstva in drugi pripravki za varstvo
rastlin, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov
in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

IVG_3

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika ne sme presegati 170 kg/ha letno.

IVR_1

-

Uporabljajo se lahko samo gnojila iz tehnoloških navodil za integrirano pridelavo zelenjave ali pa gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B
Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

IVR_2

-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika ne sme presegati 170 kg/ha, razen pri doloþenih vrtninah, opredeljenih v tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo zelenjave,
pri katerih koliþina uporabljenega mineralnega dušika ne sme presegati 200 kg/ha letno.

IVR_3

-

Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva iz tehnoloških navodil za integrirano pridelavo zelenjave ali pa fitofarmacevtska sredstva in drugi pripravki za varstvo
rastlin, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov
in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

EK_1

-

Plaþila je možno pridobiti za travniške visokodebelne sadovnjake z gostoto najmanj 50-200 dreves/ha.

EK_2

Za travniške sadovnjake upraviþenci lahko uveljavljajo plaþila, þe upoštevajo tudi naslednje pogoje:
travniški sadovnjak mora biti vpisan v evidenco pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih,
gostota dreves mora znašati najmanj 50 in najveþ 200 dreves/ha,
vzdrževanje visokodebelnih ekstenzivnih sadovnjakov, ki vkljuþuje tudi nego dreves in obnovo nasadov (dopolnjevanje praznih mest),
oživitvena rez mora biti opravljena v prvem oziroma drugem letu vkljuþitve v podukrep (za upraviþence, ki so staro shemo kmetijsko okoljskih ukrepov nadomestili z novo
shemo kmetijsko okoljskih podukrepov, se šteje, da je pogoj izpolnjen, þe so oživitveno rez opravili v prvem oziroma drugem letu vkljuþitve v kmetijsko okoljski ukrep iz stare
sheme),
pri obnovi nasadov ni dovoljeno uporabljati šibkih podlag,
zatravljenost sadovnjakov z negovano ledino,
kosna ali pašna raba zatravljenih površin,
uporaba fitofarmacevtskih sredstev na osnovi prognoze.

EK_3

-

Upraviþenci lahko uveljavljajo plaþila za travinje v uporabi le za ekološko rejo živine z obtežbo 0,2-1,9 GVŽ/ha KZU v letu 2007, 0,3-1,9 GVŽ/ha v letu 2008, 0,4-1,9
GVŽ/ha v letu 2009 in 0,5-1,9 GVŽ/ha v letih 2010-2013, razen ko so živali na paši na planini ali skupnem pašniku in obtežba na osnovnem KMG lahko znaša 0-1,9 GVŽ/ha
kmetijskih zemljišþ v uporabi.

PP_1

-

ýe gre za skupno uporabo planine ali planinskega pašnika mora biti pašni red izdelan ne pa tudi potrjen na obþnem zboru pašne skupnosti.
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PP_2

-

Uporabljajo se lahko samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

PP_3

-

Fitofarmacevtska sredstva in drugi pripravki za varstvo rastlin se lahko uporabljajo samo v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991
o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

PP_4

-

Po zakljuþku pašne sezone je potrebno obvezno izvesti roþno þišþenje grmiþevja in plevelov.

PPP_1

-

ýe gre za skupno uporabo planine ali planinskega pašnika mora biti pašni red izdelan ne pa tudi potrjen na obþnem zboru pašne skupnosti.

PPP_2

-

Uporabljajo se lahko samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

PPP_3

-

Fitofarmacevtska sredstva in drugi pripravki za varstvo rastlin se lahko uporabljajo samo v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991
o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

PPP_4

-

Po zakljuþku pašne sezone je potrebno obvezno izvesti roþno þišþenje grmiþevja in plevelov.

S35_1

-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika ne sme presegati 170 kg/ha letno.

S50_1

-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika ne sme presegati 170 kg/ha letno.

GRB_1

-

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

TSA_1

-

V travniškem sadovnjaku mora biti najmanj 50 in najveþ 200 dreves/ha.

TSA_2

-

Za upraviþence, ki so obstojeþe obveznosti nadomestili z novimi obveznostmi, se šteje, da je oživitvena rez opravljena, þe so to rez opravili v prvem oziroma drugem letu
vkljuþitve v kmetijsko okoljski ukrep iz stare sheme.

TSA_3

-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika ne sme presegati 150 kg/ha letno.

PAS_1

-

Krma in krmni dodatki, ki se uporabljajo za prehrano živali na KMG morajo biti pridelani oziroma proizvedeni v skladu s toþko 4.18 iz 4. poglavja Priloge I B. Uredbe Sveta
(EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

PAS_2

-

Živali, ki so predmet podpore v okviru Programa genske banke, do plaþil iz naslova podukrepa niso upraviþene.

SOR_1

-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika ne sme presegati 170 kg/ha letno za žita, koruzo, krmne rastline, vrtnine, krompir, oljnice, hmelj in vinsko trto ter 150 kg/ha letno
za sadne rastline.

SOR_2

-

V travniških visokodebelnih sadovnjakih mora gostota dreves avtohtonih in tradicionalnih sort sadnih rastlin znašati 50-200 dreves/ha.

REJ_1

-

Koliþina uporabljenega mineralnega dušika ne sme presegati 170 kg/ha letno.

REJ_2

-

Krma in krmni dodatki, ki se uporabljajo za prehrano živali na KMG morajo biti pridelani oziroma proizvedeni v skladu s toþko 4.18 iz 4. poglavja Priloge I B. Uredbe Sveta
(EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

ETA_1

-

Uporaba mineralnih gnojil dovoljena.

ETA_2

-

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

ZVE_1

-

Drobnica na paši mora biti stalno varovana (obvezna prisotnost pastirja).

ZVE_2

-

Premiþne varovalne ograje in mreže je potrebno uporabljati, kjer je le mogoþe.

VTR_1

-

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

VVO_1

-

Uporabljajo se lahko samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki
pridelavi kmetijskih proizvodov in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

VVO_2

-

Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva in drugi pripravki za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II, del A in B Uredbe Sveta
(EGS) št. 2092/91 z dne 24. julija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in oznaþevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil.

VVO_3

-

V travniških visokodebelnih sadovnjakih mora gostota dreves avtohtonih in tradicionalnih sort sadnih rastlin znašati 50-200 dreves/ha.

«.

«.
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Spremembe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006

Na podlagi 7. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z Odločbo Komisije z dne 24. 8. 2004 o potrditvi programskega dokumenta za razvoj podeželja za Republiko Slovenijo za programsko obdobje
2004–2006, št. CCI 2004 SI 06 GDO 00 je Vlada Republike Slovenije sprejela

S P R E M E M B E   P R O G R A M A
razvoja podeželja za Republiko Slovenijo
2004–2006
I.
V Programu razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/04, 45/06 in 70/07; v nadaljnjem
besedilu: PRP) se v poglavju 8. Okvirna skupna finančna preglednica preglednica 22 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 22: Okvirna skupna finančna preglednica
2004
Javni izdatki

2005

Prispevek
ES

Prispevek
zasebnega Javni izdatki
sektorja

Prispevek
ES

2006
Prispevek
zasebnega Javni izdatki
sektorja

Prispevek
ES

Skupaj
Prispevek
zasebnega Javni izdatki
sektorja

Prispevek
ES

Prispevek
zasebnega
sektorja

Prednostna naloga 1: Sonaraven razvoj kmetijstva in podeželja
OMD
(€)

42.000.000 33.600.000

0

47.300.000 37.800.000

0

35.200.000

28.100.000

0 124.500.000

99.500.000

0

34.230.050 27.322.521

0

36.589.035 29.191.352

0

57.151.458

45.697.155

0 127.970.544 102.211.028

0

76.230.050 60.922.521

0

83.889.035 66.991.352

0

92.351.458

73.797.155

0 252.470.544 201.711.028

0

2.200.000

0

861.880

662.985

0

5.461.880

4.262.985

0

17.000.000 13.600.000

0

32.900.000

26.300.000

0

59.300.000

47.400.000

0

8.648

0

261.962

193.454

0

1.142.876

879.581

0

19.810.965 15.808.648

0

34.023.842

27.156.439

0

65.904.756

52.542.566

0

0 318.375.300 254.253.594

0

Kmetijsko
okoljski
ukrepi
(€)
Skupaj
Prednostna
naloga 1
(€)

Prednostna naloga 2: Ekonomsko in socialno prestrukturiranje kmetijstva
Zgodnje upokojevanje
(€)

1.800.000

1.400.000

0

9.400.000

7.500.000

0

869.950

677.479

0

12.069.950

9.577.479

0

2.800.000

Podpora
izvajanju EU
standardov
(€)
Tehnična
pomoč
(€)

10.965

Skupaj
Prednostna
naloga 2
(€)
Skupaj
Prednostna
naloga 1 + 2
(€)

88.300.000 70.500.000

0 103.700.000 82.800.000

0 126.375.300 100.953.594

Program
SAPARD
(€)

0

0

0

17.800.000 14.200.000

0

1.600.000

1.100.000

1.300.000

765.342

478.339

478.339

2.365.342

1.578.339

1.778.339

13.200.000 10.500.000

0

1.359.358

1.068.067

0

32.359.358

25.768.067

0

478.339 353.100.000 281.600.000

1.778.339

Dopolnila
k direktnim
plačilom
(€)
SKUPAJ
(€)

106.100.000 84.700.000

0 118.500.000 94.400.000

1.300.000 128.500.000 102.500.000

Finančno programiranje temelji na sredstvih, ki so določena v Odločbi Komisije 2004/21/ES (z dne 29. 12. 2003). Podpore
se bodo izplačevale na način, opredeljen v letni uredbi.
Izračun prispevka Skupnosti temelji na skupnih javnih izdatkih.«.
 UL L št. 5, 9.1. 2004, str. 87
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II.
V poglavju 9.3.5 Program SAPARD se:
– v drugem odstavku besedilo »1,6 mio« nadomesti s
številko »1.578.339«;
– preglednica 37 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 37: Okvirna vrednost prevzetih obveznosti
SAPARD, ki se bo sofinancirala iz EKUJS
Leto
2005
2006
Skupaj

€
1.100.000
478.339
1.578.339
«.

III.
V poglavju 9.3.6 Dopolnila k direktnim plačilom se preglednica 38 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 38: Predlagana dopolnila k direktnim plačilom iz EKUJS za Slovenijo
Leto
2004
2005
2006
Skupaj

se:

€
14.200.000
10.500.000
1.068.067
25.768.067
«.

IV.
V poglavju 14. Ravnotežje med različnimi ukrepi podpor

– v sedmem odstavku beseda »skoraj« nadomesti z besedo »okoli«;
– v osmem odstavku besedilo »dobrih 0,8« nadomesti z
besedilom »dobre 0,3«;
– v desetem odstavku besedilo »1,6 mio« nadomesti s
številko »1.578.339«.
V.
Te spremembe so bile poslane v potrditev Komisiji dne
6. septembra 2007.
VI.
Te spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 33100-4/2007/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2311-0164
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
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Pravilnik o tehničnih in sanitarnih pogojih ter
načinu zavarovanja prostorov za hrambo in
izdajanje prepovedanih drog iz skupin I in II

Na podlagi 11. člena Zakona o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04
– ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) izdaja ministrica za zdravje

PRAVILNIK
o tehničnih in sanitarnih pogojih ter načinu
zavarovanja prostorov za hrambo in izdajanje
prepovedanih drog iz skupin I in II
1. člen
(področje urejanja)
Ta pravilnik določa tehnične in sanitarne pogoje ter način
zavarovanja prostorov za hrambo in izdajanje prepovedanih
drog iz skupin I in II, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizičnih
osebe pri opravljanju prometa z navedenimi prepovedanimi
drogami na debelo.
2. člen
(posebni pogoji)
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s prepovedanimi drogami na debelo iz skupin I in II, morajo poleg
splošnih pogojev, kot jih določa zakon o proizvodnji in prometu
s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00,
2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) izpolnjevati tudi naslednje
posebne pogoje:
1. imeti morajo posebne prostore in opremo za hrambo in
izdajanje prepovedanih drog, ki ustrezajo pogojem, določenim
s tem pravilnikom;
2. zagotoviti morajo ustrezno zavarovanje prostorov in
opreme za hrambo in izdajanje prepovedanih drog. Vse aktivnosti v zvezi s tem kot tudi evidence oseb, ki jim je omogočen
dostop do prostorov morajo biti natančno zabeležene;
3. voditi morajo evidence o izpolnjevanju tehničnih in sanitarnih pogojev ter zavarovanju prostorov namenjenih za hrambo in izdajanje prepovedanih drog, ki omogočajo sledljivost in
se nanašajo na:
– dostop zaposlenih do prostorov hrambe,
– postopke prevzema in skladiščenja,
– beleženje pogojev shranjevanja (temperatura, vlaga …),
– hrambo ostankov analiziranih vzorcev.
3. člen
(pogoji glede prostorov)
Prostori iz 1. točke prejšnjega člena morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. v prostorih, kjer se hranijo in izdajajo prepovedane
droge, se ne smejo nahajati drugi proizvodi;
2. prostori morajo biti gradbeno-tehnično ustrezni za
hrambo in izdajanje prepovedanih drog tako, da so notranje
površine prostorov izdelane iz primernega materiala, ki ne
poka, se ne osipa in se ne navzema vlage, ter da jih je mogoče
hitro in zlahka čistiti, po potrebi pa tudi dezinficirati;
3. prostori morajo biti osvetljeni, prezračeni, aklimatizirani
s temperaturo in vlago, ki sta nujni za brezhibno delovanje naprav ter za pravilno in varno hrambo prepovedanih drog.
Ostanki analiziranih vzorcev se hranijo dve leti v zaprtem
zaklenjenem primernem prostoru, do katerega imajo dostop le
pooblaščene osebe.
4. člen
(pogoji glede opreme)
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s prepovedanimi drogami na debelo iz skupin I in II morajo imeti ustrezno
opremo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je po tehničnih značilnostih in zmogljivostih primerna
za uporabo;
2. omogočati mora redno vzdrževanje in čiščenje.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-43/2007
Ljubljana, dne 21. decembra 2007
EVA 2001-2711-0018
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

6273.

Pravilnik o strokovnem izpitu s področja
zdravstvenega varstva rastlin

Na podlagi tretjega odstavka 81. člena in drugega odstavka 95. člena, za izvajanje 2., 8., 19. in 27. točke 76. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega
varstva rastlin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Št.
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(3) Izvajalec strokovnega izpita mora zagotoviti:
– gradivo za strokovni izpit,
– pripravo in izdajo potrdila.
4. člen
(pogoji za predavatelje)
(1) Predavatelje imenuje Uprava na podlagi izpolnjevanja
naslednjih pogojev:
a) glede izobrazbe:
– da imajo vsaj naziv univerzitetni diplomirani inženir
agronomije ali druge biotehniške smeri, ali
– vsaj naziv univerzitetni diplomirani pravnik, ali
– vsaj izobrazbo, pridobljeno po podiplomskih študijskih
programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z biotehniškega področja;
b) glede delovnih izkušenj:
– da imajo vsaj 5 let delovnih izkušenj s fitosanitarnega
področja ali področja zdravstvenega varstva rastlin;
c) glede strokovnih dosežkov:
– da imajo predavateljske izkušnje,
– da poznajo predpise, ki urejajo zdravstveno varstvo
rastlin in
– imajo strokovne objave oziroma izdelke s področja zdravstvenega varstva rastlin.
(2) Predavatelje, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, imenuje Uprava z odločbo. V postopku izdaje odločbe
višji upravni delavec ugotavlja izpolnjevanje pogojev na podlagi
pisnega življenjepisa kandidata, predloženih dokazil in opravljenega razgovora s kandidatom.
(3) Seznam imenovanih predavateljev Uprava posreduje
izbranemu izvajalcu strokovnega izpita z navedbo osebnih
podatkov in strokovnega področja, za katerega je predavatelj
imenovan.

(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program, vsebino in način opravljanja
strokovnega izpita s področja zdravstvenega varstva rastlin (v
nadaljnjem besedilu: strokovni izpit) za fitosanitarne in gozdarske inšpektorje, ki opravljajo inšpekcijski nadzor po zakonu, ki
ureja zdravstveno varstvo rastlin, pogoje, ki jih mora izpolnjevati
izvajalec strokovnega izpita (v nadaljnjem besedilu: izvajalec),
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji, obrazec potrdila
o strokovnem izpitu ter vodenje evidenc.
2. člen
(pomen izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

– strokovni izpit obsega strokovno usposabljanje in pisno
preverjanje znanja obveznih vsebin iz programa strokovnega
usposabljanja iz 5. člena tega pravilnika;
– potrdilo o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega
varstva rastlin je potrdilo o poznavanju škodljivih organizmov
rastlin, njihovega obvladovanja in predpisov o zdravstvenem
varstvu rastlin (v nadaljnjem besedilu: potrdilo).
II. IZVAJALCI STROKOVNEGA IZPITA
3. člen
(pogoji za izvajalca strokovnega izpita)
(1) Izvajalca strokovnega izpita izbere Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje.
(2) Izvajalec strokovnega izpita mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je registriran za dejavnost izobraževanja odraslih,
– ima prostore in opremo za izvedbo strokovnega izpita,
– ima tehnične in učne pripomočke za izvedbo strokovnega izpita.

III. STROKOVNI IZPIT
5. člen
(določitev programa strokovnega usposabljanja)
Uprava določi program in datum strokovnega usposabljanja ter izpitne roke in to objavi na svoji spletni strani.
6. člen
(obseg strokovnega usposabljanja)
(1) Strokovno usposabljanje traja najmanj 21 pedagoških ur in zajema obvezne vsebine iz programa strokovnega
usposabljanja.
(2) Za pristop k pisnemu preverjanju znanja je udeležba
na strokovnem usposabljanju obvezna.
7. člen
(prijava na strokovni izpit)
(1) Odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat
zaposlen, ali kandidat sam vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri izbranem izvajalcu.
(2) Prijava mora vsebovati osebno ime kandidata, EMŠO,
kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, podatke o vrsti in
stopnji izobrazbe, organ zaposlitve in delovno mesto ter delovno dobo.
(3) Če je prijava iz prejšnjega odstavka nepopolna, izvajalec na to opozori kandidata. Če kandidat najkasneje 7 dni
pred izvedbo strokovnega usposabljanja prijave ne dopolni, se
prijava ne upošteva.
8. člen
(preverjanje znanja)
(1) Izvajalec razpiše najmanj tri roke pisnega preverjanja
znanja. Prvi rok mora biti razpisan najpozneje 30 dni po zaključenem strokovnem usposabljanju.

Stran

18368 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

(2) Če kandidat preverjanja znanja ne opravi v prvih treh
izpitnih rokih po zaključenem strokovnem usposabljanju, ga
lahko po ceniku izvajalca iz prvega odstavka 12. člena tega
pravilnika opravlja znova.
(3) Izvajalec za vsak izpitni rok imenuje tričlansko izpitno
komisijo izmed predavateljev, ki so predavali na strokovnem
usposabljanju. Komisija po končanem pisnem preverjanju znanja sestavi zapisnik, ki ga posreduje izvajalcu in Upravi. Zapisnik mora vsebovati najmanj podatke o udeležencih pisnega
preverjanja znanja in doseženih rezultatih.
(4) Kandidat pristopi k pisnemu preverjanju znanja z osebnim dokumentom, s katerim izkaže svojo identiteto.
9. člen
(ocena uspeha kandidata)
Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.

Uradni list Republike Slovenije
– poteku strokovnega usposabljanja in pisnega preverjanja znanja,
– udeležencih strokovnega usposabljanja,
– udeležencih pisnega preverjanja znanja.
(2) Izvajalec mora voditi tudi evidenco o izdanih potrdilih,
ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– osebno ime kandidata,
– številko izdanega potrdila,
– datum opravljanja preverjanja znanja,
– osebno ime vpisnika podatkov.
(3) Izvajalec mora evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena posredovati Upravi najkasneje v roku 60 dni po
končanem strokovnem usposabljanju oziroma 30 dni po končanem pisnem preverjanju znanja in jih trajno hraniti.
(4) Izvajalec mora zapisnike iz tretjega odstavka 8. člena
tega pravilnika hraniti najmanj 15 let.

10. člen

14. člen

(ugovor)

(zbirne evidence)

(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije,
lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji.
Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik o preverjanju znanja.
(2) O ugovoru iz prejšnjega odstavka odloča druga tričlanska izpitna komisija, ki jo določi izvajalec s seznama predavateljev. O ugovoru je treba odločiti v osmih dneh od njegove
vložitve.

Uprava vodi zbirne evidence o predavateljih in prejetih
evidencah iz prejšnjega člena.

11. člen
(potrdilo)
(1) Kandidati, ki so uspešno opravili strokovni izpit, prejmejo o tem potrdilo.
(2) Izvajalec izda potrdilo na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(stroški strokovnega izpita)
(1) Stroške strokovnega izpita nosi prijavitelj po ceniku,
ki ga določi izvajalec.
(2) Cena strokovnega izpita ne sme presegati najvišje
dovoljene cene, ki je določena v pogodbi, ki jo skleneta Uprava
in izvajalec.
(3) V ceno strokovnega izpita je vključen zlasti strošek
gradiva, potrdilo iz prejšnjega člena ter preverjanja znanja v
prvih treh izpitnih rokih po zaključenem strokovnem usposabljanju.
IV. VODENJE EVIDENC

15. člen
(prehodni določbi)
(1) Strokovnega izpita ni treba opravljati že imenovanim
fitosanitarnim in gozdarskim inšpektorjem, ki so opravili poseben izpit iz fitomedicine v skladu z Zakonom o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) in izpolnjujejo ostale
pogoje v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
(2) Kandidati za fitosanitarne ali gozdarske inšpektorje,
ki opravljajo inšpekcijski nadzor po zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, morajo opraviti strokovni izpit v skladu s
tem pravilnikom najpozneje v roku enega leta od uveljavitve
tega pravilnika oziroma najpozneje v roku enega leta od
zaposlitve.
16. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-173/2007
Ljubljana, dne 11. decembra 2007
EVA 2007-2311-0110

13. člen
(evidence o strokovnem izpitu)
(1) Izvajalec mora voditi evidence, ki vsebujejo najmanj
podatke o:

Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga
OBRAZEC POTRDILA

_______________________________________________________
(izvajalec )

________________________________________________________________
(naslov izvajalca)

POTRDILO
O STROKOVNEM IZPITU S PODROýJA ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA RASTLIN
Izdano na podlagi
Pravilnika o strokovnem izpitu s podroþja
zdravstvenega varstva rastlin
(Uradni list RS, št. 124/07)

_______________________________________________________________
Ime in priimek

__________________________________
Datum in kraj rojstva

_______________________________________________________________________
Stalno prebivališþe

M.P.
______________________

____________________

(kraj, datum izdaje potrdila)

(podpis izvajalca )

(vtisnjena serijska številka potrdila)

Priloga

6
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev

Na podlagi devetega odstavka 103. člena, dvanajstega
odstavka 103.a člena, v zvezi z drugim odstavkom 114. člena
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi petega odstavka 100. člena
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo), ter za izvajanje 23. člena Uredbe o
izvedbi ukrepov kmetijske politike (Uradni list RS, št. 19/07 in
96/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o registru kmetijskih gospodarstev
1. člen
V Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni
list RS, št. 121/06) se v 3. členu doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) V RKG se lahko vpišejo tudi drugi subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v RKG v skladu s predpisi, ki urejajo
ukrepe kmetijske politike.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
2. člen
V napovednem stavku četrtega odstavka 4. člena se
besedilo »kmetijska gospodarstva, ki imajo v uporabi skupne
pašnike ali planine,« nadomesti z besedilom »KMG – skupne
pašnike in KMG – planine«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »Če ima kmetijsko
gospodarstvo v uporabi kmetijska ali gozdna zemljišča, se
vlogi priloži izpolnjen obrazec iz priloge 2, ki je sestavni del
tega pravilnika.« nadomesti z besedilom »Če ima kmetijsko
gospodarstvo v uporabi kmetijska ali gozdna zemljišča, za
katere pravica do uporabe ni razvidna iz javnih evidenc, se
za ta zemljišča vlogi priloži izpolnjen obrazec iz priloge 2, ki je
sestavni del tega pravilnika.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »Na podlagi vloge
iz« doda besedilo »prvega odstavka tega člena oziroma«.
4. člen
7. člen se spremeni, tako da se glasi:
»7. člen
(stalež rejnih živali)
Stalež rejnih živali se v RKG povzame iz posredovanih
podatkov nosilcev v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike in evidence rejnih živali.«.
5. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(zahteva za vpogled, prepis ali izpis podatkov)
(1) Vpogled, prepis ali izpis podatkov iz RKG lahko zahteva nosilec ali član kmetije za kmetijsko gospodarstvo, na
katerem je vpisan.
(2) Zahtevo za vpogled, prepis ali izpis podatkov iz RKG
se vloži pri upravni enoti.«.
6. člen
V četrtem odstavku 10. člena se v točki a) šesta in sedma
alineja črtata.
V točki b) se druga alineja črta. Dosedanja tretja do sedma alineja postanejo druga do šesta alineja.
V tretji alineji točke c) se za besedilom »začasna žlahtniteljeva oznaka« doda besedilo »oziroma pri uvoženih sadikah
ime sorte, navedeno na rastlinskem potnem listu«.
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7. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe 8. točke prvega odstavka 2.
člena tega pravilnika, se v primerih, ko gre na strnjeni površini
za dvonamensko rabo (košnjo oziroma pašo in ekstenzivno pridelavo sadja) ter gostota dreves na celotno površino ne presega 50 dreves na ha, skupine sadnih dreves obvezno izloči kot
GERK z dejansko rabo ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak
le, če je površina pod temi drevesi večja od 0,3 ha.«.
8. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedo »podeželja«
doda besedilo »(v nadaljevanju: kontrolna organa)«.
9. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(način posredovanja ugotovitev kontrolnih organov)
(1) Kontrolna organa posredujeta v RKG ugotovitve kontrole pri tistih GERK, pri katerih je bila ugotovljena manjša
površina od prijavljene, pri čemer je bila upoštevana toleranca
meritve, določena v predpisu, ki določa metode ugotavljanja in
merjenja kmetijskih parcel ter tolerance meritev, oziroma ugotovljena drugačna vrsta dejanske rabe od prijavljene.
(2) Kontrolna organa ugotovitev kontrole GERK na kraju
samem posredujeta v evidenco GERK v elektronski obliki.
Ugotovitev mora vsebovati odločbo oziroma zapisnik v skladu
s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, ter
topološko in vsebinsko ustrezen grafični podatek. Grafičnega
podatka ni treba posredovati, če je napačno prijavljena samo
dejanska raba na celotni površini GERK, površina GERK pa
je pravilna.
(3) Grafični podatek mora vsebovati pozicijo, površino in
vrsto dejanske rabe za celotno površino GERK, na kateri je bila
izvedena kontrola. Če se ugotovi, da prijavljen GERK delno
ali v celoti leži na nekmetijski rabi ali na vrstah dejanske rabe
iz skupine druge kmetijske površine v skladu s predpisom, ki
ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, in
meje med njimi ni mogoče natančno določiti, kontrolni organ za
to površino vpiše, da gre za napačno prijavo.
(4) Če je bil GERK v evidenci GERK pred oziroma med
izvedbo kontrole spremenjen, se v evidenco GERK prenesejo
ugotovitve kontrol le za površino, ki je enaka preseku površine, ki je bila dejansko v kontroli, s trenutnim stanjem GERK v
evidenci GERK.
(5) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja posreduje svoje ugotovitve v evidenco GERK
najpozneje v štirinajstih dneh po koncu izvedbe vseh kontrol na
kraju samem za obravnavano kmetijsko gospodarstvo.«.
10. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga
1 sestavni del tega pravilnika.
Priloga 7 se črta.
Priloga 9 se nadomesti z novo prilogo 9, ki je kot priloga
2 sestavni del tega pravilnika.
Priloga 15 se nadomesti z novo prilogo 15, ki je kot priloga
3 sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-356/2007
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2311-0169
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1:
»PRILOGA 4

Izpolniti z velikimi tiskanimi þrkami!

KMG-MID
(ob prvem vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev izpolni upravna enota)

Priimek, ime / naziv nosilca
EMŠO

Matiþna št.*

Naselje
Ulica

Hišna št.

Pošta

Poštna št.

* Izpolnijo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, agrarne in pašne skupnosti, izobraževalne ustanove, registrirane verske
skupnosti oziroma pravne osebe registrirane verske skupnosti

PODATKI O SKUPNEM PAŠNIKU OZIROMA PLANINI
Ustrezno oznaþite:

Skupni pašnik

Planina v skupni rabi

Individualna planina

Identifikacijska oznaka
(ob prvem vpisu izpolni upravna enota)

Tradicionalno ime skupnega pašnika / planine:
GERK-i vkljuþeni v skupni pašnik / planino:
GERK_PID

Domaþe ime

Podatki o objektih (število):
Oskrba z elektriko:
Oskrba z vodo:

GERK_PID

hlevi

omrežje

vodovod

, koþe

lastna elektrika
kapnica

vodotok

Domaþe ime

, drugo

ni elektrike
studenec

zajetje

Dostop do skupnega pašnika / planine (oznaþite možnost, s katero je še mogoþe dostopati):
kamion
Elektriþni pastir:

terensko vozilo
da

ne

traktor

specialna prevozna sredstva

predplanina

peš

delno

Število stalnega osebja na skupnem pašniku / planini:
Vrsta planine:

tovorne živali

planina

pastir

sirar

visokogorska planina

IZJAVA: S podpisom jamþim za toþnost in resniþnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za napaþne
ali nepopolne podatke.
Dovoljujem, da se posredovani podatki lahko uporabljajo v obveznih zbirkah podatkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in za z zakonom dovoljene namene.
V / na

,

Dan

.

Mesec

.

Leto

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva
oziroma žig (þe obstaja) in podpis zakonitega zastopnika:
________________________________________________«.
Priloga

Stran
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PRILOGA 3:
»PRILOGA 15

Izpolniti z veliki tiskanimi þrkami!

UPRAVNA ENOTA: _________________________________
VLOGA ZA PRENOS GERK-ov
1. KMG-MID in podatki o nosilcu, ki je prenehal uporabljati zemljišþa:
KMG-MID
Priimek, ime / naziv
EMŠO
Matiþna št.*
Naselje
Ulica

Hišna št.

Poštna št.

Dod.

Pošta

* Izpolnijo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, agrarne in pašne skupnosti, izobraževalne ustanove, registrirane verske
skupnosti oziroma pravne osebe registrirane verske skupnosti

2. KMG-MID in podatki o nosilcu, ki bo uporabljal zemljišþa:
KMG-MID
Priimek, ime/ naziv
EMŠO
Matiþna št.*
Naselje
Ulica

Hišna št.

Poštna št.

Dod.

Pošta

* Izpolnijo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, agrarne in pašne skupnosti, izobraževalne ustanove, registrirane verske
skupnosti oziroma pravne osebe registrirane verske skupnosti

3. Podatki o GERK-ih, ki se prenašajo:
GERK_PID

Obstojeþe domaþe
ime GERK-a

Površina

Opis spremembe podatkov
o GERK-u *

* npr. sprememba domaþega imena, sprememba vrste dejanske rabe ipd.
IZJAVA: S podpisom jamþim za toþnost in resniþnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice
za napaþne ali nepopolne podatke.
Dovoljujem, da se posredovani podatki lahko uporabljajo v obveznih zbirkah podatkov Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in za z zakonom
dovoljene namene.
V / na
Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva,
ki je prenehalo uporabljati zemljišþa,
oz. žig (þe obstaja) in podpis zakonitega zastopnika:
__________________________________________

,

Dan

.

Mesec

.

Leto

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva,
ki bo uporabljalo zemljišþa,
oz. žig (þe obstaja) in podpis zakonitega zastopnika:
_________________________________________«.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in
47/04 – ZdZPZ) izdaja ministrica za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list
RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06 in 44/07) se
v 1. členu za ''str. 169'' in pred vejico doda oklepaj, besedilo ''z
vsemi spremembami do Direktive Komisije 2007/22/ES z dne
17. aprila 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede
kozmetičnih izdelkov za namene prilagoditve prilog IV in VI k
navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 101 z dne
18. 4. 2007, str. 11)'' pa nadomesti z besedilom ''zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/54/ES z dne 29. avgusta
2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov z namenom prilagoditve prilog II in III k navedeni
direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 226 z dne 30. 8. 2007,
str. 21; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/54/ES).''
2. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do
19. januarja 2009 uskladiti vsebino in način označevanja kozmetičnih proizvodov s prilogo Direktive Komisije 2007/53/ES z
dne 29. avgusta 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS
v zvezi s kozmetičnimi izdelki zaradi prilagoditve Priloge III k tej
direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 226 z dne 30. 8. 2007,
str. 19).
3. člen
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s prilogo Direktive 2007/54/ES so lahko v prometu še do 18. junija
2008.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-22/2007
Ljubljana, dne 14. decembra 2007
EVA 2007-2711-0080
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
6276.

Sklep o rokovniku aktivnosti v letu 2008 za
določitev seznamov medsebojno zamenljivih
zdravil z najvišjo priznano vrednostjo

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

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o rokovniku aktivnosti v letu 2008
za določitev seznamov medsebojno zamenljivih
zdravil z najvišjo priznano vrednostjo
1. člen
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) in Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu:
Agencija) za usklajeno in pregledno delovanje obeh institucij
in zavezancev za oblikovanje cen zdravil na debelo s tem
sklepom določata rokovnik aktivnosti za določitev seznamov
medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo
v letu 2008.
Rokovnik aktivnosti za prvi seznam medsebojno zamenljivih
zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2008
2. člen
Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga sprejme Agencija, začne veljati 4. januarja 2008.
3. člen
Za zdravila, navedena v sklepu iz prejšnjega člena, zavezanci v skladu s Pravilnikom o cenah zdravil za uporabo
v humani medicini (Uradni list RS, št. 6/07) in v povezavi 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
10. junija 2008.
4. člen
Zavezanci pri Agenciji vložijo prvo napoved cen zdravil v
obdobju od 4. januarja do vključno 14. januarja 2008.
5. člen
Zavod 7. januarja 2008 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
21. januarja 2008.
7. člen
Zavod zbira odgovore na vprašalnik iz 5. člena tega sklepa do 15. januarja 2008.
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 15. februarja
2008.
9. člen
Zavezanci pri Agenciji vložijo drugo napoved cen zdravil v
obdobju od 15. februarja 2008 do vključno 3. marca 2008.
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 10. marca 2008.
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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.

23. 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 29. septembra 2008.

12. člen
Predlog seznama iz prejšnjega člena obravnava Upravni
odbor Zavoda.

24. 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.

13. člen
Najpozneje sedem dni po sprejetju na Upravnem odboru Zavoda Zavod posreduje seznam medsebojno zamenljivih
zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v soglasje ministru, pristojnemu za zdravje.
14. člen
Po pridobljenem soglasju ministra, pristojnega za zdravje
Zavod posreduje seznam iz prejšnjega člena v objavo v Uradni
list Republike Slovenije. Rok za uveljavitev seznama je 10. junij
2008.
Rokovnik aktivnosti za drugi seznam medsebojno zamenljivih
zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2008
15. člen
Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga sprejme Agencija, začne veljati 13. junija 2008.
16. člen
Za zdravila, navedena v sklepu iz prejšnjega člena, zavezanci v skladu s Pravilnikom o cenah zdravil za uporabo v
humani medicini (Uradni list RS, št. 6/07) in v povezavi s Pravilnikom, na način, določen v 42. členu Pravilnika, napovedo
spremembo cen teh zdravil na debelo, z začetkom veljavnosti
na dan 9. decembra 2008.
17. člen
Zavezanci pri Agenciji vložijo prvo napoved cen zdravil v
obdobju od 13. junija do vključno 23. junija 2008.
18. člen
Zavod 16. junija 2008 zavezancem pošlje vprašalnik o prisotnosti zdravil iz seznama iz 15. člena tega sklepa na trgu.
19. 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
30. junija 2008.
20. člen
Zavod zbira odgovore na vprašalnik iz 18. člena tega
sklepa do 24. junija 2008.
21. člen
Na podlagi seznama iz 19. člena tega sklepa in informacij, dobljenih z vprašalnikom iz 18. 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
8. septembra 2008.
22. člen
Zavezanci pri Agenciji vložijo drugo napoved cen zdravil
v obdobju od 8. septembra 2008 do vključno 23. septembra
2008.

25. člen
Predlog seznama iz prejšnjega člena obravnava Upravni
odbor Zavoda.
26. 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.
27. 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 9. december 2008.
28. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00-22/2007
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EVA 2007-2711-0093
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Generalni direktor:
Samo Fakin, dr. med., l.r.

6277.

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 6. seji dne 23. 10.
2007 sprejel

SKLEP
o določitvi seznama medsebojno
zamenljivih zdravil
1. člen
(1) S tem sklepom se določi seznam medsebojno zamenljivih zdravil.
(2) V seznam medsebojno zamenljivih zdravil se uvrstijo
zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji na
dan 5. oktobra 2007, oziroma so 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.

nelastniškimi (generiþnimi) imeni ter so bistveno podobna znotraj skupine.
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Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:

2. þlen

Uradni list Republike Slovenije

2. člen

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:

omeprazol
10 mg

kapsula, trda

A02BC01

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

Mepha-MAH

Priloga

LEK
LEK
LEK
KRKA
KRKA

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

Rp

014044

Rp

020877

Rp

013960

Rp

014010

Rp

040762

Rp

019216

Rp

055204

Rp

055182

Rp

006491

Rp

006459

Rp

001848

Rp

040800

Rp

040770

Rp

040797

Rp

080039

Rp

013080

Rp

039616
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12. ULZOL
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
13. ULZOL
škatla s stekleniþko s 14 kapsulami
40 mg
kapsula, trda

Pliva d.o.o.

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

LEK

pantoprazol
20 mg

gastrorezistentna tableta

Rp

039632

Rp

013099

Rp

013897

Rp

020869

Rp

013943

Rp

013889

Rp

040835

Rp

040843

Rp

040819

Rp

040827

Rp

023485

Rp

023507

Rp

013340

Rp

013480

Rp

013293

Rp

013170

Rp

013200

Rp

091413

Rp

089842

Rp

013790

Rp

013650

Rp

013510

Rp

013820

Rp

013668

Rp

086320

Rp

038407

Rp

074691

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

090360

Pliva d.o.o.

LEK
LEK
LEK
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
A02BC02

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

ALTANA

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

ALTANA

ondansetron
4 mg

filmsko obložena tableta

Stran

ALTANA
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus

ALTANA
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
A04AA01

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

Ebewe Pharma

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)

Ebewe Pharma

Sandoz
LEK
Pliva d.o.o.

065188

Rp

086339

Rp

038415

Rp

074640

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

090379

Sandoz
LEK
Pliva d.o.o.

065153

18377

Stran

18378 /

Št.
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granisetron

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

ursodeoksiholna kislina
250 mg

kapsula

Uradni list Republike Slovenije
A04AA02
LEK

mesalazin
4g

rektalna suspenzija

002160

H/Rp-

028100

Rp

014508

Rp

002267

H/Rp-

028185

Rp

014630

H/Rp-

012971

Rp

022950

Rp

068624

Rp

015059

Rp

094064

BRp-

049654

BRp-

057177

Rp

049778

Rp

020931

Rp

009431

Rp

009466

Rp

020974

Rp

013609

Rp
Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp

040878

Merck

LEK
Teva NL
Merck
ROCHE
A05AA02

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

Rp

Teva NL

Salus
Salus
Medico-Farmis
Medico-Farmis

Boehringer N
KRKA
A07EC02

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

Salus

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)

Salus

metformin

500 mg

filmsko obložena tableta

KRKA

Salus
KRKA
A10BA02

1.) AGLURAB 500 mg filmsko obložene tablete
polietilenski vsebnik s 100 tabletami
2.) GLUCOPHAGE 500 mg filmsko obložene tablete
škatla 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)
780 mg
filmsko obložena tableta

Medis

1.) SIOFOR 1000 mg
škatla s 120 tabletami (8 x 15 tablet v pretisnem omotu)
2.) SIOFOR 1000 mg
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
850 mg
filmsko obložena tableta

Berlin Chem-MAH
Rp
Berlin Chem-MAH
Rp

1.) AGLURAB 850 mg filmsko obložene tablete
polietilenski vsebnik s 100 tabletami
2.) GLUCOPHAGE 850 mg filmsko obložene tablete
škatla 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)

Medis

Merck

076104
076082

025569
025550

Rp

055581

Rp

011320

Rp

028363

Rp
Berlin Chem-MAH
Rp

028355

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

076066

Uradni list Republike Slovenije
6.) SIOFOR 850 mg
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
1000 mg
filmsko obložena tableta
1.) AGLURAB 1000 mg filmsko obložene tablete
polietilenski vsebnik s 60 tabletami
2.) GLUCOPHAGE 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 ali 4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
glimepirid
A10BB12
1 mg
tableta

Št.
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Berlin Chem-MAH
Rp
Medis

Stran

076058

Rp

001660

Rp

040886

Rp

000027

Rp

039101

Rp

039098

Rp

038709

Rp

038717

Rp

037850

Rp

038288

Rp

026395

Rp

026387

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

039489

Merck

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

Aventis

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

Aventis

1.) AMARYL 3 mg
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
2.) Betaglid tablete 3 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Aventis

Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
LEK
LEK
Merck
Merck
Actavis Island.
Actavis Island.
KRKA

037958
037974
037966
037990
037982

Rp

000108

Rp

039136

Rp

039128

Rp

038733

Rp

038725

Rp

038318

Rp

038342

Rp

026425

Rp

026417

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

039519

Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
LEK
LEK
Merck
Merck
Actavis Island.
Actavis Island.
KRKA

Pliva d.o.o.

038016
038040
038067
038024
038059

Rp

000140

Rp

039144

18379

Stran

18380 /

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

Pliva d.o.o.

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

Pliva d.o.o.

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

Pliva d.o.o.

kalcitriol

0,25 µg

kapsula, mehka

039152

Rp

038741

Rp

038768

Rp

038377

Rp

038369

Rp

026433

Rp

026441

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

039543

LEK
Merck
Merck
Actavis Island.
Actavis Island.
KRKA

038105
038148
038113
038083

011274

Rp

011282

Rp

038792

Rp

038776

Rp

039578

Rp

011460

Rp

011410

Rp

011380

Rp

011312

Rp

039608

Rp

011525

Rp

011550

Rp

030198

Rp

074934

Rp

030201

Rp

031976

Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp

072591

LEK
LEK
KRKA
Menarini
Menarini

Pliva d.o.o.
KRKA
Menarini
Menarini
A11CC04

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

038091

Rp

Pliva d.o.o.

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

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

Rp

LEK

JDC
ROCHE

JDC
ROCHE

014818
014796
014788

Uradni list Republike Slovenije
0,3 mg

Št.

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

Stran

filmsko obložena tableta

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

doksazosin
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tableta

C02CA04

Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp

072605

Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp

072613

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 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) TONOCARDIN 2 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 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 z 20 tabletami (2x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) KAMIREN tablete 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) TONOCARDIN 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) TONOCARDIN 4 mg tablete
škatla z 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) TONOCARDIN 4 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 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.) Doxazosin Arrow 4 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sprošþanjem 4 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
8.) TONOGEN XL 4 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
indapamid
C03BA11
1,5 mg
filmsko obložena tableta s podaljšanim sprošþanjem
1.) Indapamid 1,5 mg SR Servier
škatla s 30 tabletami (2 x 15 ali 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) RAWEL SR filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem 1,5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) RAWEL SR filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem 1,5 mg
škatla s 60 tabletami (6 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)

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.

Pfizer SARL
Arrow
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Merck

Servier Pharma
KRKA
KRKA
KRKA
Servier Pharma

014842
014834
014826

014850
014869
014877

Rp

020699

Rp

020702

Rp

022411

Rp

003280

Rp

002950

Rp

060283

Rp

020737

Rp

022438

Rp

020710

Rp

003140

Rp

003000

Rp

060313

Rp

013307

Rp

026450

Rp

025232

Rp

025240

Rp

025259

Rp

025275

Rp

025283

Rp

014680

Rp

036005

Rp

062162

Rp

062197

Rp

062170

Rp

005371

18381

Stran

18382 /
bisoprolol
5 mg

Št.
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C07AB07

1.) BISOBLOCK 5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) BISOBLOCK 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) BISOBLOCK 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) BYOL 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) BYOL 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Concor 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) KORDOBIS filmsko obložene tablete 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
karvedilol
C07AG02
3,125 mg
tableta

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

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

Rp

045063

Rp

045055

Rp

032255

Rp

060666

Rp

011444

Rp

016594

Rp

045098

Rp

045071

Rp

032298

Rp

060674

Rp

011584

Rp

016268

Rp

063789

Rp

034126

Rp

034053

Rp

014990

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

Galex

1.) Carvedigamma 6,25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Carvedigamma 6,25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 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)
12,5 mg
tableta
1.) Carvedigamma 12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 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 50 tabletami (5 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

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

1.) Carvedigamma 25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Carvedigamma 25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Carvedigamma 25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp

KRKA
KRKA
ROCHE

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

067806
067466
067504
063819
019119
034150
004707
067873
067814
067822
063827
005738
034045
004715

067911
067881
067938
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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
5 mg

tableta

Št.
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Galex
KRKA
KRKA
ROCHE

C08CA01

1.) Amlodigamma 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Amlodigamma 5 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMLOPIN 5 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) AMLOPIN 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Lofral 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) NORVASC 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) 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 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Amlodigamma 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMLOPIN 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) AMLOPIN 10 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Lofral 10 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) Lofral 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) NORVASC 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. TENOX tablete 10 mg
zloženka s 30 tabletami ( 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
enalapril
C09AA02
5 mg
tableta

Rp

063835

Rp

034169

Rp

006300

Rp

021644

Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
LEK
Rp
LEK
Rp
LEK
Rp
LEK
Rp
Mepha Lda
Rp
Pfizer SARL
Rp
KRKA
Rp
Wörwag Pharma
Rp
Wörwag Pharma
Rp
LEK
Rp
LEK
Rp
LEK
Rp
LEK
Rp
Mepha Lda
Rp
Mepha Lda
Rp
Pfizer SARL
Rp
KRKA
Rp

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

KRKA

1.) Enap tablete 10 mg
škatla z 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)

KRKA

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

KRKA
Pliva d.o.o.
LEK

Stran

020630
020770
008664
010677
040894
040967
024686
007471
014168

020940
020800
008680
040975
010685
040983
024660
024520
007501
014176

Rp

001163

Rp

020109

Rp

012262

Rp

055867

Rp

055859

Rp

059005

Rp

059668

Rp

028479

Rp

027766

Rp

012254

Rp

055913

18383

Stran

18384 /

Št.
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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

LEK
LEK
LEK

1.) Enap tablete 20 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Enap tablete 20 mg
škatla z 20 tabletami (2 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 z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) OLIVIN 20 mg tablete
škatla 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
lizinopril
C09AA03
5 mg
tableta

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

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

Belupo

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

Belupo

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

Belupo

perindopril

3,338 mg

tableta

Galex

Galex
Alkaloid

Galex
Alkaloid
C09AA04

1.) COVEREX
škatla s 30 tabletami
2.) Prenessa 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
5.) Prenessa 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (3 x 30 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 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
8.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)
9.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. Prenessa 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
11. PREXANIL 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
6,676 mg
tableta

Egis-MAH

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

Salus

Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Servier Pharma

Salus
Salus
Salus

Rp

055883

Rp

059412

Rp

059064

Rp

020087

Rp

027774

Rp

012246

Rp

055964

Rp

055948

Rp

029904

Rp

059102

Rp

010456

Rp

024490

Rp

010421

Rp

024350

Rp

099484

Rp

010448

Rp

024414

Rp

099498

Rp

041467

Rp

018260

Rp

018180

Rp

018210

Rp

032638

Rp

018120

Rp

032603

Rp

032611

Rp

018112

Rp

018228

Rp

083712

Rp

099896

Rp

099791

Rp

099757

Rp

099760
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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 (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
7.) Prenessa tablete 8 mg
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)
8.) Prenessa tablete 8 mg
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
9.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. PREXANIL 8 mg
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

ramipril

1,25 mg

tableta

Št.
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Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Servier Pharma

C09AA05

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

KRKA

1.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla z 20 tabletami (2 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 s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Keri Pharma
Sandoz
Sandoz
Sanofi-Aventis
Medis
Medis

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Keri Pharma
Sandoz
Sandoz
Sandoz
Sanofi-Aventis
Medis
Medis

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA

Stran

Rp

099788

Rp

099803

Rp

099817

Rp

099820

Rp

099774

Rp

019933

Rp

062286

Rp

062278

Rp

062251

Rp

062243

Rp

062235

Rp

062219

Rp

032085

Rp

016292

Rp

016276

Rp

057797

Rp

045659

Rp

045128

Rp

062294

Rp

062308

Rp

062405

Rp

062316

Rp

062367

Rp

062375

Rp

032093

Rp

016349

Rp

016330

Rp

016306

Rp

057827

Rp

045152

Rp

045144

Rp

062421

Rp

062499

Rp

062545

Rp

062529

Rp

062553

18385

Stran

18386 /

Št.
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6.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 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 tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
12. VIVACE 5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
13. VIVACE 5 mg
škatla s 100 tabletami v plastiþnem vsebniku
10 mg
tableta
1.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 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 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Meramyl 10 mg tabete
škatla s 30 tabletami
8.) Piramil 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami 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 s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
11. Tritace 10 mg tablete
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
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KRKA
Keri Pharma
Sandoz
Sandoz
Sandoz
Sanofi-Aventis
Medis
Medis

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Keri Pharma
Sandoz
Sandoz
Sandoz
Sanofi-Aventis
Medis
Medis

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

Arrow

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

Arrow

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
PharmaSwiss

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow

Rp

062537

Rp

032433

Rp

016373

Rp

016365

Rp

016454

Rp

057835

Rp

045209

Rp

045195

Rp

062561

Rp

062634

Rp

062626

Rp

062596

Rp

062588

Rp

062618

Rp

032441

Rp

016470

Rp

016462

Rp

016489

Rp

070912

Rp

045217

Rp

045225

Rp

036234

Rp

036269

Rp

036196

Rp

036226

Rp

036242

Rp

036218

Rp

036188

Rp

002402

Rp

036331

Rp

036323

Rp

036315

Rp

036307

Rp

036277

Rp

036285

Rp

036293

Uradni list Republike Slovenije
8.) Monopril 20 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

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

tableta

1.) NOLIPREL
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet)
2.) Perindopril 2 mg/indapamid 0,625 mg Servier
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet)
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 (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
7.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
8.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

perindopril + indapamid (4+1,25)
4 mg

tableta

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

Št.
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PharmaSwiss

C09BA04
Servier Pharma
Servier Pharma
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
Salus
C09BA04
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 s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 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

KRKA

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)
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

KRKA

KRKA
LEK
LEK
Aventis

KRKA
LEK
LEK
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 s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

MSD

KRKA

KRKA

Stran

Rp

002410

Rp

014133

Rp

035955

Rp

011096

Rp

010987

Rp

011070

Rp

010995

Rp

011088

Rp

011002

Rp

014141

Rp

011100

Rp

011177

Rp

011207

Rp

011231

Rp

011193

Rp

011240

Rp

035963

Rp

015539

Rp

037702

Rp

001104

Rp

036765

Rp

012483

Rp

015580

Rp

037699

Rp

001155

Rp

036773

Rp

012491

Rp

010731

Rp

099666

Rp

059498

Rp

020761

18387

Stran

18388 /

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

KRKA

Rp

076023

Rp

007994

Rp

075574

Rp

075647

Rp

022772

Rp

012289

Rp

099649

Rp

099652

Rp

016152

Rp

099956

Rp

099960

Rp

050555

Rp

099973

Rp

099987

Rp

050563

Rp

099990

Rp

055816

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

003891

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

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

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

Novartis

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

Novartis

telmisartan
40 mg

tableta

KRKA
KRKA

KRKA
KRKA

KRKA
KRKA
C09CA07

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

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

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

MSD
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA

MSD

004944

003883
004928

Rp

010405

Rp

090247

Rp

090255

Rp

090298

Rp

090271

Rp

090263

Rp

090204

Rp

090182

Rp

001554
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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

Št.
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KRKA

Rp

030171

Rp

075507

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
GlaxoSmithKline
Rp

030414

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

Boehringer N

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)
20 mg
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 z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) Simvastatin Arrow 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 15 tabletami (1 x 15 tablet v pretisnem omotu)
4.) Simvastatin Lek 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Simvastatin Lek 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
6.) Simvastatin Merck 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Simvastatin Merck 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Stran

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
GlaxoSmithKline
Rp

Arrow

014273
014281

030422
014311
014303

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

Arrow

075183
075175
075167
023825
097268
093580
013420
090069
035297
035289
035270

Rp

052175

Rp

052159

Rp

052140

Rp

038458

Rp

038466

Rp

014770

Rp
Ranbaxy VB-MAH
Rp
Ranbaxy VB-MAH
Rp

014800

Arrow
Arrow
LEK
LEK
Merck
Merck

075264
075205

18389

Stran

18390 /
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10. Simvastatin Ranbaxy 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 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 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
13. SINVACOR 20 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
14. Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
15. Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
16. Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 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 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
19. ZORSTAT filmsko obložene tablete 20 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
40 mg
filmsko obložena tableta

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

1.) Simvastatin Arrow 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Simvastatin Arrow 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 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 s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Simvastatin Merck 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Simvastatin Ranbaxy 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 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 z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
15. ZORSTAT filmsko obložene tablete 40 mg
škatla s 84 tabletami (6 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 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) Vasilip 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) ZORSTAT filmsko obložene tablete 80 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

lovastatin
20 mg

tableta

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)

097241
012866
012890
013439
090077
093599
035408
035394
035386

Rp

052191

Rp

052183

Rp

038482

Rp

038474

Rp

014940

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

015130

Arrow
LEK
LEK
Merck
Merck

MSD
KRKA
KRKA
Galex
C10AA02

1.) ARTEIN 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) HOLETAR tablete 20 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
pravastatin
C10AA03
10 mg
tableta

075221

LEK
KRKA

LEK
Pliva d.o.o.

075469
075434
075639
034002
012831
013447
019038
035416
035424

Rp

052213

Rp

004766

Rp

002780

Rp

002640

Rp

035459

Rp

000744

Rp

082945

Rp

034207

Rp

036692
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20 mg
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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

10 mg

filmsko obložena tableta

Pliva d.o.o.

Pliva d.o.o.
C10AA05

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

KRKA

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

KRKA

terbinafin

125 mg

18391

tableta

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

atorvastatin

Stran

tableta

KRKA
Pfizer SARL1
Pfizer SARL1
LEK
LEK
LEK

KRKA
Pfizer SARL1
Pfizer SARL1
LEK
LEK
LEK

KRKA
Pfizer SARL1
LEK
LEK
LEK
D01BA02

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

KRKA

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

KRKA

Novartis

Novartis
Sandoz
Arrow
Merck

Rp

034215

Rp

036714

Rp

034223

Rp

036722

Rp

040177

Rp

081000

Rp

008877

Rp

008923

Rp

040487

Rp

040479

Rp

019127
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080179

Rp

040185
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008974
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Rp

019208

Rp

040495

Rp

040509
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032042

Rp

032026

Rp

024120

Rp

052833

Rp

052825

Rp

052809

Rp

030473

Rp

085154

Rp

030449

Rp

085170

Rp

037931

Rp

020460

Rp

034754

Stran

18392 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

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

obložena tableta

Uradni list Republike Slovenije
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
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

Schering Berlin

1.) FEMODEN
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
2.) LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
3.) LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
4.) MINULET
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
tamsulozin
G04CA02
0,367 mg
kapsula s podaljšanim sprošþanjem, trda

Schering Berlin

1.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
2.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
3.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
4.) OMNIC 0,4 mg
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
5.) Taflosin 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
6.) Taflosin 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
7.) Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
8.) Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
9.) TamsuMerck 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
10. Tanyz trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem 0,4 mg
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
finasterid
G04CB01
5 mg
filmsko obložena tableta

Pliva d.o.o.

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

KRKA

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

Gedeon Richter
Wyeth Dunaj

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.
Kiron - MAH
Kiron - MAH
LEK
LEK
Merck
KRKA

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Actavis
Actavis
MSD

LEK
KRKA

Rp

051373

Rp

081108

Rp

032581

Rp

020117
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080926
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080853
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008516
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005274
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amoksicilin+ klavulanska kislina (400+57)
400 mg/5ml

prašek za peroralno suspenzijo

Št.
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J01CR02

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

LEK

Rp

096938

Rp

096911

Rp

096946

Rp
GlaxoSmithKline
Rp

034010

LEK
LEK
LEK

LEK

005967

Rp

069310

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp

069280

LEK

LEK

005819
010707
072761

Rp

052965

Rp

052973

Rp

000701

Rp

000787

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp
KRKA
Rp

000639

LEK

LEK
LEK
LEK

LEK
LEK

Grünenthal
Grünenthal
KRKA

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)
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 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
500 mg
tableta

Galex

1.) Clarexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Galex

Galex
Merck
KRKA
LEK

005894
017469
017485
019143

Rp

052906

Rp

052957

Rp

032050

Rp

032204

Rp

078069
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018724
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018716
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001830
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093807
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020010

18393
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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 500 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
4.) Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
5.) LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sprošþanjem
zloženka s plastenko z 32 tabletami
tableta s pulzirajoþim sprošþanjem

KRKA

6.) Lekoklar XL 500 mg filmsko obložene tablete s pulzirajoþim sprošþanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
7.) Lekoklar XL 500 mg filmsko obložene tablete s pulzirajoþim sprošþanjem
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
8.) Lekoklar XL 500 mg filmsko obložene tablete s pulzirajoþim sprošþanjem
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
9.) Lekoklar XL 500 mg filmsko obložene tablete s pulzirajoþim sprošþanjem
škatla z 10 tabletami (2 x 5 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) za pripravo 20 ml suspenzije
2.) ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 100 mg/5 ml
zloženka s stekleniþko (z za otroke varno zaporko)za pripravo 20 ml suspenzije
125 mg
filmsko obložena tableta

Merck

KRKA
KRKA
KRKA
LEK

LEK
LEK
LEK
LEK

Pliva d.o.o.
Galex

1.) SUMAMED 125 mg filmsko obložene tablete
Pliva d.o.o.
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
2.) ZITROCIN filmsko obložene tablete 125 mg
Galex
zloženka s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
200 mg
prašek za peroralno suspenzijo
1.) AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg
KRKA
zloženka s 3 vreþkami
2.) AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg
KRKA
zloženka s 6 vreþkami
3.) SUMAMED prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
Pliva d.o.o.
škatla s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom za pripravo 20 ml suspenzije
4.) SUMAMED prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
Pliva d.o.o.
škatla s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) s praškom za pripravo 30 ml suspenzije
5.) ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
Galex
zloženka s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) za pripravo 20 ml suspenzije
6.) ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
Galex
zloženka s stekleniþko (z za otroke varno zaporko) za pripravo 30 ml suspenzije
250 mg
filmsko obložena tableta
1.) Azitromicin Lek 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
kapsula, trda

LEK

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

Pliva d.o.o.

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

KRKA

Galex

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

Rp
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250 mg
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J01MA02

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

Medis

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

Medis

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

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

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

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

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

KRKA

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

KRKA

Pfizer SARL
Pliva d.o.o.
LEK
Kemofarmacija

Pfizer SARL
Pfizer SARL
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
LEK
LEK
Kemofarmacija
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001341
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124 / 28. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije

kapsula, trda

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

KRKA

1.) ITRACOL 100 mg trde kapsule
škatla s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
2.) ITRACOL 100 mg trde kapsule
škatla s 15 kapsulami (1 x 15 kapsule v pretisnem omotu)
3.) ITRACOL 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsule v pretisnem omotu)
4.) ITRASPORIN 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
5.) ITRASPORIN 100 mg trde kapsule
škatla s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
6.) ITRASPORIN 100 mg trde kapsule
škatla s 15 kapsulami (3 x 5 kapsule v pretisnem omotu)
7.) SPORANOX kapsule
škatla s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
8.) SPORANOX kapsule
škatla s 15 kapsulami (3 x 5 kapsul v pretisnem omotu)
9.) SPORANOX kapsule
škatla z 28 kapsulami (7 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
valaciklovir
J05AB11
500 mg
filmsko obložena tableta

Merck

1.) Valaciklovir Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Valaciklovir Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 42 tabletami (6 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) VALTREX
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) VALTREX
škatla z 42 tabletami (7 x 6 tablet v pretisnem omotu)

diklofenak
50 mg

obložena tableta

Rp

001023

Rp

014346

Rp

014354

Rp

067636

Rp

083607

Rp

034746

Rp

045462

Rp

045454

Rp

045489

Rp

052094

Rp

041548

Rp

041556

Rp

026786

Rp

026735

Rp

026760

Rp

019356

Rp

043672

Rp

080047

Rp

026883

Rp
GlaxoSmithKline
Rp
GlaxoSmithKline
Rp

026875

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

Merck
Merck
Medis
Medis
Medis
Johnson
Johnson
Johnson

LEK
LEK

M01AB05

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 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
tableta s podaljšanim sprošþanjem

Mepha-MAH

Pliva d.o.o.

Pliva d.o.o.

2.) Naklofen SR 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
KRKA
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) VOLTAREN RETARD filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem 100 Pliva d.o.o.
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)

Keri Pharma

093793
093785

Rp

073164

Rp

035157

Rp

054119

Rp

094994

Rp

084069

Rp

054143

Rp

094935

Rp

041181
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Št.

124 / 28. 12. 2007 /

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

PRO.MED.SC.

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

Keri Pharma

alendronska kislina
10 mg

tableta

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

PRO.MED.SC.
PRO.MED.SC.
PRO.MED.SC.
Arrow
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 z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)
2.) ALENAX 70 mg tablete
škatla z 8 tabletami (2 x 4 tablet v pretisnem omotu)
3.) ALENAX 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)
4.) Alendor 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)
5.) Alendor 70 mg tablete
škatla s 40 tabletami (10 x 4 tablet v pretisnem omotu)
6.) Alendor 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)
7.) Alendronat Arrow 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)
8.) Alendronat Arrow 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)
9.) Forosa 70 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)
10. Forosa 70 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)
11. Forosa 70 mg filmsko obložene tablete
škatla z 8 tabletami (2 x 4 tablet v pretisnem omotu)
12. FOSAMAX enkrat tedensko 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)
13. TEVANATE 70 mg
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)
14. TEVANATE 70 mg
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Merck

KRKA
JDC

Merck
Merck
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Arrow
Arrow
Kemofarmacija
Kemofarmacija
Kemofarmacija
MSD
Teva NL
Teva NL

Stran

18397

Rp

075906

Rp

075795

Rp

075809

Rp

025020

Rp

053015

Rp

017388

Rp

055522

Rp

003395

Rp

041173

Rp

075752

Rp

075787

Rp

075779

Rp

024970

Rp

053023

Rp

017396

Rp

055549

Rp

003832

Rp

068365

Rp

016063

Rp

060801

Rp

025879

Rp

025887

Rp

002020

Rp

014222

Rp

014290

Rp

014230

Rp

068403

Rp

068381

Rp

025810

Rp

025801

Rp

025828

Rp

015318

Rp

099865

Rp

099879

Stran

18398 /
tramadol

50 mg

Št.

124 / 28. 12. 2007
kapsula, trda
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N02AX02

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

KRKA

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

KRKA

1.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
2.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 10 tabletami (1 x 10 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)
6.) TRAMAL 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) TRAMUNDIN 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
150 mg
tableta s podaljšanim sprošþanjem

CSC Avstrija

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 30 tabletami (3 x 10 tablet s pretisnem omotu)
2.) NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sprošþanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 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
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 (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)
4.) Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami v dvojnem traku
5.) Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami v dvojnem traku
6.) Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tableta v dvojnem traku
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 (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Grünenthal

KRKA
Grünenthal
Grünenthal

Grünenthal

CSC Avstrija
CSC Avstrija
CSC Avstrija
KRKA
Grünenthal
Medis

Grünenthal

CSC Avstrija
CSC Avstrija
CSC Avstrija
CSC Avstrija
KRKA
Grünenthal

Rp

066885

Rp

090190

Rp

013188

Rp

066907

Rp

090220

Rp

079936

Rp

066893

Rp

008907

Rp

009490

Rp

009580

Rp

009555

Rp

008893

Rp

012084

Rp

072583

Rp

007307

Rp

068012

Rp

012114

Rp

008966

Rp

008940

Rp

009083

Rp

008958

Rp

068063

Rp

012122

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

001708
083801
016187
016543
016535
016519
016209
016195
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Št.
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alprazolam

N05BA12

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

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
4,02 mg
filmsko obložena tableta

GlaxoSmithKline
Rp
GlaxoSmithKline
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
Sandoz
Rp
KRKA
Pfizer SARL

KRKA
Pfizer SARL

KRKA
Pfizer SARL

1.) Sanval 5 mg filmsko obložene tablete
škatla 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)
8,04 mg
filmsko obložena tableta

LEK

1.) Sanval 10 mg filmsko obožene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Sanval 10 mg filmsko obožene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Zolsana filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) ZONADIN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) ZONADIN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

20 mg

18399

filmsko obložena tableta

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

fluoksetin

Stran

kapsula, trda

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

LEK
KRKA
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
N06AB03

1.) Fluval 20 mg trde kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
2.) Fluval 20 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 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)
tableta za peroralno suspenzijo

KRKA

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

Merck

KRKA
LEK
LEK
E.Lilly
Mepha-MAH

049948
083828
016578
016241
016551
016225
016586
016217

Rp

008540

Rp

097349

Rp

008575

Rp

097357

Rp

008583

Rp

097365

Rp

079588

Rp

052388

Rp

060828

Rp

083348

Rp

025739

Rp

079618

Rp

052353

Rp

060852

Rp

060836

Rp

064343

Rp

064378

Rp

082880

Rp

074764

Rp

052884

Rp

011037

Rp

035491

Stran

18400 /
citalopram
10 mg

Št.
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Uradni list Republike Slovenije
N06AB04

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

Sandoz

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

Lundbeck

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

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 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) Sertiva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 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)

Rp

026077

Rp

026409

Rp

026069

Rp

026050

Rp

032654

Rp

045020

Rp

045012

Rp

022101

Rp

026107

Rp

026158

Rp

026166

Rp

026115

Rp

032662

Rp

045039

Rp

070920

Rp

026190

Rp

026182

Rp

026174

Rp

026204

Rp

032689

Rp

045047

Rp

002500

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

045101

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

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

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

N06AB06

KRKA
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.
Sandoz
Sandoz
Sandoz
Merck

082996
041343
009172

Rp

016055

Rp

041327

Rp

041335

Rp

035661

Rp

035696

Rp

035688

Rp

025534
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8.) Sertralin TEVA 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Sertralin TEVA 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu)
10. ZOLOFT 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
100 mg
filmsko obložena tableta

Teva NL

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

KRKA

moklobemid
150 mg

filmsko obložena tableta

Teva NL
Pfizer SARL

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

filmsko obložena tableta

Torrex
Torrex

Torrex
Torrex
N06AX11

1.) CALIXTA 30 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
2.) Mirtadepi 30 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) MIRZATEN 30 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
orodisperzibilna tableta

Belupo

4.) Miva 30 mg orodisperzibilne tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
45 mg
filmsko obložena tableta

LEK

1.) CALIXTA 45 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
2.) Mirtadepi 45 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) MIRZATEN 45 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
orodisperzibilna tableta

Belupo

4.) Miva 45 mg orodisperzibilne tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

venlafaksin
37,5 mg

Keri Pharma
KRKA

Keri Pharma
KRKA

N06AX16
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 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
3.) Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sprošþanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Salus
Salus
Salus

Stran

18401

Rp

027464

Rp

012220

Rp

089826

Rp

016047

Rp

041297

Rp

041300

Rp

035726

Rp

035734

Rp

035718

Rp

025542

Rp

027430

Rp

012190

Rp

089834

Rp

065684

Rp

045357

Rp

045365

Rp

087017

Rp

045381

Rp

045373

Rp

027375

Rp

038946

Rp

070114

Rp

026379

Rp

027383

Rp

038954

Rp

070106

Rp

026360

Rp

046000

Rp

046019

Rp

096903

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

Wyeth Dunaj

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

Salus

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

LEK

Salus
Salus
Wyeth Dunaj
LEK

Salus
Salus
Salus
Wyeth Dunaj
LEK

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

Pfizer SARL

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

Pfizer SARL

KRKA

KRKA

1.) NASIVIN 0,05%
Merck
zloženka s plastenko z 10 ml raztopine (plastenka z zaporko z mehanskim pršilnikom)
2.) NASIVIN D 0,05%
Merck
zloženka s stekleniþko z 10 ml raztopine (stekleniþka z zaporko z odmernim pršilnim ventilom)
3.) OPERIL 0,05% pršilo za nos, raztopina
LEK
škatla s plastiþnim vsebnikom (z zaporko z mehanskim pršilnikom) z 10 ml raztopine in
montelukast
R03DC03
4 mg
žveþljiva tableta
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

1.) Monkasta 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Monkasta 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 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
5 mg/ml
peroralna raztopina

Salus

1.) LETIZEN peroralna raztopina 1 mg/1 ml
zloženka s stekleniþko s 120 ml peroralne raztopine in brizgo
2.) ZYRTEC 1 mg/ml peroralna raztopina
zloženka s stekleniþko po 60 ml raztopine

MSD

MSD

Salus
MSD

KRKA
Medis

Rp

020540

Rp

027391

Rp

046140

Rp

046078

Rp

046094

Rp

008184

Rp

026905

Rp

046167

Rp

046159

Rp

046175

Rp

008133

Rp

026913

Rp/Spec

000876

Rp

080225

Rp/Spec

000809

Rp

080101

BRp-

024333

BRp-

024341

BRp-

020036

Rp

018813

Rp

033510

Rp

018821

Rp

003263

Rp

012980

Rp

013030

Rp

003239

Rp

012238

Rp

010642
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Stran

18403

filmsko obložena tableta

1.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) LETIZEN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami ( 2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) LETIZEN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 10 tabletami ( 1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) LETIZEN S filmsko obložene tablete 10 mg
zloženka z 10 tabletami ( 1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) ZYRTEC 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
loratadin
R06AX13
10 mg
tableta
1.) Claritine 10 mg tablete
škatla 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 s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Flonidan 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Flonidan S 10 mg tablete
škatlica z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) RINOLAN tablete
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) RINOLAN tablete
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK
LEK
LEK
LEK
LEK
KRKA
KRKA
KRKA
Medis

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

Rp

035904

Rp

035939

Rp

035920

Rp

035912

Rp

035947

Rp

006335

Rp

008435

BRp-

010952

Rp

010669

Rp

071978

BRp-

062987

Rp

020583

Rp

074403

BRp-

079707

BRp-

058238

Rp

058262

3. þlen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o doloþitvi seznama medsebojno
3. člen
zamenljivih zdravil (Uradni list RS, št. 57/07).
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni list
RS, št. 57/07).

4. þlen

4. člen
Ta sklep začne veljati 4. januarja 2008.
00-23/2007
Ta sklep zaþne veljati dne 4.Št.
januarja
2008.

Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EVA 2007-2711-0095

Št. 00-23/2007
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007.
EVA 2007-2711-0095

Breda Kokalj Limbek, dr. med., spec., l.r.
Predsednica sveta

Breda Kokalj Limbek, dr. med., spec., l.r.
Predsednica sveta

18404 /

Stran
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Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta in za katera je bilo od 30. 12. 2006 do 5. 10. 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 6. redni seji dne 23. 10. 2007 sprejel
Na podlagi 52.þlena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) in 11.þlena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomoþke (Uradni list RS,št. 115/06) je svet Javne agencije
S E ZRepublike
N A M Slovenije za zdravila in medicinske pripomoþke na 6. redni seji
dne 23.10.2007 sprejel

zdravil, ki se izdajajo brez recepta in za katera
SEZNAM
je
bilo
od
30.recepta
12. 2006
do je5.bilo
10.
izdano
dovoljenje
za promet
zdravil, ki se izdajajo brez
in za katera
od 2007
30.12.2006
do 5.10.2007
izdano dovoljenje
za promet

Zap.
Štev.

Registrirano ime
Zdravilne uþinkovine

000599 CAPIVIT A+E 2500 i.e./150 mg

mehke kapsule
vitamin A (v obliki retinil acetata)
vitamin E (v obliki
D,L-alfa-tokoferilacetata)

000600 CAPIVIT A+E 2500 i.e./50 mg

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Naþin izdaje
Vrsta odloþbe

kapsula, mehka

brez recepta v lekarnah

škatla s 30 kapsulami (2 x 15
kapsul v pretisnem omotu)

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

Proizvajalec
Predlagatelj

GSK Pharmaceuticals S.A., Poznan,
Poljska/GSK Export Limited, Brentford,
Velika Britanija
Montrose d.o.o., Ribiþiþeva ulica 33,
Ljubljana, Slovenija

kapsula, mehka

brez recepta v lekarnah

škatla s 30 kapsulami (2 x 15
kapsul v pretisnem omotu)

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

GSK Pharmaceuticals S.A., Poznan,
Poljska/GSK Export Limited, Brentford,
Velika Britanija

000601 Deprim forte 425 mg trde kapsule kapsula, trda
suhi ekstrakt zeli šentjanževke
škatla z 20 kapsulami (2 x 10
,kvantificiran; (3,5-6:1)
kapsul v pretisnem omotu)

brez recepta v lekarnah

Lek farmacevtska družba d.d., Slovenija

podaljšanje dovoljenja za
promet

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

000602 Immunal 80 mg tablete
sok zeli škrlatne ehinaceje , suhi
(31-60:1)

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Lek farmacevtska družba d.d., Slovenija

mehke kapsule
vitamin A (v obliki retinil acetata)
vitamin E (v obliki
D,L-alfa-tokoferilacetata)

Montrose d.o.o., Ribiþiþeva ulica 33,
Ljubljana, Slovenija

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-II-009/07
11.05.2011
3837000101751
321494
5363-II-008/07
11.05.2011
3837000101744
321486
5363-II-020/07
31.12.2011
3837000096101
301159

000603 KardaMed 450 mg filmsko

obložene tablete
suhi ekstrakt cvetov in listov vrst
gloga (4-7:1)

000604 KardaMed 450 mg filmsko

obložene tablete
suhi ekstrakt cvetov in listov vrst
gloga (4-7:1)

000605 Melisana Klosterfrau

Melissengeist
list navadne melise
korenina velikega omana
korenina zdravilnega gozdnega
korena
korenika pravega ingverja
cvet dišeþega klinþevca
korenika galange
plod þrnega popra
korenina rumenega svišþa
seme pravega muškatovca
(muškatni orešþek)
oplodje grenkega pomaranþevca
skorja cimetovca
cvet kasijevca
plod kardamoma

000606 Melisana Klosterfrau

Melissengeist
list navadne melise
korenina velikega omana
korenina zdravilnega gozdnega
korena
korenika pravega ingverja
cvet dišeþega klinþevca
korenika galange
plod þrnega popra
korenina rumenega svišþa
seme pravega muškatovca
(muškatni orešþek)
oplodje grenkega pomaranþevca
skorja cimetovca
cvet kasijevca
plod kardamoma

Priloga

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

podaljšanje dovoljenja za
promet + sprememba
pakiranja

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

301175

filmsko obložena tableta

brez recepta v lekarnah

Fidimed d.o.o., Brodišþe 32, Trzin Slovenija

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

dovoljenje za promet z novim
zdravilom

Fidimed podjetje za proizvodnjo in
trženje,d.o.o., Brodišþe 32, Trzin,
Slovenija

filmsko obložena tableta

brez recepta v lekarnah

Fidimed d.o.o., Brodišþe 32, Trzin Slovenija

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

dovoljenje za promet z novim
zdravilom

Fidimed podjetje za proizvodnjo in
trženje,d.o.o., Brodišþe 32, Trzin,
Slovenija

peroralna raztopina

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Klosterfrau, Berlin, Nemþija/MCM
Klosterfrau Vertiebs-GmbH, Köln, Nemþija

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11, Köln, Nemþija

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Klosterfrau, Berlin, Nemþija/MCM
Klosterfrau Vertiebs-GmbH, Köln, Nemþija

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11, Köln, Nemþija

škatla s stekleniþko s 95 ml
peroralne raztopine

peroralna raztopina
škatla s stekleniþko s 155 ml
peroralne raztopine

5363-II-001/07
31.12.2011
3837000105643
5363-II-018/07
26.09.2012
3837000108163
300217
5363-II-019/07
26.09.2012
3837000108170
300225
5363-II-003/07
06.12.2009
3837000096323
362980

5363-II-004/07
06.12.2009
3837000096330
361577

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Registrirano ime
Zdravilne uþinkovine

000607 Melisana Klosterfrau

Melissengeist-47ml
list navadne melise
korenina velikega omana
korenina zdravilnega gozdnega
korena
korenika pravega ingverja
cvet dišeþega klinþevca
korenika galange
plod þrnega popra
korenina rumenega svišþa
seme pravega muškatovca
(muškatni orešþek)
oplodje grenkega pomaranþevca
skorja cimetovca
cvet kasijevca
plod kardamoma

000608 Nicorette SET 10 mg/16 ur

transdermalni obliži
nikotin (sprosti se 10 mg nikotina
v 16 urah)

Št.

Farmacevtska oblika
Pakiranje

peroralna raztopina
škatla s stekleniþko s 47 ml
peroralne raztopine

transdermalni obliž

transdermalni obliž

000610 Nicorette SET 25 mg/16 ur

transdermalni obliž

000611 Rennie 680 mg/80 mg žveÿljive
tablete
kalcijev karbonat
težki magnezijev subkarbonat

000612 Septolete D pastile

benzalkonijev klorid
levomentol
eter. olje poprove mete
eter. olje evkalipta
timol

000613 Septolete pastile

benzalkonijev klorid
levomentol
eter. olje poprove mete
eter. olje evkalipta
timol

000614 Septolete pastile

benzalkonijev klorid
levomentol
eter. olje poprove mete
eter. olje evkalipta
timol

Št. : Št. 00-16/2007
00-16/2007

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah

Klosterfrau, Berlin, Nemþija/MCM
Klosterfrau Vertiebs-GmbH, Köln, Nemþija

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11, Köln, Nemþija

brez recepta v lekarnah

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG,
Nemþija in McNeil AB, Švedska/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg

brez recepta v lekarnah

škatla s 7 transdermalnimi obliži dovoljenje za promet z novim
zdravilom
brez recepta v lekarnah

škatla s 7 transdermalnimi obliži dovoljenje za promet z novim
zdravilom
žveþljiva tableta
škatla s 24 tabletami (4 x 6
tablet v pretisnem omotu)
pastila
škatla s 30 pastilami (2 x 15
pastil v pretisnem omotu)

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
podaljšanje dovoljenja za
promet + sprememba imena
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
dodatno pakiranje

Stran

18405

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ýrtna koda
Delovna šifra

Pfizer Luxembourg SARL, 51,Avenue J.F.
Kennedy, Luxembourg, Luksemburg
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG,
Nemþija in McNeil AB, Švedska/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 51,Avenue J.F.
Kennedy, Luxembourg, Luksemburg
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG,
Nemþija in McNeil AB, Švedska/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 51,Avenue J.F.
Kennedy, Luxembourg, Luksemburg
Bayer Sante Familiale, Gaillard,
Francija/Bayer HealthCare AG, 51368
Leverkusen, Nemþija
Bayer Pharma d.o.o. Celovška 135,
Ljubljana, Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-II-002/07
06.12.2009
3837000096316
362999

5363-II-012/07
17.08.2011
3837000108330
027901
5363-II-013/07
17.08.2011
3837000108347
027898
5363-II-014/07
17.08.2011
3837000108354
027880
5363-II-007/07
16.09.2011
3837000106756
347337
5363-II-017/07
20.07.2008
3837000109139
027839

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

pastila
škatla s 30 pastilami (2 x 15
pastil v pretisnem omotu)

Ljubljana,
23. oktobra
Ljubljana,
dne dne
23. oktobra
2007.2007
EVA 2007-2711-0087
EVA 2007-2711-0087

Proizvajalec
Predlagatelj

škatla s 7 transdermalnimi obliži dovoljenje za promet z novim
zdravilom

000609 Nicorette SET 15 mg/16 ur
transdermalni obliži
nikotin (sprosti se 15 mg nikotina
v 16 urah)
transdermalni obliži
nikotin (sprosti se 25 mg nikotina
v 16 urah)

Naþin izdaje
Vrsta odloþbe

124 / 28. 12. 2007 /

brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
podaljšanje dovoljenja za
promet
brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah
dodatno pakiranje

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

5363-II-015/07
15.10.2011
3837000108835
303585

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

5363-II-016/07
15.10.2011
3837000108842
027863

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinke
pripomoþke
Breda Kokalj Limbek, dr. med., spec.
Predsednica sveta
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Breda Kokalj Limbek dr. med., spec., l.r.
Predsednica sveta

Stran 2 od 2

Stran

18406 /
6279.

Št.

124 / 28. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 26. 5. 2007 do 4. 10. 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 6. redni seji dne 23. 10. 2007 sprejel
Na podlagi 52.þlena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) in 11.þlena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomoþke (Uradni list RS,št. 115/06) je svet Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoþke na 6. redni seji dne
23.10.2007 sprejel

SEZNAM
zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 26. 5. 2007 do 4. 10. 2007 izdano
SEZNAM
dovoljenje za promet
zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 26.5.2007 do 4.10.2007 izdano dovoljenje za promet
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011197 ACCOLATE 20 mg filmsko
obložene tablete

zafirlukast (zafirlukastum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. AstraZeneca UK Limited, Macclesfield,
Cheshire, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London, Velika Britanija

011198 Acipan 40 mg prašek za raztopino prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
za injiciranje

škatla s 5 vialami s praškom

pantoprazol (pantoprazolum)

uporablja pa se samo v Slovenija
bolnišnicah.
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
novo dovoljenje za promet

011199 Acipan 40 mg prašek za raztopino prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
za injiciranje

škatla z 1 vialo s praškom

pantoprazol (pantoprazolum)

uporablja pa se samo v Slovenija
bolnišnicah.
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
novo dovoljenje za promet

011200 Acipan 40 mg prašek za raztopino prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
za injiciranje

škatla z 20 vialami s praškom

pantoprazol (pantoprazolum)

uporablja pa se samo v Slovenija
bolnišnicah.
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
novo dovoljenje za promet

011201 Acipan 40 mg prašek za raztopino prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
za injiciranje

škatla z 10 vialami s praškom

pantoprazol (pantoprazolum)

011202 Actonel Combi 35 mg + 1000
mg/880 i.e. filmsko obložene
tablete + šumeÿa zrnca

risedronska kislina (acidum
risedronicum)
kalcijev karbonat (calcii carbonas)
holekalciferol (vitamin D3)
(cholecalciferolum (vitaminum D3))

011203 Actonel Combi 35 mg + 1000
mg/880 i.e. filmsko obložene
tablete + šumeÿa zrnca

risedronska kislina (acidum
risedronicum)
kalcijev karbonat (calcii carbonas)
holekalciferol (vitamin D3)
(cholecalciferolum (vitaminum D3))

011204 ADARTREL 0,25 mg filmsko
obložene tablete

ropinirol (ropinirolum)

011205 ADARTREL 0,5 mg filmsko
obložene tablete

ropinirol (ropinirolum)

011206 ADARTREL 2 mg filmsko
obložene tablete

ropinirol (ropinirolum)

011207 ALENAX 70 mg tablete
alendronska kislina (acidum
alendronicum)

uporablja pa se samo v Slovenija
bolnišnicah.
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
novo dovoljenje za promet

filmsko obložena tableta in
Zdravilo se izdaja le na recept.
šumeþa zrnca
škatla z 12 x (1 filmsko obložena novo dovoljenje za promet
tableta + 6 vreþk s šumeþimi
zrnci)

Procter & Gamble Pharmaceuticals
Germany GmbH, Weiterstadt,
Nemþija/sanofi-aventis d.o.o., Slovenija

5363-I-475/07
27.06.2010
R03DC01
3837000085198
003255
5363-I-449/07
10.07.2012
A02BC02
3837000107951
025690
5363-I-448/07
10.07.2012
A02BC02
3837000107944
025682
5363-I-451/07
10.07.2012
A02BC02
3837000107975
025658
5363-I-450/07
10.07.2012
A02BC02
3837000107968
025704

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

5363-I-522/07
14.08.2012
A11CC05
3837000108262
026537

filmsko obložena tableta in
šumeþa zrnca
škatla s 4 x (1 filmsko obložena
tableta + 6 vreþk s šumeþimi
zrnci)

Zdravilo se izdaja le na recept. Procter & Gamble Pharmaceuticals
Germany GmbH, Weiterstadt,
Nemþija/sanofi-aventis d.o.o., Slovenija
novo dovoljenje za promet
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-521/07
14.08.2012
A11CC05
3837000108255
026549

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

Zdravilo se izdaja le na recept. SmithKline Beecham Pharmaceuticals,
Velika Britanija/GSK Export
Limited,Brentford, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-494/07
24.07.2012
N04BC
3837000104400
026506

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

Zdravilo se izdaja le na recept. SmithKline Beecham Pharmaceuticals,
Velika Britanija/GSK Export
Limited,Brentford, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-495/07
24.07.2012
N04BC
3837000104417
026514

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

Zdravilo se izdaja le na recept. SmithKline Beecham Pharmaceuticals,
Velika Britanija/GSK Export
Limited,Brentford, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-496/07
24.07.2012
N04BC
3837000104424
026530

tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Ltd.,VB, McDermott
Lab.,Irska in Arcana Arzneimitt.
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet
GmBH,Avstrija/Generics(UK) Ltd., Velika
v pretisnem omotu)
novo pakiranje
Britanija
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

Priloga

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra

5363-I-464/07
24.08.2011
M05BA04
3837000108026
025879

Stran 1 od 33

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011208 ALENAX 70 mg tablete
alendronska kislina (acidum
alendronicum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Ltd.,VB, McDermott
Lab.,Irska in Arcana Arzneimitt.
škatla z 8 tabletami (2 x 4 tablet
GmBH,Avstrija/Generics(UK) Ltd., Velika
v pretisnem omotu)
novo pakiranje
Britanija
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

011209 Amlodigamma 10 mg tablete
amlodipin (amlodipinum)

011210 Amlodigamma 10 mg tablete
amlodipin (amlodipinum)

011211 Amlodigamma 5 mg tablete
amlodipin (amlodipinum)

011212 Amlodigamma 5 mg tablete
amlodipin (amlodipinum)

011213 APILEPSIN 150 mg

gastrorezistentne tablete

valprojska kislina (acidum
valproicum)

011214 APILEPSIN 300 mg

gastroresistentne tablete

valprojska kislina (acidum
valproicum)

valprojska kislina (acidum
valproicum)

011216 ARFICIN 300 mg trde kapsule
rifampicin (rifampicinum)

011217 ASTROL 1 mg filmsko obložene
tablete

anastrozol (anastrozolum)

011218 Batrafen S 10 mg/g zdravilni
šampon

ciklopiroks (ciclopiroxum)

011219 Batrafen S 10 mg/g zdravilni
šampon

ciklopiroks (ciclopiroxum)

18407

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-463/07
24.08.2011
M05BA04
3837000108019
025887

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Artesan Pharma GmbH&Co.KG, Nemþija in
Mauermann -Arzneimittel, Nem./Wörwag
Pharma GmbH&Co.KG, Nemþija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer
Strasse 7, Böblingen, Nemþija

5363-I-397/07
14.05.2012
C08CA01
3837000107395
020800

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Artesan Pharma GmbH&Co.KG, Nemþija in
Mauermann -Arzneimittel, Nem./Wörwag
Pharma GmbH&Co.KG, Nemþija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer
Strasse 7, Böblingen, Nemþija

5363-I-398/07
14.05.2012
C08CA01
3837000107401
020940

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Artesan Pharma GmbH&Co.KG, Nemþija in
Mauermann -Arzneimittel, Nem./Wörwag
Pharma GmbH&Co.KG, Nemþija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer
Strasse 7, Böblingen, Nemþija

5363-I-395/07
14.05.2012
C08CA01
3837000107371
020630

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Artesan Pharma GmbH&Co.KG, Nemþija in
Mauermann -Arzneimittel, Nem./Wörwag
Pharma GmbH&Co.KG, Nemþija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer
Strasse 7, Böblingen, Nemþija

5363-I-396/07
14.05.2012
C08CA01
3837000107388
020770

gastrorezistentna tableta
škatla s stekleniþko s sušilnim
valjþkom s 100 tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju s Sanofi, Francija

5363-I-392/07
04.01.2009
N03AG01
3837000002966
007455

gastrorezistentna tableta
škatla s stekleniþko s sušilnim
valjþkom s 100 tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju s Sanofi, Francija

011215 APILEPSIN 300mg/1 ml peroralne peroralne kapljice, raztopina
kapljice, raztopina

Stran

škatla s stekleniþko s stekleno
kapalko s 60 ml raztopine

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

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju s Sanofi, Francija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

kapsula
Zdravilo se izdaja le na recept. Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica
Danica 5, Koprivnica, Hrvaška
škatla s plastiþnim vsebnikom s
100 kapsulami
sprememba v sestavi zdravila Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-393/07
04.01.2009
N03AG01
3837000002973
007463
5363-I-394/07
04.01.2009
N03AG01
3837000002980
019364
5363-I-311/07
12.11.2009
J04AB02
3837000075960
008044

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Synthon BV, Nijmegen, Niz. in Synthon
Hispania, S.L., Barcelona, Španija/Merck
KGaA, Darmstadt, Nemþija
novo dovoljenje za promet
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

5363-I-610/07
11.09.2012
L02BG03
3837000108798
026964

zdravilni šampon
škatla z 2 plastenkama s 60 ml
šampona

Zdravilo se izdaja le na recept. Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH,Frankfurt am Main,
Nemþija/sanofi-aventis d.o.o, Slovenija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-549/07
13.02.2011
D01AE14
3837000100693
039756

zdravilni šampon
škatla z 1 plastenko s 60 ml
šampona

Zdravilo se izdaja le na recept. Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH,Frankfurt am Main,
Nemþija/sanofi-aventis d.o.o, Slovenija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-548/07
13.02.2011
D01AE14
3837000100686
039721
Stran 2 od 33

Stran
Zap.
Štev.

18408 /

Št.
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

011220 BEGRIVAC 2007/2008 suspenzija suspenzija za injiciranje
za injiciranje

cepivo proti gripi z inaktiviranimi
virusi (vaccinum influenzae
inactivatum, ex viris integris
praeparatum)

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 fiziþnih osebah, ki
suspenzije
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
sprememba v sestavi cepiva

011221 Benil 0,5 mg/1 ml kapljice za nos, kapljice za nos, raztopina
raztopina, za otroke

nafazolin (naphazolinum)

011222 Benil 1 mg/1 ml kapljice za nos,
raztopina, za odrasle

nafazolin (naphazolinum)

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH&CoKG, Emil-von Behring Strasse
76, Marburg, Nemþija
Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH&CoKG, Emil-von Behring Strasse
76, Marburg, Nemþija

Zdravilo se izdaja brez recepta
škatla s stekleniþko (z zaporko s v lekarnah.
kapalko) z 10 ml raztopine
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

kapljice za nos, raztopina
Zdravilo se izdaja brez recepta
škatla s stekleniþko (z zaporko s v lekarnah.
kapalko) z 10 ml raztopine
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

KRKA, tovarna zdravil, d.d., 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

011223 BICKAM 50 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

bikalutamid (bicalutamidum)

011224 Bikalutamid Lek 50 mg filmsko
obložene tablete

bikalutamid (bicalutamidum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Ltd.,VB in McDermott Lab.,
Irska/ Generics (UK) Ltd, Potters Bar,
škatla z 28 tabletami (4 x 7 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
filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
v pretisnem omotu)
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašþenega
zdravnika.

Lek, d.d., Ljubljana in Lek S.A.,Warszawa,
Poljska in Salutas Pharma GmbH,
Nemþija/Lek, d.d., Slovenija
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-633/07
07.07.2008
J07BB01
3837000073720
012106

5363-I-331/07
19.01.2011
R01AA08
3837000003086
011851
5363-I-332/07
19.01.2011
R01AA08
3837000003093
011886
5363-I-139/07
05.03.2012
L02BB03
3837000106022
015270
5363-I-145/07
03.04.2012
L02BB03
3837000106701
018309

novo dovoljenje za promet

011225 Bikalutamid Teva 50 mg filmsko
obložene tablete

bikalutamid (bicalutamidum)

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
v pretisnem omotu)
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašþenega
zdravnika.

Teva UK Ltd.,VB,Teva Sante,Fra.,Teva
Pharmaceuticl Works, Co.Ltd.,Mad.,
Pharmacenie B.V.,Niz./Teva, Izrael
Teva Pharma B.V. Industrieweg 23, P.O.
Box 217, Mijdrecht, Nizozemska

5363-I-490/07
20.07.2012
L02BB03
3837000108088
025860

novo dovoljenje za promet

011226 BIONOLIPREL 2,5 mg/ 0,625 mg
filmsko obložene tablete

perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. Les Lab. Servier Industrie, Francija in
Servier Ireland Industries Ltd.,Irska/Les
škatla s plastiþnim vsebnikom s
Lab.Servier Ind., Francija
30 tabletami
novo dovoljenje za promet
Servier Pharma, marketing in trgovina, d.o.o.,
Pot k sejmišþu 33, Ljubljana, Slovenija

011227 BIONOLIPREL FORTE 5 mg/ 1,25 filmsko obložena tableta
mg filmsko obložene tablete

perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Les Lab. Servier Industrie, Francija in
Servier Ireland Industries Ltd.,Irska/Les
škatla s plastiþnim vsebnikom s
Lab.Servier Ind., Francija
30 tabletami
novo dovoljenje za promet
Servier Pharma, marketing in trgovina, d.o.o.,
Pot k sejmišþu 33, Ljubljana, Slovenija

011228 BIOPREXANIL COMBI 5 mg/ 1,25 filmsko obložena tableta
mg filmsko obložene tablete

perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

011229 BISOLVON 2 mg/ml peroralna

raztopina/inhalacijska raztopina
za nebulator

bromheksin (bromhexinum)

011230 BISOLVON 8 mg tablete
bromheksin (bromhexinum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Les Lab. Servier Industrie, Francija in
Servier Ireland Industries Ltd.,Irska/Les
škatla s plastiþnim vsebnikom s
Lab.Servier Ind., Francija
30 tabletami
novo dovoljenje za promet
Servier Pharma, marketing in trgovina, d.o.o.,
Pot k sejmišþu 33, Ljubljana, Slovenija
peroralna raztopina/inhalacijska Zdravilo se izdaja brez recepta
raztopina za nebulator
v lekarnah.
škatla s stekleniþko s 40 ml
podaljšanje dovoljenja za
raztopine in merico
promet
tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Instituto De Angeli S.r.l., Reggello (Firenze),
Italija/Boehringer Ingelheim International
GmbH, Nemþija
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein,
Nemþija

Zdravilo se izdaja brez recepta Boehringer Ingelheim France, Francija/
Boehringer Ingelheim International GmbH,
v lekarnah.
Nemþija
podaljšanje dovoljenja za
Boehringer Ingelheim International GmbH
promet
Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein,
Nemþija

5363-I-592/07
17.09.2012
C09BA04
3837000108972
026794
5363-I-593/07
17.09.2012
C09BA04
3837000108989
026840
5363-I-594/07
17.09.2012
C09BA04
3837000108996
026859
5363-I-299/07
29.09.2010
R05CB02
3837000081527
053600
5363-I-300/07
29.09.2010
R05CB02
3837000081510
053732

Stran 3 od 33

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Št.

18409

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra

Farmacevtska oblika
Pakiranje

011231 Bromergon 2,5 mg tablete

tableta
škatla s stekleniþko s 30
tabletami

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

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

Zdravilo se izdaja brez recepta Boehringer Ingelheim France, Francija/
Boehringer Ingelheim International GmbH,
v lekarnah.
Nemþija
podaljšanje dovoljenja za
Boehringer Ingelheim International GmbH
promet
Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein,
Nemþija

5363-I-658/07
30.10.2010
A03BB01
3837000081534
067199

Zdravilo se izdaja le na recept. Belupo s.r.o., Cukrova 14, Bratislava,
Slovaška/ Belupo d.d., ul. Danica 5,
Koprivica, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-622/07
13.09.2012
N06AX11
3837000108866
026140

Zdravilo se izdaja le na recept. Belupo s.r.o., Cukrova 14, Bratislava,
Slovaška/ Belupo d.d., ul. Danica 5,
Koprivica, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-623/07
13.09.2012
N06AX11
3837000108873
027375

Zdravilo se izdaja le na recept. Belupo s.r.o., Cukrova 14, Bratislava,
Slovaška/ Belupo d.d., ul. Danica 5,
Koprivica, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-624/07
13.09.2012
N06AX11
3837000108880
027383

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

5363-I-668/07
28.09.2012
G03AC09
3837000109368
028070

011232 BUSCOPAN 10 mg obložene
tablete

hioscinijev butilbromid (hyoscini
butylbromidum)

011233 CALIXTA 15 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

mirtazapin (mirtazapinum)

škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

011234 CALIXTA 30 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

mirtazapin (mirtazapinum)

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

011235 CALIXTA 45 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

mirtazapin (mirtazapinum)

011235 Cerazette 75 mikrogramov
filmsko obložene tablete

dezogestrel (desogestrelum)

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

filmsko obložena tableta
škatla s 84 tabletami (3 x 28
tablet v pretisnem omotu)

011236 Ciprofloksacin Regiomedica 200 raztopina za infundiranje
mg/ 100 ml raztopina za
infundiranje

škatla s 5 vialami

ciprofloksacin (ciprofloxacinum)

011236 Cerazette 75 mikrogramov
filmsko obložene tablete

dezogestrel (desogestrelum)

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

011237 Ciprofloksacin Regiomedica 400 raztopina za infundiranje
mg/ 200 ml raztopina za
infundiranje

škatla s 5 vialami

ciprofloksacin (ciprofloxacinum)

011238 Clarexid 250 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

klaritromicin (clarithromycinum)

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

011239 Clarexid 500 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

klaritromicin (clarithromycinum)

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

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

novo dovoljenje za promet

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Stran

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

bromokriptin (bromocriptinum)

Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

124 / 28. 12. 2007 /

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

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

5363-I-467/07
03.11.2008
G02CB01
3837000004083
013706

Zdravilo se izdaja le na recept, Salutas Pharma GmbH Nemþija
uporablja pa se samo v
Regiomedica GmbH Teichstrasse 66,
bolnišnicah.
Lörrach, Nemþija
novo dovoljenje za promet

5363-I-556/07
20.08.2012
J01MA02
3837000108422
026484

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

5363-I-667/07
28.09.2012
G03AC09
3837000109351
028979

novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept, Salutas Pharma GmbH Nemþija
uporablja pa se samo v
Regiomedica GmbH Teichstrasse 66,
bolnišnicah.
Lörrach, Nemþija
novo dovoljenje za promet

5363-I-557/07
20.08.2012
J01MA02
3837000108439
026476

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

5363-I-265/07
08.05.2012
J01FA09
3837000107227
018724

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

5363-I-266/07
08.05.2012
J01FA09
3837000107234
020001

Stran 4 od 33

Stran
Zap.
Štev.

18410 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

011240 Clarexid 500 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

klaritromicin (clarithromycinum)

011241 Clexane 10000 anti-Xa i.e./1 ml
enoksaparin (enoxaparinum)

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

raztopina za injiciranje
škatla z 2 napolnjenima
injekcijskama brizgama z 1 ml
raztopine

Uradni list Republike Slovenije
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
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.

Aventis Intercontinental, Francija in Aventis
Pharma S.A, Mardrid, Španija/sanofi-aventis
d.o.o., Slovenija
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-267/07
08.05.2012
J01FA09
3837000107449
020010
5363-I-353/07
29.11.2009
B01AB05
3837000083668
007293

podaljšanje dovoljenja za
promet

011242 Clexane 2000 anti- Xa i.e./0,2 ml
enoksaparin (enoxaparinum)

011243 Clexane 4000 anti-Xa i.e./0,4 ml
enoksaparin (enoxaparinum)

011244 Clexane 6000 anti-Xa i.e./0,6 ml
enoksaparin (enoxaparinum)

raztopina za injiciranje
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla z 2 napolnjenima
injekcijskama brizgama z 0,2 ml podaljšanje dovoljenja za
raztopine
promet

Aventis Intercontinental, Francija in Aventis
Pharma S.A, Mardrid, Španija/sanofi-aventis
d.o.o., Slovenija

raztopina za injiciranje
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla z 2 napolnjenima
injekcijskama brizgama z 0,4 ml podaljšanje dovoljenja za
raztopine
promet

Aventis Intercontinental, Francija in Aventis
Pharma S.A, Mardrid, Španija/sanofi-aventis
d.o.o., Slovenija

raztopina za injiciranje
škatla z 2 napolnjenima
injekcijskama brizgama z 0,6 ml
raztopine

Aventis Intercontinental, Francija in Aventis
Pharma S.A, Mardrid, Španija/sanofi-aventis
d.o.o., 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.

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-349/07
29.11.2009
B01AB05
3837000083620
007153
5363-I-350/07
29.11.2009
B01AB05
3837000083637
007161
5363-I-351/07
29.11.2009
B01AB05
3837000083644
007250

podaljšanje dovoljenja za
promet

011245 Clexane 8000 anti-Xa i.e./0,8 ml
enoksaparin (enoxaparinum)

raztopina za injiciranje
škatla z 2 napolnjenima
injekcijskama brizgama z 0,8 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Aventis Intercontinental, Francija in Aventis
Pharma S.A, Mardrid, Španija/sanofi-aventis
d.o.o., Slovenija
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-352/07
29.11.2009
B01AB05
3837000083651
007285

podaljšanje dovoljenja za
promet

011246 COSOPT brez konzervansa 20

kapljice za oko, raztopina
mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, škatla s 30 enoodmernimi
raztopina,enoodmerni vsebnik
vsebniki z 0,2 ml raztopine (2 x
15 enoodmernih vsebnikov v
timolol (timololum)
vreþki)
dorzolamid (dorzolamidum)

011247 Depakine chrono 300 mg filmsko filmsko obložena tableta s
obložene tablete s podaljšanim
sprošÿanjem

valprojska kislina (acidum
valproicum)

podaljšanim sprošþanjem
škatla z dvema plastiþnima
vsebnikoma s 50 tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. Laboratoires Merck Sharp&Dohme-Chibret
(Mirabel Plant), Riom,Francija/Merck
Sharp&Dohme IDEA Inc., Švica
novo dovoljenje za promet
MERCK SHARP & DOHME, inovativna
zdravila d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-981/06
19.12.2011
S01ED51
3837000104660
009610

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

5363-I-607/07
02.06.2010
N03AG01
3837000084658
007927

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 1 rue de
la Vierge, Ambares, Francija/sanofi-aventis
d.o.o., Slovenija

5363-I-608/07
02.06.2010
N03AG01
3837000084665
007943

011248 Depakine chrono 500 mg filmsko filmsko obložena tableta s
obložene tablete s podaljšanim
sprošÿanjem

valprojska kislina (acidum
valproicum)

011249 DicloJet 75 mg trde

gastrorezistentne kapsule

diklofenak (diclofenacum)

Zdravilo se izdaja le na recept.
podaljšanim sprošþanjem
škatla s plastiþnim vsebnikom s podaljšanje dovoljenja za
30 tabletami
promet
gastrorezistentna kapsula, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Astellas Pharma GmbH, Neumarkter Str.
61, München, Nemþija
novo dovoljenje za promet

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

5363-I-488/07
20.07.2012
M01AB05
3837000108064
025852
Stran 5 od 33

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011250 DicloJet 75 mg trde

gastrorezistentne kapsule

diklofenak (diclofenacum)

011251 DicloJet 75 mg trde

gastrorezistentne kapsule

diklofenak (diclofenacum)

011252 DONA prašek za peroralno
raztopino

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

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

gastrorezistentna kapsula, trda
škatla z 10 kapsulami (1 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

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

prašek za peroralno raztopino
škatla z 20 vreþkami

Zdravilo se izdaja le na recept. Rottapharm S.p.A., Monza, Italija in
Rottapharm Ltd., Irska/Rottapharm S.p.A,
Milano, Italija
sprememba imena izdelovalca
Rottapharm S.p.A. Galleria Unione, 5,
Milano, Italija

glukozamin (glucosaminum)
natrijev klorid (natrii chloridum)

011253 DOTAREM 0,5 mmol/ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

Št.

škatla z vialo s 15 ml raztopine

gadoterna kislina (acidum
gadotericum)

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

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

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

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

Guerbert, B.P. 50400, Rooissy CDG Cedex,
Francija
Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
Ljubljana, Slovenija

Stran

18411

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-489/07
20.07.2012
M01AB05
3837000108071
025844
5363-I-487/07
20.07.2012
M01AB05
3837000108057
025836
5363-I-647/07
11.06.2009
M01AX05
3837000090925
061093
5363-I-148/07
25.02.2010
V08CA02
3837000083187
007528

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011254 Doxazosin Arrow 4 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

doksazosin (doxazosinum)

011255 Efexiva 150 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

venlafaksin (venlafaxinum)

011256 Efexiva 37,5 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

venlafaksin (venlafaxinum)

011257 Efexiva 75 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

venlafaksin (venlafaxinum)

011258 Epufen 100 mikrogramov/uro
transdermalni obliži

fentanil (fentanylum)

011259 Epufen 100 mikrogramov/uro
transdermalni obliži

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

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

5363-I-202/07
16.03.2012
C02CA04
3837000108125
026450

kapsula s podaljšanim
sprošþanjem, trda
škatla z 28 kapsulami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Dragenopharm Apotheker Püschl, Nem.,
FARMA-APS SA, Por., Salutas Pharma
GmbH,Nem.,Lek d.d./Lek d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-627/07
13.09.2012
N06AX16
3837000108910
026913

kapsula s podaljšanim
sprošþanjem, trda
škatla z 28 kapsulami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Dragenopharm Apotheker Püschl, Nem.,
FARMA-APS SA, Por., Salutas Pharma
GmbH,Nem.,Lek d.d./Lek d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-625/07
13.09.2012
N06AX16
3837000108897
027391

kapsula s podaljšanim
sprošþanjem, trda
škatla z 28 kapsulami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Dragenopharm Apotheker Püschl, Nem.,
FARMA-APS SA, Por., Salutas Pharma
GmbH,Nem.,Lek d.d./Lek d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-626/07
13.09.2012
N06AX16
3837000108903
026905

transdermalni obliž
škatla z 10 transdermalnimi
obliži

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemþija

5363-I-459/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106831
021075

transdermalni obliži

fentanil (fentanylum)

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

transdermalni obliž
Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemþija
škatla s 5 transdermalnimi obliži

fentanil (fentanylum)

011260 Epufen 12,5 mikrogramov/uro

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemþija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet

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

5363-I-458/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106824
018627
5363-I-453/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106770
021130
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011261 Epufen 12,5 mikrogramov/uro
transdermalni obliži

Farmacevtska oblika
Pakiranje

transdermalni obliži

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

transdermalni obliži

fentanil (fentanylum)

011264 Epufen 50 mikrogramov/uro
transdermalni obliži

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

transdermalni obliži

fentanil (fentanylum)

011266 ERGOMETRIN LEK 0,2 mg
filmsko obložene tablete

ergometrin (ergometrinum)

011267 ERGOMETRIN LEK 0,2 mg/ml
raztopina za injiciranje

ergometrin (ergometrinum)

011268 Fludarabin Teva 25 mg/ml

koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje

fludarabin (fludarabinum)

011269 Forosa 70 mg filmsko obložene
tablete

alendronska kislina (acidum
alendronicum)

011270 Forosa 70 mg filmsko obložene
tablete

alendronska kislina (acidum
alendronicum)

011271 Forosa 70 mg filmsko obložene
tablete

alendronska kislina (acidum
alendronicum)

ceftazidim (ceftazidimum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemþija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

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

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

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-452/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106763
018490
5363-I-454/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106787
018520
5363-I-455/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106794
021202
5363-I-456/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106800
018554

transdermalni obliž
škatla z 10 transdermalnimi
obliži

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemþija

filmsko obložena tableta
škatla s steklenim vsebnikom z
20 tabletami

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

raztopina za injiciranje
škatla s 50 ampulami z 1 ml
raztopine

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

5363-I-372/07
19.03.2009
G02AB03
3837000004489
028568

koncentrat za raztopino za
injiciranje ali infundiranje
škatla z 1 vialo z 2 ml
koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept, Pharmacemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box
uporablja pa se samo v 552, Haarlem, Nizozemska
bolnišnicah.
Pharmacemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box
552, Haarlem, Nizozemska
novo dovoljenje za promet

5363-I-666/07
28.09.2012
L01BB05
3837000109344
026581

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

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

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

5363-I-457/07
16.03.2012
N02AB03
3837000106817
021270
5363-I-371/07
19.03.2009
G02AB03
3837000004496
056774

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
škatla z 8 tabletami (2 x 4 tablet
v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-461/07
12.07.2012
M05BA04
3837000107999
025828

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet
v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-462/07
12.07.2012
M05BA04
3837000108002
025810

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet
v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-460/07
12.07.2012
M05BA04
3837000107982
025801

011272 FORTUM Monoviala 1 g prašek za prašek za raztopino za
raztopino za infundiranje

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

transdermalni obliž
Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemþija
škatla s 5 transdermalnimi obliži

fentanil (fentanylum)

011265 Epufen 50 mikrogramov/uro

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

transdermalni obliž
Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemþija
škatla s 5 transdermalnimi obliži

fentanil (fentanylum)

011263 Epufen 25 mikrogramov/uro

Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

transdermalni obliž
Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemþija
škatla s 5 transdermalnimi obliži

fentanil (fentanylum)

011262 Epufen 25 mikrogramov/uro

Uradni list Republike Slovenije

infundiranje
škatla z 1 vialo s plastiþnim
nastavkom z iglo in praškom
(Monoviala)

Zdravilo se izdaja le na recept, GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.,
uporablja pa se samo v Verona, Italija/GlaxoSmithKline Export Ltd.,
Brentford, Velika Britanija
bolnišnicah.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

5363-I-337/07
04.09.2010
J01DD02
3837000085167
009733
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Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

011273 FOSAMAX enkrat tedensko 70 mg tableta
tablete

alendronska kislina (acidum
alendronicum)

011274 Foster 100/6 mikrogramov na

sprožitev inhalacijska raztopina
pod tlakom

beklometazon (beclometasonum)
formoterol (formoterolum)

011275 Frexocel 100 mg filmsko
obložene tablete

lumirakoksib (lumirakoxibum)

011276 Frexocel 100 mg filmsko
obložene tablete

lumirakoksib (lumirakoxibum)

011277 Fromilid uno 500 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

klaritromicin (clarithromycinum)

011278 Fromilid uno 500 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

klaritromicin (clarithromycinum)

011279 Fromilid uno 500 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

klaritromicin (clarithromycinum)

011280 Fromilid uno 500 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

klaritromicin (clarithromycinum)

011281 Glibenklamid Lek 5 mg tablete
glibenklamid (glibenclamidum)

011282 GLUCOPHAGE 1000 mg filmsko
obložene tablete

metformin (metforminum)

011283 GLUCOPHAGE 500 mg filmsko
obložene tablete

metformin (metforminum)

011284 GLUCOPHAGE 850 mg filmsko
obložene tablete

metformin (metforminum)

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete
v pretisnem omotu)
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem,
Nizozemska/ Merck Sharp & Dohme IDEA,
Inc., Švica

inhalacijska raztopina pod
Zdravilo se izdaja le na recept.
tlakom
škatla s tlaþilnim vsebnikom,
novo dovoljenje za promet
opremljenim z odmernim
ventilom, sprožilcem in zašþitno
zaporko, s 120 odmerki

Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo
26/a, Parma, Italija

MERCK SHARP & DOHME, inovativna
zdravila d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana,
Slovenija

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

Stran

18413

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-354/07
09.04.2011
M05BA04
3837000086690
015318
5363-I-201/07
21.06.2012
R03AK07
3837000107777
016284

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemþija/Novartis Pharma AG,
4002 Basel, Švica
novo dovoljenje za promet
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemþija

5363-I-390/07
14.06.2012
M01AH06
3837000107586
023710

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemþija/Novartis Pharma AG,
4002 Basel, Švica
novo dovoljenje za promet
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemþija

5363-I-391/07
14.06.2012
M01AH06
3837000107593
023850

tableta s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
sprošþanjem
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet sprememba v sestavi zdravila
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v pretisnem omotu)
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-661/07
19.05.2008
J01FA09
3837000024944
013854

tableta s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
sprošþanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet sprememba v sestavi zdravila
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v pretisnem omotu)
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-660/07
19.05.2008
J01FA09
3837000024975
013846

tableta s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
sprošþanjem
Slovenija
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet sprememba v sestavi zdravila
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v pretisnem omotu)
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-662/07
19.05.2008
J01FA09
3837000024951
013870

tableta s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
sprošþanjem
Slovenija
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet sprememba v sestavi zdravila
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v pretisnem omotu)
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-663/07
19.05.2008
J01FA09
3837000024968
013927

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

5363-I-373/07
10.11.2007
A10BB01
3837000010671
046949

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

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s 60 tabletami (6 x 10 ali 4
x 15 tablet v pretisnem omotu) sprememba
izdelovalca/proizvajalca

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
Merck Sante s.a.s., Semoy, Francija/Merck
KgaA Darmstadt, Nemþija
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

filmsko obložena tableta
škatla s 100 tabletami (5 x 20
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Merck Sante s.a.s., Semoy, Francija/Merck
KgaA Darmstadt, Nemþija

filmsko obložena tableta
škatla s 100 tabletami (5 x 20
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Merck Sante s.a.s., Semoy, Francija/Merck
KgaA Darmstadt, Nemþija

sprememba
izdelovalca/proizvajalca

sprememba
izdelovalca/proizvajalca

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

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

5363-I-383/07
12.01.2009
A10BA02
3837000026207
040886
5363-I-381/07
12.01.2009
A10BA02
3837000026191
040878
5363-I-382/07
02.04.2008
A10BA02
3837000073393
011320
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011285 Granisetron Teva 1 mg filmsko
obložene tablete

granisetron (granisetronum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
v pretisnem omotu)
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Teva UK Ltd., VB in Teva Sante, Sens,
Francija in Pharmachemie B.V., Niz./Teva
Ltd., Petah Tiqva, Izrael
Teva Pharma B.V. Industrieweg 23, P.O.
Box 217, Mijdrecht, Nizozemska

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-664/07
28.09.2012
A04AA02
3837000109320
028100

novo dovoljenje za promet

011286 Granisetron Teva 2 mg filmsko
obložene tablete

granisetron (granisetronum)

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
v pretisnem omotu)
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Teva UK Ltd., VB in Teva Sante, Sens,
Francija in Pharmachemie B.V., Niz./Teva
Ltd., Petah Tiqva, Izrael
Teva Pharma B.V. Industrieweg 23, P.O.
Box 217, Mijdrecht, Nizozemska

5363-I-665/07
28.09.2012
A04AA02
3837000109337
028185

novo dovoljenje za promet

011287 HEPAVIT 2,5 mg/2 ml raztopina za raztopina za injiciranje
injiciranje

hidroksokobalamin
(hydroxocobalaminum)

škatla z 2 ampulama z 2 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011288 HOLOXAN 1 g prašek za

raztopino za infundiranje

ifosfamid (ifosfamidum)

prašek za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz,
Avstrija/ Fresenius Kabi Deutschland, Bad
Homburg, Nemþija
Alpe Adria Pharma, d.o.o., Farmacevtsko
podjetje, Dolenjska cesta 99, Ljubljana,
Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, Baxter Oncology GmbH, Kentstrasse 5,
uporablja pa se samo v Halle, Nemþija/Baxter AG, Volketswil,
Švica
bolnišnicah.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

011289 HOLOXAN 1 g/25 ml raztopina za prašek za raztopino za
infundiranje

ifosfamid (ifosfamidum)

Zdravilo se izdaja le na recept, Baxter Oncology GmbH, Kentstrasse 5,
infundiranje
uporablja pa se samo v Halle, Nemþija/Baxter AG, Volketswil,
Švica
škatla z 1 vialo s 25 ml raztopine bolnišnicah.
nova jakost

011290 HOLOXAN 2 g prašek za

raztopino za infundiranje

ifosfamid (ifosfamidum)

prašek za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, Baxter Oncology GmbH, Kentstrasse 5,
uporablja pa se samo v Halle, Nemþija/Baxter AG, Volketswil,
Švica
bolnišnicah.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

011291 HOLOXAN 2 g/50 ml raztopina za prašek za raztopino za
infundiranje

ifosfamid (ifosfamidum)

Zdravilo se izdaja le na recept, Baxter Oncology GmbH, Kentstrasse 5,
infundiranje
uporablja pa se samo v Halle, Nemþija/Baxter AG, Volketswil,
Švica
škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine bolnišnicah.
nova jakost

011292 HOLOXAN 500 mg prašek za
raztopino za infundiranje

ifosfamid (ifosfamidum)

prašek za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

Zdravilo se izdaja le na recept, Baxter Oncology GmbH, Kentstrasse 5,
uporablja pa se samo v Halle, Nemþija/Baxter AG, Volketswil,
Švica
bolnišnicah.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011293 Hyplafin 5 mg filmsko obložene
tablete

finasterid (finasteridum)

011294 Hyplafin 5 mg filmsko obložene
tablete

finasterid (finasteridum)

Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis Group hf., Islandija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis Group hf., Islandija

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

5363-I-333/07
23.06.2010
B03BA03
3837000081848
072702

5363-I-304/07
20.12.2011
L01AA06
3837000016000
035467
5363-I-306/07
20.12.2011
L01AA06
3837000107463
023990
5363-I-305/07
20.12.2011
L01AA06
3837000016017
025674
5363-I-307/07
20.12.2011
L01AA06
3837000107470
024040
5363-I-303/07
20.12.2011
L01AA06
3837000016031
035475
5363-I-678/07
02.10.2012
G04CB01
3837000109481
028320
5363-I-677/07
02.10.2012
G04CB01
3837000109375
028240
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011295 INFECTOSCAB 5 % krema
permetrin (permethrinum)

011296 INFECTOSCAB 5 % krema
permetrin (permethrinum)

011297 INFECTOSCAB 5 % krema
permetrin (permethrinum)

011298 INFECTOSCAB 5 % krema
permetrin (permethrinum)

011299 INFECTOSCAB 5 % krema
permetrin (permethrinum)

011300 INFECTOSCAB 5 % krema
permetrin (permethrinum)

011301 INFECTOSCAB 5 % krema
permetrin (permethrinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

krema
škatla z 1 tubo s 30 g kreme

preþišþen antigen virusa influence
(antigenum influenzae purificatum)

Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

krema
škatla s 5 tubami s 30 g kreme

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Infectopharm Arzneimittel GmbH,
Von-Humboldt-Str.1, Heppenheim, Nemþija
novo dovoljenje za promet

Infectopharm Arzneimittel GmbH
Von-Humboldt-Str. 1, Heppenheim,
Nemþija

Zdravilo se izdaja le na recept. Infectopharm Arzneimittel GmbH,
Von-Humboldt-Str.1, Heppenheim, Nemþija
novo dovoljenje za promet

Infectopharm Arzneimittel GmbH
Von-Humboldt-Str. 1, Heppenheim,
Nemþija

krema
Zdravilo se izdaja le na recept. Infectopharm Arzneimittel GmbH,
Von-Humboldt-Str.1, Heppenheim, Nemþija
škatla z 10 tubami s 30 g kreme
novo dovoljenje za promet

krema
škatla z 2 tubama s 30 g kreme

krema
škatla z 1 tubo s 60 g kreme

škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami po 0,5 ml
suspenzije

Infectopharm Arzneimittel GmbH
Von-Humboldt-Str. 1, Heppenheim,
Nemþija

Zdravilo se izdaja le na recept. Infectopharm Arzneimittel GmbH,
Von-Humboldt-Str.1, Heppenheim, Nemþija
novo dovoljenje za promet

krema
škatla s 5 tubami s 60 g kreme

Infectopharm Arzneimittel GmbH
Von-Humboldt-Str. 1, Heppenheim,
Nemþija

Zdravilo se izdaja le na recept. Infectopharm Arzneimittel GmbH,
Von-Humboldt-Str.1, Heppenheim, Nemþija
novo dovoljenje za promet

krema
škatla z 2 tubama z 60 g kreme

Infectopharm Arzneimittel GmbH
Von-Humboldt-Str. 1, Heppenheim,
Nemþija

Zdravilo se izdaja le na recept. Infectopharm Arzneimittel GmbH,
Von-Humboldt-Str.1, Heppenheim, Nemþija
novo dovoljenje za promet

011302 Influvac 2007/2008 suspenzija za suspenzija za injiciranje
injiciranje 0,5 ml

Št.

Infectopharm Arzneimittel GmbH
Von-Humboldt-Str. 1, Heppenheim,
Nemþija

Zdravilo se izdaja le na recept. Infectopharm Arzneimittel GmbH,
Von-Humboldt-Str.1, Heppenheim, Nemþija
novo dovoljenje za promet

Infectopharm Arzneimittel GmbH
Von-Humboldt-Str. 1, Heppenheim,
Nemþija

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

Solvay Pharmaceuticals B.V.,8121 AA Olst/
Solvay Pharmaceuticals B.V.,1381 CP
Weesp, Nizozemska
Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, , , Nizozemska

Stran

18415

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-378/07
18.12.2011
P03AC04
3837000105155
009890
5363-I-374/07
18.12.2011
P03AC04
3837000105179
009920
5363-I-375/07
18.12.2011
P03AC04
3837000105186
010090
5363-I-380/07
18.12.2011
P03AC04
3837000105162
010120
5363-I-379/07
18.12.2011
P03AC04
3837000105193
009750
5363-I-377/07
18.12.2011
P03AC04
3837000105209
009776
5363-I-376/07
18.12.2011
P03AC04
3837000105216
010219
5363-I-621/07
17.02.2010
J07BB02
3837000094572
014761

sprememba v sestavi cepiva

011303 Influvac 2007/2008 suspenzija za suspenzija za injiciranje
injiciranje 0,5 ml

preþišþen antigen virusa influence
(antigenum influenzae purificatum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
brizgo po 0,5 ml suspenzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Solvay Pharmaceuticals B.V.,8121 AA Olst/
Solvay Pharmaceuticals B.V.,1381 CP
Weesp, Nizozemska
Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, , , Nizozemska

5363-I-620/07
17.02.2010
J07BB02
3837000094565
014753

sprememba v sestavi cepiva

011304 IOMERON 250 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

5363-I-313/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083897
005401
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Stran
Zap.
Štev.

18416 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011305 IOMERON 250 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko z 250 ml
raztopine

Uradni list Republike Slovenije
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011306 IOMERON 250 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko s 50 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011307 IOMERON 300 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko s 50 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011308 IOMERON 300 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko z 200 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011309 IOMERON 300 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011310 IOMERON 300 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko s 75 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011311 IOMERON 350 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko s 50 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

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

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-314/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083989
005428

5363-I-312/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083859
005398

5363-I-315/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083866
005436

5363-I-318/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083927
005487

5363-I-317/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083910
005460

5363-I-316/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083903
005452

5363-I-319/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083873
005495
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011312 IOMERON 350 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko z 250 ml
raztopine

Št.
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011313 IOMERON 350 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko po 200 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011314 IOMERON 350 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011315 IOMERON 400 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko z 200 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011316 IOMERON 400 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011317 IOMERON 400 mg I/ml raztopina
za injiciranje

jomeprol (iomeprolum)

raztopina za injiciranje
škatla s stekleniþko s 50 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011318 ITRASPORIN 100 mg trde kapsule kapsula, trda
itrakonazol (itraconazolum)

škatla s 15 kapsulami (3 x 5
kapsule v pretisnem omotu)

011319 ITRASPORIN 100 mg trde kapsule kapsula, trda
itrakonazol (itraconazolum)

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

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Slovenija
novo dovoljenje za promet

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

Stran

18417

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-322/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083958
005525

5363-I-321/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083941
005517

5363-I-320/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083934
005509

5363-I-325/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083972
005606

5363-I-324/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083965
005592

5363-I-323/07
21.12.2009
V08AB10
3837000083880
005584

5363-I-618/07
25.09.2012
J02AC02
3837000109115
026760
5363-I-617/07
25.09.2012
J02AC02
3837000109108
026735

Stran 12 od 33

Stran
Zap.
Štev.

18418 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

011320 ITRASPORIN 100 mg trde kapsule kapsula, trda
itrakonazol (itraconazolum)

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

Uradni list Republike Slovenije
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

Zdravilo se izdaja le na recept. Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Slovenija
novo dovoljenje za promet

011321 KABIVEN PERIPHERAL emulzija emulzija za infudiranje
za infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašþobe)

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 3 tri-prekatnimi vreþami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
(Biofine) z 2400 ml emulzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana, Slovenija
Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
Uppsala Švedska
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-619/07
25.09.2012
J02AC02
3837000109122
026786
5363-I-407/07
10.09.2007
B05BA10
3837000107708
024180

novo pakiranje

011322 KABIVEN PERIPHERAL emulzija emulzija za infudiranje
za infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašþobe)

Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 tri-prekatnimi vreþami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
(Biofine) z 1920 ml emulzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
Uppsala Švedska
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-406/07
10.09.2007
B05BA10
3837000107715
024210

novo pakiranje

011323 KALILACTASOL raztopina za
hemofiltracijo in hemodializo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
kalijev klorid (kalii chloridum)
natrijev laktat (natrii lactatis)
glukoza (glucosum)

011324 KALINOR šumeÿe tablete
kalijev citrat (kalii citras)
kalijev hidrogenkarbonat (kalii
hydrogencarbonas)
citronska kislina (acidum citricum)

011325 KARBOX 150 mg filmsko
obložene tablete

okskarbazepin (oxcarbazepinum)

raztopina za hemofiltracijo in
hemodializo
škatla z 2 vreþkama z 5000 ml
raztopine

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

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

novo dovoljenje za promet
šumeþa tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Uetersen, Nemþija/Desma GmbH, Mainz,
škatla s plastenko s 15 tabletami
Nemþija
sprememba naslova imetnika
dovoljenja za promet
Desma GmbH Peter-Sander-Str. 41B,
Mainz-Kastel, Nemþija

5363-I-659/07
01.10.2009
A12BA30
3837000000627
088560

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

5363-I-611/07
05.09.2012
N03AF02
3837000108743
026980

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

011326 KARBOX 150 mg filmsko
obložene tablete

okskarbazepin (oxcarbazepinum)

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

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

011327 KARBOX 300 mg filmsko
obložene tablete

okskarbazepin (oxcarbazepinum)

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

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

011328 KARBOX 300 mg filmsko
obložene tablete

okskarbazepin (oxcarbazepinum)

5363-I-413/07
16.07.2012
B05ZB
3837000108033
025798

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Limited, VB in McDermott
Laborat., Irska in Merck Kft,
Madžarska/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-612/07
05.09.2012
N03AF02
3837000108804
026972
5363-I-613/07
05.09.2012
N03AF02
3837000108750
027090
5363-I-614/07
05.09.2012
N03AF02
3837000108811
027120
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
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ime

011329 KARBOX 600 mg filmsko
obložene tablete

okskarbazepin (oxcarbazepinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Št.
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

011330 KARBOX 600 mg filmsko
obložene tablete

okskarbazepin (oxcarbazepinum)

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

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

Stran

18419

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-615/07
05.09.2012
N03AF02
3837000108767
027251
5363-I-616/07
05.09.2012
N03AF02
3837000108828
027260

011331 KETESSE 12,5 mg filmsko

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

5363-I-654/07
26.01.2012
M01AE17
3837000109146
027723

011332 KETESSE 25 mg filmsko

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

5363-I-655/07
26.01.2012
M01AE17
3837000109153
027731

011333 KETESSE 50 mg/2 ml raztopina

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

LABORATORIOS MENARINI, S.A., Španija
in A. MENARINI, srl, Italija/Menarini Int.
O.l.S.A., Luksemburg

5363-I-656/07
26.01.2012
M01AE17
3837000109160
027740

filmsko obložena tableta
škatla z 10 tabletami (1 x 10
deksketoprofen (dexketoprofenum) tablet v pretisnem omotu)
obložene tablete

filmsko obložena tableta
škatla z 10 tabletami (1 x 10
deksketoprofen (dexketoprofenum) tablet v pretisnem omotu)
obložene tablete

raztopina za
injiciranje/koncentrat za
raztopino za infundiranje
deksketoprofen (dexketoprofenum) škatla z 10 ampulami z 2 ml
raztopine
za injiciranje ali koncentrat za
raztopino za infundiranje

Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

novo dovoljenje za promet

011334 Klimicin V 20 mg/g vaginalna
krema

klindamicin (clindamycinum)

vaginalna krema
škatla s tubo s 40 g kreme in 7
aplikatorji

011335 Kvelux 100 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

kvetiapin (quetiapinum)

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

011336 Kvelux 100 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

kvetiapin (quetiapinum)

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

011337 Kvelux 200 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

kvetiapin (quetiapinum)

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

011338 Kvelux 200 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

kvetiapin (quetiapinum)

011339 Kvelux 25 mg filmsko obložene
tablete

kvetiapin (quetiapinum)

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

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

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

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

5363-I-385/07
19.12.2010
G01AA10
3837000005073
086762

Zdravilo se izdaja le na recept. Nycomed Pharma Sp. z o.o., 99-420
Lyszkowice, Poljska/Lek d.d., Ljubljana,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
M.R. Pharma GmbH Waldstrasse 30,
Tangstedt, Nemþija

5363-I-635/07
17.09.2012
N05AH04
3837000109078
027685

Zdravilo se izdaja le na recept. Nycomed Pharma Sp. z o.o., 99-420
Lyszkowice, Poljska/Lek d.d., Ljubljana,
Slovenija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-644/07
17.09.2012
N05AH04
3837000109078
027685

Zdravilo se izdaja le na recept. Nycomed Pharma Sp. z o.o., 99-420
Lyszkowice, Poljska/Lek d.d., Ljubljana,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
M.R. Pharma GmbH Waldstrasse 30,
Tangstedt, Nemþija

5363-I-636/07
17.09.2012
N05AH04
3837000109085
027669

Zdravilo se izdaja le na recept. Nycomed Pharma Sp. z o.o., 99-420
Lyszkowice, Poljska/Lek d.d., Ljubljana,
Slovenija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-645/07
17.09.2012
N05AH04
3837000109085
027669

Zdravilo se izdaja le na recept. Nycomed Pharma Sp. z o.o., 99-420
Lyszkowice, Poljska/Lek d.d., Ljubljana,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
M.R. Pharma GmbH Waldstrasse 30,
Tangstedt, Nemþija

5363-I-634/07
17.09.2012
N05AH04
3837000109061
027693
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Ime zdravila
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011340 Kvelux 25 mg filmsko obložene
tablete

kvetiapin (quetiapinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

kvetiapin (quetiapinum)

kvetiapin (quetiapinum)

011343 Kvetiapin Merck 100 mg filmsko
obložene tablete

kvetiapin (quetiapinum)

011344 Kvetiapin Merck 200 mg filmsko
obložene tablete

kvetiapin (quetiapinum)

011345 Kvetiapin Merck 25 mg filmsko
obložene tablete

kvetiapin (quetiapinum)

011346 Kvetiapin Merck 300 mg filmsko
obložene tablete

kvetiapin (quetiapinum)

terbinafin (terbinafinum)

5363-I-637/07
17.09.2012
N05AH04
3837000109092
027642

Zdravilo se izdaja le na recept. Nycomed Pharma Sp. z o.o., 99-420
Lyszkowice, Poljska/Lek d.d., Ljubljana,
Slovenija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-646/07
17.09.2012
N05AH04
3837000109092
027642

filmsko obložena tableta
škatla s 60 tabletami (4 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Merck Farma Quimica, Poligomo MERCK,
Mollet Del Valles, Barcelona, Španija/Merck
KGaA, Darmstadt, Nemþija
novo dovoljenje za promet
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

5363-I-581/07
04.09.2012
N05AH04
3837000108712
027278

filmsko obložena tableta
škatla s 60 tabletami (4 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Merck Farma Quimica, Poligomo MERCK,
Mollet Del Valles, Barcelona, Španija/Merck
KGaA, Darmstadt, Nemþija
novo dovoljenje za promet
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

5363-I-582/07
04.09.2012
N05AH04
3837000108729
027294

filmsko obložena tableta
škatla s 60 tabletami (4 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Merck Farma Quimica, Poligomo MERCK,
Mollet Del Valles, Barcelona, Španija/Merck
KGaA, Darmstadt, Nemþija
novo dovoljenje za promet
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

5363-I-580/07
04.09.2012
N05AH04
3837000108705
027316

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Merck Farma Quimica, Poligomo MERCK,
Mollet Del Valles, Barcelona, Španija/Merck
KGaA, Darmstadt, Nemþija
novo dovoljenje za promet
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

5363-I-583/07
04.09.2012
N05AH04
3837000108736
027359

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

5363-I-386/07
04.01.2009
D01AE15
3837000078909
093076

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

škatla s plastenko z zaporko, s
pršilnim ventilom, s 30 ml
raztopine

011348 Lamisil 10 mg/g dermalno pršilo, dermalno pršilo, raztopina
raztopina

terbinafin (terbinafinum)

škatla s plastenko z zaporko, s
pršilnim ventilom, s 15 ml
raztopine

011349 Lantrea 15 mg gastrorezistentne gastrorezistentna kapsula, trda
trde kapsule

lansoprazol (lansoprazolum)

škatla s plastenko z 28
kapsulami

011350 Lantrea 15 mg gastrorezistentne gastrorezistentna kapsula, trda
trde kapsule

lansoprazol (lansoprazolum)

škatla z 2 plastenkama z 28
kapsulami

011351 Lantrea 30 mg gastrorezistentne gastrorezistentna kapsula, trda
trde kapsule

lansoprazol (lansoprazolum)

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra

Zdravilo se izdaja le na recept. Nycomed Pharma Sp. z o.o., 99-420
Lyszkowice, Poljska/Lek d.d., Ljubljana,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
M.R. Pharma GmbH Waldstrasse 30,
Tangstedt, Nemþija

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

011347 Lamisil 10 mg/g dermalno pršilo, dermalno pršilo, raztopina
raztopina

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

5363-I-643/07
17.09.2012
N05AH04
3837000109061
027693

011342 Kvelux 300 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

Zdravilo se izdaja le na recept. Nycomed Pharma Sp. z o.o., 99-420
Lyszkowice, Poljska/Lek d.d., Ljubljana,
Slovenija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

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

011341 Kvelux 300 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

Uradni list Republike Slovenije

škatla z 2 plastenkama z 28
kapsulami

sprememba imena izdelovalca Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana, Slovenija
Zdravilo se izdaja brez recepta Lek farmacevtska družba, d.d., Ljubljana/
Novartis Consumer Health SA, Nyon, Švica
v lekarnah.
novo pakiranje

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Laboratorios Belmac SA, Zaragoza,
Španija/ Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvaška
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Laboratorios Belmac SA, Zaragoza,
Španija/ Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvaška
novo dovoljenje za promet

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Laboratorios Belmac SA, Zaragoza,
Španija/ Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvaška
novo dovoljenje za promet

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

5363-I-387/07
04.01.2009
D01AE15
3837000107555
024228
5363-I-110/07
16.02.2012
A02BC03
3837000107333
014320
5363-I-111/07
16.02.2012
A02BC03
3837000107340
014370
5363-I-113/07
16.02.2012
A02BC03
3837000107364
014460
Stran 15 od 33

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

011352 Lantrea 30 mg gastrorezistentne gastrorezistentna kapsula, trda
trde kapsule

lansoprazol (lansoprazolum)

011353 Lanzul 30 mg trde kapsule
lansoprazol (lansoprazolum)

011354 Lanzul 30 mg trde kapsule
lansoprazol (lansoprazolum)

011355 Lanzul 30 mg trde kapsule
lansoprazol (lansoprazolum)

011356 Lanzul S 15 mg trde kapsule
lansoprazol (lansoprazolum)

011357 Lanzul S 15 mg trde kapsule
lansoprazol (lansoprazolum)

011358 Lasix 40 mg tablete
furosemid (furosemidum)

011359 Lekoklar 250 mg filmsko
obložene tablete

klaritromicin (clarithromycinum)

011360 Lekoklar 500 mg filmsko
obložene tablete

klaritromicin (clarithromycinum)

011361 Lekoklar XL 500 mg filmsko

obložene tablete s pulzirajoÿim
sprošÿanjem

klaritromicin (clarithromycinum)

011362 Lekoklar XL 500 mg filmsko

obložene tablete s pulzirajoÿim
sprošÿanjem

klaritromicin (clarithromycinum)

011363 Lekoklar XL 500 mg filmsko

obložene tablete s pulzirajoÿim
sprošÿanjem

klaritromicin (clarithromycinum)

škatla s plastenko z 28
kapsulami

Št.
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Laboratorios Belmac SA, Zaragoza,
Španija/ Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvaška
novo dovoljenje za promet

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

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

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

kapsula
škatla s 56 kapsulami (8 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

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

kapsula
škatla s 14 kapsulami (2 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

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

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

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

kapsula
škatla s 56 kapsulami (8 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH,Frankfurt am Main,
Nemþija/sanofi-aventis d.o.o, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

novo pakiranje

novo pakiranje

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

novo pakiranje

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

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

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

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

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

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet
v pretisnem omotu)
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet
v pretisnem omotu)
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

filmsko obložena tableta s
Zdravilo se izdaja le na recept.
pulzirajoþim sprošþanjem
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet podaljšanje dovoljenja za
v pretisnem omotu)
promet in sprememba imena
zdravila

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

filmsko obložena tableta s
Zdravilo se izdaja le na recept.
pulzirajoþim sprošþanjem
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet podaljšanje dovoljenja za
v pretisnem omotu)
promet in sprememba imena
zdravila

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

filmsko obložena tableta s
Zdravilo se izdaja le na recept.
pulzirajoþim sprošþanjem
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet podaljšanje dovoljenja za
v pretisnem omotu)
promet in sprememba imena
zdravila

LEK farmacevtska družba, d.d., 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

Stran

18421

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-112/07
16.02.2012
A02BC03
3837000107357
014389
5363-I-296/07
31.10.2010
A02BC03
3837000107425
021440
5363-I-295/07
31.10.2010
A02BC03
3837000107418
021580
5363-I-294/07
31.10.2010
A02BC03
3837000008241
057746
5363-I-298/07
10.07.2010
A02BC03
3837000085426
009474
5363-I-297/07
10.07.2010
A02BC03
3837000107432
021610
5363-I-476/07
23.06.2010
C03CA01
3837000075267
072656
5363-I-343/07
04.01.2009
J01FA09
3837000078473
093807
5363-I-344/07
04.01.2009
J01FA09
3837000078480
093815
5363-I-329/07
27.02.2009
J01FA09
3837000088274
027227
5363-I-328/07
27.02.2009
J01FA09
3837000088243
027146
5363-I-330/07
27.02.2009
J01FA09
3837000088250
027162
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Stran
Zap.
Štev.

18422 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011364 Lekoklar XL 500 mg filmsko

obložene tablete s pulzirajoÿim
sprošÿanjem

klaritromicin (clarithromycinum)

011365 Limeral 1 mg tableta
glimepirid (glimepiridum)

011366 Limeral 1 mg tableta
glimepirid (glimepiridum)

011367 Limeral 2 mg tableta
glimepirid (glimepiridum)

011368 Limeral 2 mg tableta
glimepirid (glimepiridum)

011369 Limeral 3 mg tableta
glimepirid (glimepiridum)

011370 Limeral 3 mg tableta
glimepirid (glimepiridum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-327/07
27.02.2009
J01FA09
3837000088267
027170

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis hf., Hafnarfjordur, Islandija in
Actavis ltd., Zejtun, Malta/Actavis hf.,
Hafnarfjordur, Islandija
novo dovoljenje za promet
Actavis Group hf., Reykjavikurvegur 76-78,
220 Hafnarfjordur, Islandija

5363-I-542/07
20.08.2012
A10BB12
3837000108392
026387

tableta
škatla s 60 tabletami (4 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis hf., Hafnarfjordur, Islandija in
Actavis ltd., Zejtun, Malta/Actavis hf.,
Hafnarfjordur, Islandija
novo dovoljenje za promet
Actavis Group hf., Reykjavikurvegur 76-78,
220 Hafnarfjordur, Islandija

5363-I-543/07
20.08.2012
A10BB12
3837000108453
026395

tableta
škatla s 60 tabletami (4 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis hf., Hafnarfjordur, Islandija in
Actavis ltd., Zejtun, Malta/Actavis hf.,
Hafnarfjordur, Islandija
novo dovoljenje za promet
Actavis Group hf., Reykjavikurvegur 76-78,
220 Hafnarfjordur, Islandija

5363-I-545/07
20.08.2012
A10BB12
3837000108460
026417

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis hf., Hafnarfjordur, Islandija in
Actavis ltd., Zejtun, Malta/Actavis hf.,
Hafnarfjordur, Islandija
novo dovoljenje za promet
Actavis Group hf., Reykjavikurvegur 76-78,
220 Hafnarfjordur, Islandija

5363-I-544/07
20.08.2012
A10BB12
3837000108408
026425

tableta
škatla s 60 tabletami (4 x 15
tablet v pretisnem omozu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis hf., Hafnarfjordur, Islandija in
Actavis ltd., Zejtun, Malta/Actavis hf.,
Hafnarfjordur, Islandija
novo dovoljenje za promet
Actavis Group hf., Reykjavikurvegur 76-78,
220 Hafnarfjordur, Islandija

5363-I-547/07
20.08.2012
A10BB12
3837000108477
026433

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis hf., Hafnarfjordur, Islandija in
Actavis ltd., Zejtun, Malta/Actavis hf.,
Hafnarfjordur, Islandija
novo dovoljenje za promet
Actavis Group hf., Reykjavikurvegur 76-78,
220 Hafnarfjordur, Islandija

5363-I-546/07
20.08.2012
A10BB12
3837000108415
026441

Zdravilo se izdaja le na recept. PSI supply nv, Kraanlei 27, Ghent, Belgija
ali Galex, d.d., Murska Sobota/Galex, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

5363-I-411/07
19.06.2012
C09AA03
3837000107753
024350

Zdravilo se izdaja le na recept. PSI supply nv, Kraanlei 27, Ghent, Belgija
ali Galex, d.d., Murska Sobota/Galex, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

5363-I-412/07
19.06.2012
C09AA03
3837000107760
024414

Zdravilo se izdaja le na recept. PSI supply nv, Kraanlei 27, Ghent, Belgija
ali Galex, d.d., Murska Sobota/Galex, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

5363-I-410/07
19.06.2012
C09AA03
3837000107746
024490

Zdravilo se izdaja le na recept. Jaba Farmaceutica SA, Sintra, Portugalska/
Mepha Ltd., Dornachestrasse 114, Aesh Basel, Švica
novo dovoljenje za promet
MEPHA Lda Rue Elias Garcia, Amadora,
Portugalska

5363-I-431/07
02.07.2012
C08CA01
3837000107876
024520

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

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

011373 LIZINOPRIL GALEX 5 mg tablete tableta
lizinopril (lisinoprilum)

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

011374 Lofral 10 mg tablete

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

amlodipin (amlodipinum)

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

011372 LIZINOPRIL GALEX 20 mg tablete tableta
lizinopril (lisinoprilum)

Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

filmsko obložena tableta s
Zdravilo se izdaja le na recept.
pulzirajoþim sprošþanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet podaljšanje dovoljenja za
v pretisnem omotu)
promet in sprememba imena
zdravila

011371 LIZINOPRIL GALEX 10 mg tablete tableta
lizinopril (lisinoprilum)

Uradni list Republike Slovenije
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Zap.
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011375 Lofral 10 mg tablete
amlodipin (amlodipinum)

011376 Lofral 5 mg tablete
amlodipin (amlodipinum)

011377 Lofral 5 mg tablete
amlodipin (amlodipinum)

011378 M-eslon 10 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

morfin (morphinum)

011379 M-eslon 10 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

morfin (morphinum)

011380 M-eslon 10 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

morfin (morphinum)

011381 M-eslon 100 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

morfin (morphinum)

011382 M-eslon 100 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

morfin (morphinum)

011383 M-eslon 100 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

morfin (morphinum)

011384 M-eslon 30 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

morfin (morphinum)

011385 M-eslon 30 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

morfin (morphinum)

011386 M-eslon 30 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

morfin (morphinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Stran

18423

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Jaba Farmaceutica SA, Sintra, Portugalska/
Mepha Ltd., Dornachestrasse 114, Aesh Basel, Švica
novo dovoljenje za promet
MEPHA Lda Rue Elias Garcia, Amadora,
Portugalska

5363-I-432/07
02.07.2012
C08CA01
3837000107883
024660

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Jaba Farmaceutica SA, Sintra, Portugalska/
Mepha Ltd., Dornachestrasse 114, Aesh Basel, Švica
novo dovoljenje za promet
MEPHA Lda Rue Elias Garcia, Amadora,
Portugalska

5363-I-429/07
02.07.2012
C08CA01
3837000107852
024686

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Jaba Farmaceutica SA, Sintra, Portugalska/
Mepha Ltd., Dornachestrasse 114, Aesh Basel, Švica
novo dovoljenje za promet
MEPHA Lda Rue Elias Garcia, Amadora,
Portugalska

5363-I-430/07
02.07.2012
C08CA01
3837000107869
024830

kapsula s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept.
sprošþanjem, trda
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 sprememba imetnika
kapsul v pretisnem omotu)
dovoljenja za promet

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly,
Francija/ Grünenthal GmbH, Achen,
Nemþija
ETHYPHARM, 17-21 rue Saint Matthieu,
Houdan, Francija

5363-I-509/07
03.10.2008
N02AA01
3837000025866
033243

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Ethypharm Industries, Grand-Quevilly,
Francija/ Grünenthal GmbH, Achen,
Nemþija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
ETHYPHARM, 17-21 rue Saint Matthieu,
Houdan, Francija

5363-I-508/07
03.10.2008
N02AA01
3837000025859
033235

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Ethypharm Industries, Grand-Quevilly,
Francija/ Grünenthal GmbH, Achen,
Nemþija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
ETHYPHARM, 17-21 rue Saint Matthieu,
Houdan, Francija

5363-I-507/07
03.10.2008
N02AA01
3837000025842
033219

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Ethypharm Industries, Grand-Quevilly,
Francija/ Grünenthal GmbH, Achen,
Nemþija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
ETHYPHARM, 17-21 rue Saint Matthieu,
Houdan, Francija

5363-I-516/07
03.10.2008
N02AA01
3837000025934
033340

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Ethypharm Industries, Grand-Quevilly,
Francija/ Grünenthal GmbH, Achen,
Nemþija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
ETHYPHARM, 17-21 rue Saint Matthieu,
Houdan, Francija

5363-I-517/07
03.10.2008
N02AA01
3837000025941
033359

kapsula s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept.
sprošþanjem, trda
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 sprememba imetnika
kapsul v pretisnem omotu)
dovoljenja za promet

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly,
Francija/ Grünenthal GmbH, Achen,
Nemþija

kapsula s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept.
sprošþanjem, trda
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 sprememba imetnika
kapsul v pretisnem omotu)
dovoljenja za promet

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly,
Francija/ Grünenthal GmbH, Achen,
Nemþija

ETHYPHARM, 17-21 rue Saint Matthieu,
Houdan, Francija

5363-I-518/07
03.10.2008
N02AA01
3837000025958
033375

ETHYPHARM, 17-21 rue Saint Matthieu,
Houdan, Francija

5363-I-512/07
03.10.2008
N02AA01
3837000025897
033286

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Ethypharm Industries, Grand-Quevilly,
Francija/ Grünenthal GmbH, Achen,
Nemþija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
ETHYPHARM, 17-21 rue Saint Matthieu,
Houdan, Francija

5363-I-510/07
03.10.2008
N02AA01
3837000025873
033251

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Ethypharm Industries, Grand-Quevilly,
Francija/ Grünenthal GmbH, Achen,
Nemþija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
ETHYPHARM, 17-21 rue Saint Matthieu,
Houdan, Francija

5363-I-511/07
03.10.2008
N02AA01
3837000025880
033278

Stran 18 od 33

Stran
Zap.
Štev.

18424 /

Št.
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011387 M-eslon 60 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

morfin (morphinum)

011388 M-eslon 60 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

morfin (morphinum)

011389 M-eslon 60 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

morfin (morphinum)

011390 MEGACE 160 mg tablete
megestrol (megestrolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

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

Uradni list Republike Slovenije
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Ethypharm Industries, Grand-Quevilly,
Francija/ Grünenthal GmbH, Achen,
Nemþija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
ETHYPHARM, 17-21 rue Saint Matthieu,
Houdan, Francija

kapsula s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept.
sprošþanjem, trda
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 sprememba imetnika
kapsul v pretisnem omotu)
dovoljenja za promet

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly,
Francija/ Grünenthal GmbH, Achen,
Nemþija

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-514/07
03.10.2008
N02AA01
3837000025910
033308

ETHYPHARM, 17-21 rue Saint Matthieu,
Houdan, Francija

5363-I-515/07
03.10.2008
N02AA01
3837000025927
033332

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Ethypharm Industries, Grand-Quevilly,
Francija/ Grünenthal GmbH, Achen,
Nemþija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
ETHYPHARM, 17-21 rue Saint Matthieu,
Houdan, Francija

5363-I-513/07
03.10.2008
N02AA01
3837000025903
033294

tableta
škatla s stekleniþko s 100
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Haupt Pharma Regensburg GmbH,
Regensburg, Nemþija/Bristol-Myers Squibb,
ZDA
Bristol-Myers Squibb spl. s r. o., Olivova 4,
Praga, ýeška Republika

5363-I-465/07
10.04.2012
L02AB01
3837000088663
076708

podaljšanje dovoljenja za
promet

011391 MEGACE 160 mg tablete
megestrol (megestrolum)

tableta
škatla s stekleniþko s 30
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Bristol-Myers Squibb, Epernon, Francija/
Bristol-Myers Squibb, ZDA
Bristol-Myers Squibb spl. s r. o., Olivova 4,
Praga, ýeška Republika

5363-I-466/07
10.04.2012
L02AB01
3837000108040
025780

novo pakiranje

011392 Meloksikam Arrow 15 mg tablete tableta

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd,VB in Juta Pharma
GmbH,Nem. in Selamine Ltd,Irska,Arrow
Pharma Ltd, Malta/Arrow, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

5363-I-409/07
19.06.2012
M01AC06
3837000107739
024970

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd,VB in Juta Pharma
GmbH,Nem. in Selamine Ltd,Irska,Arrow
Pharma Ltd, Malta/Arrow, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

5363-I-408/07
19.06.2012
M01AC06
3837000107722
025020

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Salutas Pharma,
Barleben, Nemþija in Sandoz GmbH,
Kundl, Avstrija/Lek, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-519/07
02.08.2012
N06AX11
3837000108224
026379

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Salutas Pharma,
Barleben, Nemþija in Sandoz GmbH,
Kundl, Avstrija/Lek, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-520/07
02.08.2012
N06AX11
3837000108231
026360

dermalno pršilo, raztopina
Pharma 40 mg/g dermalno pršilo, škatla s steklenico z 12,5 g
raztopina
raztopine

Zdravilo se izdaja brez recepta Pharbil Waltrop GmbH, Waltrop, Nemþija/
v lekarnah in specializiranih MIKA Pharma GmbH, Limburgerhof,
Nemþija
prodajalnah.

diklofenak (diclofenacum)

sprememba režima izdaje

5363-I-565/07
25.10.2011
M02AA15
3837000104288
007170

meloksikam (meloxicamum)

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

011393 Meloksikam Arrow 7,5 mg tablete tableta
meloksikam (meloxicamum)

011394 Miva 30 mg orodisperzibilne
tablete

mirtazapin (mirtazapinum)

011395 Miva 45 mg orodisperzibilne
tablete

mirtazapin (mirtazapinum)

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

011396 Natrijev diklofenakat MIKA

011397 Natrijev diklofenakat MIKA

MIKA Pharma GmbH, Chenoverstrasse 3,
Limburgerhof, Nemþija

dermalno pršilo, raztopina
Pharma 40 mg/g dermalno pršilo, škatla s steklenico s 25 g
raztopina
raztopine

Zdravilo se izdaja brez recepta Pharbil Waltrop GmbH, Waltrop, Nemþija/
v lekarnah in specializiranih MIKA Pharma GmbH, Limburgerhof,
Nemþija
prodajalnah.

diklofenak (diclofenacum)

sprememba režima izdaje

MIKA Pharma GmbH, Chenoverstrasse 3,
Limburgerhof, Nemþija

5363-I-566/07
25.10.2011
M02AA15
3837000104295
007200
Stran 19 od 33

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011398 NOAX uno 100 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

tramadol (tramadolum)

011399 NOAX uno 100 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

tramadol (tramadolum)

011400 NOAX uno 100 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

tramadol (tramadolum)

011401 NOAX uno 100 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

tramadol (tramadolum)

011402 NOAX uno 200 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

tramadol (tramadolum)

011403 NOAX uno 200 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

tramadol (tramadolum)

011404 NOAX uno 200 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

tramadol (tramadolum)

011405 NOAX uno 200 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

tramadol (tramadolum)

011406 NOAX uno 300 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

tramadol (tramadolum)

011407 NOAX uno 300 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

tramadol (tramadolum)

011408 NOAX uno 300 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

tramadol (tramadolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

tableta s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept.
sprošþanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet sprememba imetnika
v pretisnem omotu)
dovoljenja za promet

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
Seapoint Building, 44 Clontarf Road, Dublin
32, Irska
CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

Stran

18425

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-434/07
14.12.2011
N02AX02
3837000104981
009490

tableta s podaljšanim
sprošþanjem
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
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

5363-I-435/07
14.12.2011
N02AX02
3837000104998
009555

tableta s podaljšanim
sprošþanjem
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
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

5363-I-436/07
14.12.2011
N02AX02
3837000105001
009580

tableta s podaljšanim
sprošþanjem
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
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

5363-I-437/07
14.12.2011
N02AX02
3837000105018
008893

tableta s podaljšanim
sprošþanjem
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
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

5363-I-439/07
14.12.2011
N02AX02
3837000105032
008940

tableta s podaljšanim
sprošþanjem
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
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

5363-I-441/07
14.12.2011
N02AX02
3837000105056
009083

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
Seapoint Building, 44 Clontarf Road, Dublin
32, Irska

5363-I-438/07
14.12.2011
N02AX02
3837000105025
008958

tableta s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept.
sprošþanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet sprememba imetnika
v pretisnem omotu)
dovoljenja za promet

CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

tableta s podaljšanim
sprošþanjem
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
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

5363-I-440/07
14.12.2011
N02AX02
3837000105049
008966

tableta s podaljšanim
sprošþanjem
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
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

5363-I-443/07
14.12.2011
N02AX02
3837000105070
009270

tableta s podaljšanim
sprošþanjem
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
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

5363-I-444/07
14.12.2011
N02AX02
3837000105087
009300

tableta s podaljšanim
sprošþanjem
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
sprememba imetnika
dovoljenja za promet
CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

5363-I-445/07
14.12.2011
N02AX02
3837000105094
009440
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011409 NOAX uno 300 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

tramadol (tramadolum)

011410 Norcuron 4 mg prašek za
raztopino za injiciranje

vekuronij (vecuronium)

011411 NORLEVO tablete 0,75 mg
levonorgestrel (levonorgestrelum)

011412 Norprolac 150 mikrogramov
tablete

kinagolid (quinagolidum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

tableta s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept.
sprošþanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet sprememba imetnika
v pretisnem omotu)
dovoljenja za promet

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The
Seapoint Building, 44 Clontarf Road, Dublin
32, Irska

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 50 ampulami s praškom uporablja pa se samo v
bolnišnicah.
in 50 ampulami z vodo za
injekcije
podaljšanje dovoljenja za
promet

N.V.Organon, Oss, Nizozemska in Organon
S.A., Francija/N.V.Organon, Oss,
Nizozemska

tableta
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla z 2 tabletama v pretisnem
omotu
sprememba imetnika
dovoljenja za
promet,izdelovalca in
proizvajalca

Cardinal Health france 429 S.A.S., Osny,
Francija/ Laboratoire HRA pharma, Paris,
Francija

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

CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

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

Laboratoire HRA pharma, 15 rue Beranger,
Paris, Francija

Zdravilo se izdaja le na recept. Ferring GmbH, Wittland 11, Kiel, Nemþija
novo dovoljenje za promet

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

011413 Norprolac 25 mikrogramov in 50 tableta
mikrogramov tablete

kinagolid (quinagolidum)
kinagolid (quinagolidum)

011414 Norprolac 75 mikrogramov
tablete

kinagolid (quinagolidum)

011415 NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg
vaginalni dostavni sistem

vaginalni dostavni sistem

5363-I-505/07
01.08.2012
G02CB04
3837000108194
026328

vaginalni dostavni sistem
škatla z vreþko z 1 obroþkom

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

koncentrat za raztopino za
infundiranje

oksaliplatin (oxaliplatinum)

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

vaginalni dostavni sistem
škatla z vreþko s 3 obroþki

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept. N. V. Organon, Oss, Nizozemska
novo dovoljenje za promet

koagulacijski faktor VII
(coagulationis factor VII)
koagulacijski faktor IX
(coagulationis factor IX)
koagulacijski faktor X
(coagulationis factor X)
protein C
protein S

011419 Oksaliplatin Teva 5 mg/ml

5363-I-506/07
01.08.2012
G02CB04
3837000108200
026336

Zdravilo se izdaja le na recept. Ferring GmbH, Wittland 11, Kiel, Nemþija

prašek in vehikel za raztopino za
vehikel za raztopino za injiciranje injiciranje
škatla z 1 vialo s praškom in 1
koagulacijski faktor II
vialo z vehiklom
(coagulationis factor II)

oksaliplatin (oxaliplatinum)

5363-I-433/07
10.04.2007
G03AC03
3837000088670
012424

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

011417 Octaplex 500 i.e. prašek in

koncentrat za raztopino za
infundiranje

5363-I-355/07
01.07.2009
M03AC03
3837000080292
029335

5363-I-504/07
01.08.2012
G02CB04
3837000108187
026352

etonogestrel (etonogestrelum)
etinilestradiol (ethinylestradiolum)

011418 Oksaliplatin Teva 5 mg/ml

5363-I-442/07
14.12.2011
N02AX02
3837000105063
009130

Zdravilo se izdaja le na recept. Ferring GmbH, Wittland 11, Kiel, Nemþija
škatla s 6 tabletami (3 x 25 µg in
PharmaSwiss, d.o.o., Wolfova 1, Ljubljana,
3 x 50 µg tablet v pretisnem
novo dovoljenje za promet
Slovenija
omotu)

etonogestrel (etonogestrelum)
etinilestradiol (ethinylestradiolum)

011416 NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg,

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra

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

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

Octapharma
Pharm.Produktionsges.m.b.H.,Avstrija in
Octapharma Ligolsheim, Fra./Octapharma
(IP) Ltd., Velika Britanija
Octapharma (IP) Ltd., , Elm Court, Copse
Drive, Coventry, CV 9RG, Velika Britanija

5363-I-590/07
06.09.2012
G02BB01
3837000108774
027472
5363-I-591/07
06.09.2012
G02BB01
3837000108781
027480
5363-I-492/07
23.07.2012
B02BD01
3837000108101
026310

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s 4 ml
koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept, Pharmacemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box
uporablja pa se samo v 552, Haarlem, Nizozemska
bolnišnicah.
Pharmacemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box
552, Haarlem, Nizozemska
novo dovoljenje za promet

5363-I-672/07
02.10.2012
L01XA03
3837000109382
028380

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

Zdravilo se izdaja le na recept, Pharmacemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box
uporablja pa se samo v 552, Haarlem, Nizozemska
bolnišnicah.
Pharmacemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box
552, Haarlem, Nizozemska
novo dovoljenje za promet

5363-I-673/07
02.10.2012
L01XA03
3837000109399
028410
Stran 21 od 33

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011420 Oksaliplatin Teva 5 mg/ml

koncentrat za raztopino za
infundiranje

oksaliplatin (oxaliplatinum)

011421 Olfen 100 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

diklofenak (diclofenacum)

011422 OMEGAVEN 10 % emulzija za
infundiranje

(mašþobne emulzije za
parenteralno prehrano)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Stran

18427

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra

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

Zdravilo se izdaja le na recept, Pharmacemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box
uporablja pa se samo v 552, Haarlem, Nizozemska
bolnišnicah.
Pharmacemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box
552, Haarlem, Nizozemska
novo dovoljenje za promet

5363-I-674/07
02.10.2012
L01XA03
3837000109405
028525

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Medis, d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana/Mepha
Ltd., Aesch, Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Mepha-Investigacao, Desenvolvimento e
Fabricacao Farmaceutica, Lda, Rua Elias
Garcia 28 C, Amadora, Portugalska

5363-I-336/07
28.06.2011
M01AB05
3837000007770
084069

emulzija za infudiranje
škatla z 10 vialmi s 50 ml
emulzije

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

Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz,
Avstrija/ Fresenius Kabi AB, Uppsala,
Švedska
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-597/07
16.02.2009
B05BA02
3837000027921
090352

novo pakiranje

011423 OMEGAVEN 10 % emulzija za
infundiranje

(mašþobne emulzije za
parenteralno prehrano)

emulzija za infudiranje
škatla z 10 vialami s 100 ml
emulzije

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

Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz,
Avstrija/ Fresenius Kabi AB, Uppsala,
Švedska
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-598/07
16.02.2009
B05BA02
3837000027938
090336

novo pakiranje

011424 Oronazol 200 mg tablete
ketokonazol (ketoconazolum)

011425 Ortanol 40 mg prašek in vehikel
za raztopino za injiciranje

omeprazol (omeprazolum)

011426 Ortanol 40 mg prašek in vehikel
za raztopino za injiciranje

omeprazol (omeprazolum)

011427 Ortanol 40 mg prašek in vehikel
za raztopino za injiciranje

omeprazol (omeprazolum)

tableta
škatla s stekleniþko z 20
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, d.d. v sodelovanju z Janssen
Pharmaceutica, Belgija / KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
zdravila
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

prašek in vehikel za raztopino za Zdravilo se izdaja le na recept,
injiciranje
uporablja pa se samo v
škatla z 10 vialami s praškom in bolnišnicah.
10 vialami z vehiklom
novo dovoljenje za promet

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

prašek in vehikel za raztopino za Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
injiciranje
škatla z 1 vialo s praškom in 1 bolnišnicah.
vialo z vehiklom
novo dovoljenje za promet

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

prašek in vehikel za raztopino za Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
injiciranje
škatla s 5 vialami s praškom in 5 bolnišnicah.
vialami z vehiklom
novo dovoljenje za promet

LEK farmacevtska družba, d.d., 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

011428 OSTEODON 200 i.e. pršilo za nos, pršilo za nos, raztopina
raztopina

sintetiþni kalcitonin lososa
(calcitoninum syntheticum
salmonis)

Zdravilo se izdaja le na recept. Alfa Wassermann S.p.A., Bologna, Italija in
Medicom Int. s.r.o., Brno, ýeška, Slovenija
škatla s stekleniþko (z zaporko z
odmernim ventilom in nosnikom) sprememba izdelovalca
CSC Pharmaceuticals GmbH,
z 2,1 ml raztopine (14 odmerkov)
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

011429 OSTEODON 200 i.e. pršilo za nos, pršilo za nos, raztopina
raztopina

sintetiþni kalcitonin lososa
(calcitoninum syntheticum
salmonis)

011430 Paklitaksel Merck 6 mg/ ml
koncentrat za raztopino za
infundiranje

paklitaksel (paclitaxelum)

5363-I-345/07
07.03.2012
J02AB02
3837000006759
060585
5363-I-537/07
17.08.2012
A02BC01
3837000108385
026280
5363-I-535/07
17.08.2012
A02BC01
3837000108361
026298
5363-I-536/07
17.08.2012
A02BC01
3837000108378
026301
5363-I-539/07
10.07.2007
H05BA01
3837000029246
012750

Zdravilo se izdaja le na recept. Alfa Wassermann S.p.A., Bologna, Italija in
Medicom Int. s.r.o., Brno, ýeška, Slovenija
škatla s stekleniþko (z zaporko z
odmernim ventilom in nosnikom) sprememba izdelovalca
CSC Pharmaceuticals GmbH,
s 3,5 ml raztopine (28 odmerkov)
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

5363-I-540/07
10.07.2007
H05BA01
3837000029253
012777

Zdravilo se izdaja le na recept, Onotec Pharma Produktion GmbH, Nemþija
uporablja pa se samo v in Merc Generiques, Francija/Merck KGaA,
Darmstadt, Nemþija
bolnišnicah.

5363-I-577/07
04.09.2012
L01CD01
3837000108675
027405

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s 5 ml
koncentrata

novo dovoljenje za promet

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

Stran 22 od 33
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Št.

124 / 28. 12. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011431 Paklitaksel Merck 6 mg/ ml
koncentrat za raztopino za
infundiranje

paklitaksel (paclitaxelum)

011432 Paklitaksel Merck 6 mg/ ml
koncentrat za raztopino za
infundiranje

paklitaksel (paclitaxelum)

011433 Panaze trde kapsule
multiencimski pripravki (lipaze,
proteaze) (praeparata
multienzymica (lipazae,
proteazae))

011434 PARAPLATIN 150 mg/15 ml
raztopina za infundiranje

karboplatin (carboplatinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

raztopina za infundiranje

karboplatin (carboplatinum)

Zdravilo se izdaja le na recept, Onotec Pharma Produktion GmbH, Nemþija
uporablja pa se samo v in Merc Generiques, Francija/Merck KGaA,
Darmstadt, Nemþija
bolnišnicah.

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s 50 ml
koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept, Onotec Pharma Produktion GmbH, Nemþija
uporablja pa se samo v in Merc Generiques, Francija/Merck KGaA,
Darmstadt, Nemþija
bolnišnicah.

kapsula, trda
škatla s stekleniþko z 20
kapsulami

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, v
sodelovanju s Knoll AG, Ludwigshafen,
Nemþija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
zdravila
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-526/07
18.01.2011
A09AA02
3837000006872
083070

raztopina za infundiranje
škatla z eno vialo s 15 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept, Bristol-Myers Squibb S.r.l., Sermoneta
uporablja pa se samo v (Latina), Italija/Bristol-Myers Squibb
Products S.A.,Baar, Švica
bolnišnicah.

5363-I-648/07
19.07.2011
L01XA02
3837000086966
089001

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

raztopina za infundiranje
škatla z eno vialo s 45 ml
raztopine

koncentrat za raztopino za
infundiranje

koncentrat za raztopino za
infundiranje

cisplatin (cisplatinum)

011438 PRAVASTATIN PLIVA tablete 10
mg

pravastatin (pravastatinum)

011439 PRAVASTATIN PLIVA tablete 20
mg

pravastatin (pravastatinum)

011440 PRAVASTATIN PLIVA tablete 40
mg

pravastatin (pravastatinum)

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

lumirakoksib (lumirakoxibum)

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

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

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

5363-I-578/07
04.09.2012
L01CD01
3837000108682
027413
5363-I-579/07
04.09.2012
L01CD01
3837000108699
027421

5363-I-649/07
19.07.2011
L01XA02
3837000086973
076899
5363-I-366/07
14.12.2010
L01XA01
3837000086140
082376

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept, Bristol-Myers Squibb S.r.l., Sermoneta
uporablja pa se samo v (Latina), Italija/Bristol-Myers Squibb
Company, New York, ZDA
bolnišnicah.

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
sprememba naslova imetnika
dovoljenja za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-604/07
10.06.2010
C10AA03
3837000096248
036692

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
sprememba naslova imetnika
dovoljenja za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-605/07
10.06.2010
C10AA03
3837000096255
036714

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
sprememba naslova imetnika
dovoljenja za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-606/07
10.06.2010
C10AA03
3837000096262
036722

Zdravilo se izdaja le na recept. Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemþija/Novartis Pharma AG,
4002 Basel, Švica
novo dovoljenje za promet
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemþija

5363-I-389/07
14.06.2012
M01AH06
3837000107579
025160

011441 Prexige 100 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

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

koncentrat za raztopino za
Zdravilo se izdaja le na recept, Bristol-Myers Squibb S.r.l., Sermoneta
infundiranje
uporablja pa se samo v (Latina), Italija/Bristol-Myers Squibb
Company, New York, ZDA
škatla z 1 vialo z 20 ml raztopine bolnišnicah.

cisplatin (cisplatinum)

011437 PLATINEX 50 mg/100 ml

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

Zdravilo se izdaja le na recept, Bristol-Myers Squibb S.r.l., Sermoneta
uporablja pa se samo v (Latina), Italija/Bristol-Myers Squibb
Products S.A.,Baar, Švica
bolnišnicah.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011436 PLATINEX 10 mg/20 ml

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s 16,7 ml
koncentrata

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011435 PARAPLATIN 450 mg/45 ml

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

5363-I-367/07
14.12.2010
L01XA01
3837000086157
082384
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Farmacevtska oblika
Pakiranje

011442 Prexige 100 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

lumirakoksib (lumirakoxibum)

011443 Protaminijev sulfat LEO Pharma
1400 anti-heparin i.e./ ml
raztopina za injiciranje

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

raztopina za injiciranje
škatla s 5 ampulami s 5 ml
raztopine

protamin (protaminum)

011444 Protaminijev sulfat LEO Pharma

raztopina za injiciranje
1400 anti-heparin i.e./ml raztopina škatla s 50 ampulami s 5 ml
za injiciranje
raztopine

protamin (protaminum)

011445 Redergin 1,5 mg tablete

tableta
ergoloid mezilat (ergoloidi mesylas) škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

011446 Redergin 1mg/ml peroralna

peroralna raztopina
škatla s stekleniþko in merilno
ergoloid mezilat (ergoloidi mesylas) kapalko s 50 ml raztopine
raztopina

011447 Redergin 4,5 mg tablete

tableta
ergoloid mezilat (ergoloidi mesylas) škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Št.
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept, LEO Pharmaceutical Products Ltd.,
uporablja pa se samo v Ballerup, Danska
bolnišnicah.
LEO Pharmaceutical Products Ltd., Ballerup,
55 Industriparken, Ballerup, Danska
novo dovoljenje za promet

5363-I-228/07
25.04.2012
V03AB14
3837000106879
018830

Zdravilo se izdaja le na recept, LEO Pharmaceutical Products Ltd.,
uporablja pa se samo v Ballerup, Danska
bolnišnicah.
LEO Pharmaceutical Products Ltd., Ballerup,
55 Industriparken, Ballerup, Danska
novo dovoljenje za promet

5363-I-229/07
25.04.2012
V03AB14
3837000106886
018848

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

5363-I-483/07
12.01.2008
C04AE01
3837000006032
072273

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

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

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

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

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

011449 REGLAN 10 mg/2 ml raztopina za raztopina za injiciranje

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

škatla s 30 ampulami z 2 ml
metoklopramid (metoclopramidum) raztopine (6 x 5 ampul v
pretisnem omotu)

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-388/07
14.06.2012
M01AH06
3837000107562
025127

Zdravilo se izdaja le na recept. Alkaloid A.D., Skopje, Republika
Makedonija v sodelovanju s
Sanofi-Synthelabo, Francija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba pakiranja Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

injiciranje

18429

Zdravilo se izdaja le na recept. Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemþija/Novartis Pharma AG,
4002 Basel, Švica
novo dovoljenje za promet
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemþija

011448 REGLAN 10 mg tablete

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

Stran

Alkaloid A.D., Skopje, Republika
Makedonija v sodelovanju s
Sanofi-Synthelabo, Francija

5363-I-485/07
12.01.2008
C04AE01
3837000006056
072222
5363-I-484/07
12.01.2008
C04AE01
3837000006049
072265
5363-I-368/07
19.12.2010
A03FA01
3837000013634
072575

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

5363-I-369/07
19.12.2010
A03FA01
3837000013641
072451

Zdravilo se izdaja le na recept. Alkaloid A.D., Skopje, Republika
Makedonija v sodelovanju s
Sanofi-Synthelabo, Francija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
zdravila
Ljubljana, Slovenija

5363-I-370/07
19.12.2010
A03FA01
3837000013658
072508

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba pakiranja

011450 REGLAN 5 mg/5 ml peroralna

peroralna raztopina
škatla s stekleniþko s 120 ml
metoklopramid (metoclopramidum) peroralne raztopine
raztopina

011451 Relenza 5 mg/odmerek,

odmerjeni prašek za inhaliranje

zanamivir (zanamivirum)

011452 Requip-Modutab 2 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

ropinirol (ropinirolum)

prašek za inhaliranje, odmerjen Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s 5 okroglimi diski
(Rotadiski) v plastiþnem
sprememba/e v dovoljenju za
vsebniku (vsak Rotadisk vsebuje promet
4 pretisne omote) in plastiþno
napravo za inhaliranje
(Diskhaler)
tableta s podaljšanim
sprošþanjem
škatla z 42 tabletami (3 x 14
tablet v pretisnem omotu)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. SmithKline Beecham Consumer Healthcare,
Berkshire, Velika Britanija/GSK Export
Limited, Brentford,, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-641/07
28.09.2010
J05AH01
3837000085747
009008
5363-I-480/07
19.07.2012
N04BC04
3837000107906
025771
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011453 Requip-Modutab 2 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

ropinirol (ropinirolum)

011454 Requip-Modutab 4 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

ropinirol (ropinirolum)

011455 Requip-Modutab 8 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

ropinirol (ropinirolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

risperidon (risperidonum)

011457 Sanval 10 mg filmsko obožene
tablete

zolpidem (zolpidemum)

011458 Sanval 10 mg filmsko obožene
tablete

zolpidem (zolpidemum)

011459 Sanval 5 mg filmsko obložene
tablete

zolpidem (zolpidemum)

011460 SEPTOLETE PLUS pastile
cetilpiridinij (cetylpyridinium)
benzokain (benzocainum)

011461 SERETIDE 25 µg/ 125 µg/ vpih
inhalacijska suspenzija pod
tlakom

salmeterol (salmeterolum)
flutikazon (fluticasonum)

011462 SERETIDE 25 µg/ 250 µg/ vpih
inhalacijska suspenzija pod
tlakom

salmeterol (salmeterolum)
flutikazon (fluticasonum)

011463 SERETIDE 25 µg/ 50 µg/ vpih
inhalacijska suspenzija pod
tlakom

salmeterol (salmeterolum)
flutikazon (fluticasonum)

Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra

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

Zdravilo se izdaja le na recept. SmithKline Beecham Consumer Healthcare,
Berkshire, Velika Britanija/GSK Export
Limited, Brentford,, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-479/07
19.07.2012
N04BC04
3837000107890
025763

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

Zdravilo se izdaja le na recept. SmithKline Beecham Consumer Healthcare,
Berkshire, Velika Britanija/GSK Export
Limited, Brentford,, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-481/07
19.07.2012
N04BC04
3837000107920
025755

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

Zdravilo se izdaja le na recept. SmithKline Beecham Consumer Healthcare,
Berkshire, Velika Britanija/GSK Export
Limited, Brentford,, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-482/07
19.07.2012
N04BC04
3837000107937
025747

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek,d.d.,Slo.,LEK S.A.,Poljska,
Salutas,Barleben, Nemþija, Salutas,
Gerlingen, Nemþija/Lek, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-628/07
13.09.2012
N05AX08
3837000108927
026921

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

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

5363-I-491/07
24.06.2010
N05CF02
3837000108095
025739

filmsko obložena 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

filmsko obložena 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

011456 Rispolux 0,5 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

Uradni list Republike Slovenije

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

novo pakiranje

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

5363-I-477/07
24.06.2010
N05CF02
3837000006131
079618
5363-I-478/07
24.06.2010
N05CF02
3837000006124
079588

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
pastila
škatla z 18 pastilami (2 x 9 pastil v lekarnah in specializiranih Slovenija
prodajalnah.
v pretisnem omotu)
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
novo pakiranje

5363-I-550/07
24.07.2011
R02AA06
3837000108491
026271

inhalacijska suspenzija pod
tlakom
škatla s kovinskim vsebnikom (z
odmernim ventilom in ustnikom)
z inhalacijsko suspenzijo pod
tlakom (120 odmerkov)

Zdravilo se izdaja le na recept. GSK Pharmaceuticals S.A., Poljska in Glaxo
W. Production, Francija/GSK Export Ltd.,
Brendfort, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
zdravila
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-533/07
19.10.2011
R03AK06
3837000087345
010898

inhalacijska suspenzija pod
tlakom
škatla s kovinskim vsebnikom (z
odmernim ventilom in ustnikom)
z inhalacijsko suspenzijo pod
tlakom (120 odmerkov)

Zdravilo se izdaja le na recept. GSK Pharmaceuticals S.A., Poljska in Glaxo
W. Production, Francija/GSK Export Ltd.,
Brendfort, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
zdravila
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-534/07
19.10.2011
R03AK06
3837000087338
010901

inhalacijska suspenzija pod
tlakom
škatla s kovinskim vsebnikom (z
odmernim ventilom in ustnikom)
z inhalacijsko suspenzijo pod
tlakom (120 odmerkov)

Zdravilo se izdaja le na recept. GSK Pharmaceuticals S.A., Poljska in Glaxo
W. Production, Francija/GSK Export Ltd.,
Brendfort, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
zdravila
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-532/07
19.10.2011
R03AK06
3837000087352
010863
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

011464 SERETIDE DISKUS 50 µg/ 100

Zdravilo se izdaja le na recept. Glaxo W. Operations, VB ali Glaxo W.
Production, Francija/GSK Export Ltd.,
Brendfort, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
zdravila
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-531/07
02.06.2010
R03AK06
3837000084498
008818

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Pharmachemie B.V., Haarlem, Niz. in Teva
Pharma B.V., VB/Teva Pharmaceuticals
Industries Ltd.,, Izrael
novo pakiranje
Teva Pharma B.V. Industrieweg 23, P.O.
Box 217, Mijdrecht, Nizozemska

5363-I-596/07
31.01.2012
N06AB06
3837000109016
027430

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Pharmachemie B.V., Haarlem, Niz. in Teva
Pharma B.V., VB/Teva Pharmaceuticals
Industries Ltd.,, Izrael
novo pakiranje
Teva Pharma B.V. Industrieweg 23, P.O.
Box 217, Mijdrecht, Nizozemska

5363-I-595/07
31.01.2012
N06AB06
3837000109009
027464

krema
škatla s tubo s 30 g kreme

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

5363-I-301/07
09.04.2009
D10AX03
3837000075601
073237

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sanofi Wintrop Industrie, Quetigny, Francija/
sanofi-aventis d.o.o., Ljubljana, Slovenija

5363-I-497/07
18.07.2008
N05AL05
3837000025538
060046

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sanofi Wintrop Industrie, Quetigny, Francija/
sanofi-aventis d.o.o., Ljubljana, Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Sanofi Wintrop Industrie, Quetigny, Francija/
sanofi-aventis d.o.o., Ljubljana, Slovenija

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

Zdravilo se izdaja brez recepta GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,
Dungarvan, Irska/ GlaxoSmithKline
v lekarnah.
Consumer Healthcare, Brentford, Velika
sprememba v sestavi zdravila Britanija

flutikazon (fluticasonum)

011466 SERETIDE DISKUS 50 µg/ 500

prašek za inhaliranje, odmerjen
µg/ odmerek odmerjeni prašek za škatla s plastiþno napravo s
inhaliranje
praškom za inhaliranje (za 60
odmerkov)
salmeterol (salmeterolum)
flutikazon (fluticasonum)

obložene tablete

sertralin (sertralinum)

011469 SKINOREN krema
azelainska kislina (acidum
azelaicum)

011470 Solian 100 mg tablete
amisulprid (amisulpridum)

011471 Solian 200 mg tablete
amisulprid (amisulpridum)

011472 Solian 400 mg filmsko obložene
tablete

amisulprid (amisulpridum)

011473 Solpaflex filmsko obložene
tablete

ibuprofen (ibuprofenum)

sprememba v sestavi zdravila

sprememba v sestavi zdravila

sprememba v sestavi zdravila

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

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

011474 Soludeks 1000 raztopina za
injiciranje

dekstran (dextranum)
natrijev klorid (natrii chloridum)

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra

5363-I-530/07
02.06.2010
R03AK06
3837000084481
008796

prašek za inhaliranje, odmerjen
µg/ odmerek odmerjeni prašek za škatla s plastiþno napravo s
inhaliranje
praškom za inhaliranje (za 60
odmerkov)
salmeterol (salmeterolum)

011468 Sertralin TEVA 50 mg filmsko

18431

Zdravilo se izdaja le na recept. Glaxo W. Operations, VB ali Glaxo W.
Production, Francija/GSK Export Ltd.,
Brendfort, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
zdravila
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

011465 SERETIDE DISKUS 50 µg/ 250

sertralin (sertralinum)

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Stran

5363-I-529/07
02.06.2010
R03AK06
3837000084474
008788

flutikazon (fluticasonum)

obložene tablete

Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

124 / 28. 12. 2007 /

Zdravilo se izdaja le na recept. Glaxo W. Operations, VB ali Glaxo W.
Production, Francija/GSK Export Ltd.,
Brendfort, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
zdravila
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

prašek za inhaliranje, odmerjen
µg/ odmerek odmerjeni prašek za škatla s plastiþno napravo s
inhaliranje
praškom za inhaliranje (za 60
odmerkov)
salmeterol (salmeterolum)

011467 Sertralin TEVA 100 mg filmsko

Št.

raztopina za injiciranje
škatla z 10 vialami z 20 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Pliva Ljubljana, d.o.o.,Pliva Krakow
S.A.,Poljska, Kemofarmacija
d.d.,Salus,d.d./Pliva Hrvatska d.o.o,
Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-498/07
18.07.2008
N05AL05
3837000025545
060062
5363-I-499/07
18.07.2008
N05AL05
3837000025552
060070
5363-I-609/07
04.10.2007
M01AE01
3837000030037
023833
5363-I-308/07
09.04.2009
B05AA05
3837000014747
000345

Stran 26 od 33

Stran
Zap.
Štev.
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Št.

124 / 28. 12. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011475 Soludeks 40000 raztopina za
infundiranje

dekstran (dextranum)
natrijev klorid (natrii chloridum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

raztopina za infundiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 10 steklenicami s 500 ml uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
raztopine
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Pliva Ljubljana, d.o.o. in Kemofarmacija
d.d., in Salus, d.d./Pliva Hrvatska d.o.o.,
Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
Ljubljana, Slovenija

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-309/07
09.04.2009
B05AA05
3837000014723
013315

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011476 Soludeks 70000 raztopina za
infundiranje

dekstran (dextranum)
natrijev klorid (natrii chloridum)

raztopina za infundiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 10 steklenicami s 500 ml uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
raztopine
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Pliva Ljubljana, d.o.o. in Kemofarmacija
d.d., in Salus, d.d./Pliva Hrvatska d.o.o.,
Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-310/07
09.04.2009
B05AA05
3837000014730
013323

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011477 Sorel 0,05 mg/g mazilo
kalcipotriol (calcipotriolum)

011478 Sorel 0,05 mg/g mazilo
kalcipotriol (calcipotriolum)

011479 Spiriva Respimat 2,5

mikrogramov raztopina za
inhaliranje

tiotropijev bromid (tiotropii
bromidum)

011480 Staloral
alergenski izvleþki (extracta
allergenica)

mazilo
škatla s tubo s 30 g mazila

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Salutas PWO GmbH,
Osterweddingen, Nemþija/Lek, d.d.,
Ljubljana, Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-527/07
14.08.2012
D05AX02
3837000108309
026620

mazilo
škatla s tubo s 120 g mazila

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Salutas PWO GmbH,
Osterweddingen, Nemþija/Lek, d.d.,
Ljubljana, Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-528/07
14.08.2012
D05AX02
3837000108316
026638

raztopina za inhaliranje
škatla z 1 vdihovalnikom
Respimat in vložkom z 30
odmerki (60 vpihov)

Zdravilo se izdaja le na recept. Boehringer Ingelheim Pharma KG, Nemþija/
Boehringer Ingelheim International
GmbH,Ingelheim, Nemþija
novo dovoljenje za promet
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein,
Nemþija

5363-I-657/07
26.09.2012
R03BB04
3837000104905
026930

podjeziþno pršilo
škatla s 3 vialami po 10 ml
podjeziþnega pršila (1 viala s 10
IR/ml ali IC/ml in 2 viali s 100
IR/ml ali IC/ml)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašþenega
zdravnika.

STALLERGENES S.A., 6 Rue Alexis de
Tocqueville, 92183 Antony Cedex, Francija

5363-I-568/07
30.12.2009
V01AA20
3837000093711
017302

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

sprememba režima izdaje

011481 Staloral
alergenski izvleþki (extracta
allergenica)

podjeziþno pršilo
škatla z 2 vialama po 10 ml
podjeziþnega pršila

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašþenega
zdravnika.

STALLERGENES S.A., 6 Rue Alexis de
Tocqueville, 92183 Antony Cedex, Francija
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiüeva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

5363-I-569/07
30.12.2009
V01AA20
3837000093728
017310

sprememba režima izdaje

011482 Staloral
alergenski izvleþki (extracta
allergenica)

podjeziþno pršilo
škatla z 2 vialama po 10 ml
podjeziþnega pršila

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašþenega
zdravnika.

STALLERGENES S.A., 6 Rue Alexis de
Tocqueville, 92183 Antony Cedex, Francija
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiüeva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

5363-I-571/07
30.12.2009
V01AA20
3837000093742
017353

sprememba režima izdaje

011483 Staloral
alergenski izvleþki (extracta
allergenica)

podjeziþno pršilo
škatla s 3 vialami po 10 ml
podjeziþnega pršila (1 viala s 10
IR/ml in 2 viali s 300 IR/ml)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašþenega
zdravnika.

STALLERGENES S.A., 6 Rue Alexis de
Tocqueville, 92183 Antony Cedex, Francija
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiüeva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

5363-I-570/07
30.12.2009
V01AA20
3837000093735
017345

sprememba režima izdaje

Stran 27 od 33

Uradni list Republike Slovenije
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Farmacevtska oblika
Pakiranje

011484 STRATTERA 10 mg trde kapsule kapsula, trda
atomoksetin (atomoxetinum)

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

Št.
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašþenega
zdravnika.

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke,
VB in Lilly S.A., Madrid,Špa./Eli Lilly and
Company, Ltd, Velika Britanija
Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija

Stran

18433

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-338/07
16.05.2011
N06BA09
3837000101782
099500

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

011485 STRATTERA 18 mg trde kapsule kapsula, trda
atomoksetin (atomoxetinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašþenega
zdravnika.

Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke,
VB in Lilly S.A., Madrid,Špa./Eli Lilly and
Company, Ltd, Velika Britanija
Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija

5363-I-339/07
16.05.2011
N06BA09
3837000101799
099513

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

011486 STRATTERA 25 mg trde kapsule kapsula, trda
atomoksetin (atomoxetinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašþenega
zdravnika.

Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke,
VB in Lilly S.A., Madrid,Špa./Eli Lilly and
Company, Ltd, Velika Britanija
Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija

5363-I-340/07
16.05.2011
N06BA09
3837000101805
099527

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

011487 STRATTERA 40 mg trde kapsule kapsula, trda
atomoksetin (atomoxetinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašþenega
zdravnika.

Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke,
VB in Lilly S.A., Madrid,Špa./Eli Lilly and
Company, Ltd, Velika Britanija
Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija

5363-I-341/07
16.05.2011
N06BA09
3837000101812
099530

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

011488 STRATTERA 60 mg trde kapsule kapsula, trda
atomoksetin (atomoxetinum)

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

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašþenega
zdravnika.

Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke,
VB in Lilly S.A., Madrid,Špa./Eli Lilly and
Company, Ltd, Velika Britanija
Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija

5363-I-342/07
16.05.2011
N06BA09
3837000101829
099544

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

011489 StructoKabiven emulzija za
infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašþobe)

emulzija za infudiranje
škatla z 2 tri-prekatnima
vreþkama (Excel) s 1970 ml
emulzije

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

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius Kabi
Deutsch. GmbH, Nemþija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-418/07
14.03.2011
B05BA10
3837000101096
041432

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

011490 StructoKabiven emulzija za
infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašþobe)

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 tri-prekatnimi vreþkami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
(Excel) s 1477 ml emulzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius Kabi
Deutsch. GmbH, Nemþija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-419/07
14.03.2011
B05BA10
3837000101089
041424

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

011491 StructoKabiven emulzija za
infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašþobe)

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 tri-prekatnimi vreþkami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
(Biofine) s 1970 ml emulzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius Kabi
Deutsch. GmbH, Nemþija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-423/07
14.03.2011
B05BA10
3837000107784
025577

novo pakiranje

Stran 28 od 33

Stran
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011492 StructoKabiven emulzija za
infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašþobe)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 tri-prekatnimi vreþkami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
(Excel) s 986 ml emulzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius Kabi
Deutsch. GmbH, Nemþija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-420/07
14.03.2011
B05BA10
3837000101072
041408

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

011493 StructoKabiven emulzija za
infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašþobe)

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 tri-prekatnimi vreþkami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
(Biofine) s 986 ml emulzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius Kabi
Deutsch. GmbH, Nemþija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-524/07
14.03.2011
B05BA10
3837000108286
026247

novo pakiranje

011494 StructoKabiven emulzija za
infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašþobe)

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 tri-prekatnimi vreþkami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
(Biofine) s 1477 ml emulzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius Kabi
Deutsch. GmbH, Nemþija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-523/07
14.03.2011
B05BA10
3837000108279
026239

novo pakiranje

011495 StructoKabiven Peripheral
emulzija za infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašþobe)

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 4 tri-prekatnimi vreþkami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
(Excel) s 1206 ml emulzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius Kabi
Deutsch. GmbH, Nemþija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-421/07
14.03.2011
B05BA10
3837000101102
041459

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

011496 StructoKabiven Peripheral
emulzija za infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašþobe)

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 tri-prekatnimi vreþkami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
(Biofine) s 1904 ml emulzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius Kabi
Deutsch. GmbH, Nemþija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-424/07
14.03.2011
B05BA10
3837000107791
025615

novo pakiranje

011497 StructoKabiven Peripheral
emulzija za infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašþobe)

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 3 tri-prekatnimi vreþkami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
(Excel) s 1904 ml emulzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius Kabi
Deutsch. GmbH, Nemþija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-422/07
14.03.2011
B05BA10
3837000101119
041440

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

011498 StructoKabiven Peripheral
emulzija za infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašþobe)

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 4 tri-prekatnimi vreþkami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
(Biofine) s 1206 ml emulzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius Kabi
Deutsch. GmbH, Nemþija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-525/07
14.03.2011
B05BA10
3837000108293
026255

novo pakiranje

011499 Taflosin 0,4 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

tamsulozin (tamsulosinum)

011500 Taflosin 0,4 mg trde kapsule s
podaljšanim sprošÿanjem

tamsulozin (tamsulosinum)

kapsula s podaljšanim
Zdravilo se izdaja le na recept. Synthon BV, Niz., Synthon Hispania S.L.,
Španija, Quinta-Analytica
sprošþanjem, trda
s.r.o.,ýeš./BERLIN_CHEMIE AG, Nemþija
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 novo dovoljenje za promet
kapsul v pretisnem omotu)
Kiron Pharmaceutica BV, Sterreschansweg
79, Nijmegen, Nizozemska

5363-I-486/07
22.05.2012
G04CA02
3837000107913
025720

Zdravilo se izdaja le na recept. Synthon BV, Niz., Synthon Hispania S.L.,
Španija, Quinta-Analytica
s.r.o.,ýeš./BERLIN_CHEMIE AG, Nemþija
novo dovoljenje za promet
Kiron Pharmaceutica BV, Sterreschansweg
79, Nijmegen, Nizozemska

5363-I-326/07
22.05.2012
G04CA02
3837000107487
025640

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

Stran 29 od 33

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

011501 Tanyz trde kapsule s podaljšanim kapsula s podaljšanim
sprošÿanjem 0,4 mg

tamsulozin (tamsulosinum)

levofloksacin (levofloxacinum)

Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

levofloksacin (levofloxacinum)

011504 Tavanic 5 mg/ml raztopina za
infundiranje

levofloksacin (levofloxacinum)

levofloksacin (levofloxacinum)

5363-I-558/07
22.06.2010
J01MA12
3837000085259
009210

Zdravilo se izdaja le na recept. Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH,Frankfurt am Main,
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete
Nemþija/sanofi-aventis d.o.o, Slovenija
v pretisnem omotu)
sprememba imena izdelovalca
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-559/07
22.06.2010
J01MA12
3837000089622
045632

raztopina za infundiranje
škatla s stekleniþko po 100 ml
raztopine

feksofenadin (fexofenadinum)

sprememba imena izdelovalca sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija
Zdravilo se izdaja le na recept. Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH,Frankfurt am Main,
Nemþija/sanofi-aventis d.o.o, Slovenija
sprememba imena izdelovalca
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-560/07
22.06.2010
J01MA12
3837000085266
009245

Zdravilo se izdaja le na recept. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Nemþija
in Sanofi Synthelabo Ltd, VK/sanofi-aventis
d.o.o, Slovenija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-502/07
03.11.2008
R06AX26
3837000077711
087327

Zdravilo se izdaja le na recept. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Nemþija
in Sanofi Synthelabo Ltd, VK/sanofi-aventis
d.o.o, Slovenija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-503/07
03.11.2008
R06AX26
3837000077728
087335

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

Zdravilo se izdaja le na recept. sanofi-aventis S.p.A., Scoppito, Italija/
sanofi-aventis d.o.o., Ljubljana, Slovenija

5363-I-138/07
20.12.2009
R06AX26
3837000105995
016640

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Les Laboratoires Servier Industrie, 905
route de Saran, 45520 Gidy, Francija

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

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

5363-I-302/07
28.05.2012
C02CA04
3837000107456
014680

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

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

5363-I-639/07
20.09.2012
N03AX11
3837000109047
027758

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

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

5363-I-640/07
20.09.2012
N03AX11
3837000109054
027782

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

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

011507 Telfast 180 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

feksofenadin (fexofenadinum)

011508 Telfast 30 mg filmsko obložene
tablete

feksofenadin (fexofenadinum)

011509 TERTENSIF 2,5 mg filmsko
obložene tablete

indapamid (indapamidum)

011510 TONOGEN XL 4 mg tablete s
podaljšanim sprošÿanjem

doksazosin (doxazosinum)

011511 TOPILEP 100 mg filmsko
obložene tablete

topiramat (topiramatum)

011512 TOPILEP 200 mg filmsko
obložene tablete

topiramat (topiramatum)

Zdravilo se izdaja le na recept, Sanofi-Aventis Deutschland
uporablja pa se samo v GmbH,Frankfurt am Main,
Nemþija/sanofi-aventis d.o.o, Slovenija
bolnišnicah.

5363-I-561/07
22.06.2010
J01MA12
3837000085273
009202

011506 Telfast 120 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra

Zdravilo se izdaja le na recept. Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH,Frankfurt am Main,
Nemþija/sanofi-aventis d.o.o, Slovenija
sprememba imena izdelovalca
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

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

011505 Tavanic 500 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

18435

5363-I-384/07
15.12.2010
G04CA02
3837000099409
038245

011503 Tavanic 250 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

Stran

Zdravilo se izdaja le na recept. Synthon BV,Niz.,Synthon Hispania
S.L.,Španija, Quinta-Analytica s.r.o.,ýeš.,
Krka,d.d/Krka,d.d, Slovenija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

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

011502 Tavanic 250 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

Št.

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

sprememba izdelovalca in
pakiranja

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

Servier Pharma, marketing in trgovina, d.o.o.,
Pot k sejmišþu 33, Ljubljana, Slovenija

5363-I-162/07
30.09.2010
C03BA11
3837000075717
066982

Stran 30 od 33

Stran
Zap.
Štev.

18436 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

011513 TOPILEP 25 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

topiramat (topiramatum)

topiramat (topiramatum)

011515 Torendo peroralna raztopina 1
mg/ 1 ml

risperidon (risperidonum)

011516 Tritace 1,25 mg tablete
ramipril (ramiprilum)

011517 Tritace 10 mg tablete
ramipril (ramiprilum)

011518 Tritace 2,5 mg tablete
ramipril (ramiprilum)

011519 Tritace 5 mg tablete
ramipril (ramiprilum)

Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

5363-I-637/07
20.09.2012
N03AX11
3837000109023
027804

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

5363-I-638/07
20.09.2012
N03AX11
3837000109030
027812

peroralna raztopina
Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
škatla s stekleniþko s 100 ml
peroralne raztopine in brizgo za sprememba v sestavi zdravila
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
peroralno dajanje
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-567/07
13.09.2010
N05AX08
3837000097580
035114

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

Zdravilo se izdaja le na recept. sanofi-aventis S.p.A., Italija in sanofi-aventis
Deutschland GmbH, Nem./sanofi-aventis
d.o.o., Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
zdravila
Ljubljana, Slovenija

5363-I-425/07
30.04.2009
C09AA05
3837000075465
057797

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

Zdravilo se izdaja le na recept. sanofi-aventis S.p.A., Italija in sanofi-aventis
Deutschland GmbH, Nem./sanofi-aventis
d.o.o., Slovenija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-428/07
30.04.2009
C09AA05
3837000028997
070912

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

Zdravilo se izdaja le na recept. sanofi-aventis S.p.A., Italija in sanofi-aventis
Deutschland GmbH, Nem./sanofi-aventis
d.o.o., Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
zdravila
Ljubljana, Slovenija

5363-I-426/07
30.04.2009
C09AA05
3837000075472
057827

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

Zdravilo se izdaja le na recept. sanofi-aventis S.p.A., Italija in sanofi-aventis
Deutschland GmbH, Nem./sanofi-aventis
d.o.o., Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
zdravila
Ljubljana, Slovenija

5363-I-427/07
30.04.2009
C09AA05
3837000075489
057835

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

011520 Ultop 40 mg prašek za raztopino prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
za injiciranje in infundiranje

omeprazol (omeprazolum)

uporablja pa se samo v Slovenija
bolnišnicah.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
sprememba imena zdravila

5363-I-541/07
18.12.2008
A02BC01
3837000096774
032468

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

5363-I-632/07
14.09.2012
J05AB11
3837000108965
026956

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. Salutas Pharma GmbH, Barleben,
Nemþija/Lek farmacevtska družba d.d.,
škatla z 42 tabletami (6 x 7 tablet
Ljubljana, Slovenija
v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-629/07
14.09.2012
J05AB11
3837000108934
026948

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. LEK S.A., Varšava, Poljska in Salutas
Pharma GmbH, Barleben, Nemþija/Lek,
škatla z 42 tabletami (6 x 7 tablet
d.d., Slovenija
v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-631/07
14.09.2012
J05AB11
3837000108958
026875

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

5363-I-630/07
14.09.2012
J05AB11
3837000108941
026883

in infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

011521 Valaciklovir Lek 1000 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

valaciklovir (valaciclovirum)

011522 Valaciklovir Lek 250 mg filmsko
obložene tablete

valaciklovir (valaciclovirum)

011523 Valaciklovir Lek 500 mg filmsko
obložene tablete

valaciklovir (valaciclovirum)

011524 Valaciklovir Lek 500 mg filmsko
obložene tablete

valaciklovir (valaciclovirum)

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra

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

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

011514 TOPILEP 50 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

Uradni list Republike Slovenije

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

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

Stran 31 od 33

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011525 Vepesid 100 mg mehke kapsule
etopozid (etoposidum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

kapsula, mehka
škatla s stekleniþko z 10
kapsulami

Št.
Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

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.

124 / 28. 12. 2007 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Bristol-Myers Squibb S.r.l., Sermoneta
(Latina), Italija/Bristol-Myers Squibb
Company, New York, ZDA
Bristol-Myers Squibb spl. s r. o., Olivova 4,
Praga, ýeška Republika

Stran

18437

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra
5363-I-347/07
19.03.2011
L01CB01
3837000086669
091006

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imetnika

011526 Vepesid 100 mg/5 ml koncentrat
za raztopino za infundiranje

etopozid (etoposidum)

011527 Vepesid 50 mg mehke kapsule
etopozid (etoposidum)

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 10 vialami z 5 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept, Bristol-Myers Squibb S.r.l., Sermoneta
uporablja pa se samo v (Latina), Italija/Bristol-Myers Squibb
Company, New York, ZDA
bolnišnicah.

kapsula, mehka
škatla s stekleniþko z 20
kapsulami

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Bristol-Myers Squibb spl. s r. o., Olivova 4,
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imetnika Praga, ýeška Republika
Bristol-Myers Squibb S.r.l., Sermoneta
(Latina), Italija/Bristol-Myers Squibb
Company, New York, ZDA
Bristol-Myers Squibb spl. s r. o., Olivova 4,
Praga, ýeška Republika

5363-I-348/07
19.03.2011
L01CB01
3837000086683
091014
5363-I-346/07
19.03.2011
L01CB01
3837000086676
062944

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imetnika

011528 VisiClear 0,5 mg/ml kapljice za
oko, raztopina

tetrizolin (tetryzolinum)

011529 VITALIPID N ADULT koncentrat
za raztopino za infundiranje

retinol (vitamin A) (retinolum
(vitaminum A))
fitomenadion (phytomenadionum)
ergokalciferol (ergokalciferolum)
tokoferol (vitamin E) (tokoferolum
(vitaminum E))

kapljice za oko, raztopina
škatla s plastenko z zaporko s
kapalko s 15 ml raztopine

Zdravilo se izdaja brez recepta Heinrich Mack Nachf.GmbH&Co.KG,
Heinrich Mack Strasse, Nemþija/Pfizer
v lekarnah.
SARL, Luxembourg, Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
promet in sprememba imena
J.F.Kennedy, Luxembourg, Luksemburg
zdravila

5363-I-447/07
24.06.2009
S01GA02
3837000081497
091812

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 10 ampulami z 10 ml
koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi AB, Stockholm in Fresenius
uporablja pa se samo v Kabi AB, Uppsala,Švedska/Fresenius Kabi
AB,Uppsala, Švedska
bolnišnicah.

5363-I-538/07
15.02.2010
B05XC
3837000084245
007064

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

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

011530 WELLBUTRIN XR 150 mg tablete tableta s prirejenim sprošþanjem Zdravilo se izdaja le na recept. Glaxo Wellcome GmbH&Co, Bad Oldesloe,
s prirejenim sprošÿanjem

škatla s plastenko s 30 tabletami

bupropion (bupropionum)

novo dovoljenje za promet

Nemþija/ GlaxoSmithKline Export
Ltd.,Brentford TW8 9GS, Velika Britanija

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

011531 WELLBUTRIN XR 300 mg tablete tableta s prirejenim sprošþanjem Zdravilo se izdaja le na recept. Glaxo Wellcome GmbH&Co, Bad Oldesloe,
s prirejenim sprošÿanjem

škatla s plastenko s 30 tabletami

bupropion (bupropionum)

011532 XENETIX 300 mg I/ ml raztopina
za injiciranje

jobitridol (iobitridolum)

novo dovoljenje za promet

raztopina za injiciranje
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 fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Nemþija/ GlaxoSmithKline Export
Ltd.,Brentford TW8 9GS, Velika Britanija

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija
Guerbert, B.P. 50400, Rooissy CDG Cedex,
Francija
Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-226/07
23.04.2012
N07BA02
3837000106121
018643
5363-I-227/07
23.04.2012
N07BA02
3837000106138
018660
5363-I-414/07
29.11.2009
V08AB11
3837000083316
006025

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011533 XENETIX 300 mg I/ml raztopina za raztopina za injiciranje
injiciranje

jobitridol (iobitridolum)

škatla z 1 vialo s 100 ml
raztopine

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

Guerbert, B.P. 50400, Rooissy CDG Cedex,
Francija
Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-415/07
29.11.2009
V08AB11
3837000083323
006106

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Stran 32 od 33

Stran
Zap.
Štev.

18438 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

011534 XENETIX 350 mg I/ ml raztopina
za injiciranje

jobitridol (iobitridolum)

Uradni list Republike Slovenije

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za injiciranje
škatla z 1 vialo s 100 ml
raztopine

Naþin/režim izdajanja
Vrsta odloþbe

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

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Št.odloþbe
Datum veljavnosti
ATC
ýrtna koda
Delovna šifra

Guerbert, B.P. 50400, Rooissy CDG Cedex,
Francija

5363-I-417/07
29.11.2009
V08AB11
3837000083347
006165

Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
Ljubljana, Slovenija

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

011535 XENETIX 350 mg I/ ml raztopina
za injiciranje

jobitridol (iobitridolum)

raztopina za injiciranje
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 fiziþnih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Guerbert, B.P. 50400, Rooissy CDG Cedex,
Francija

5363-I-416/07
29.11.2009
V08AB11
3837000083330
006068

Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
Ljubljana, Slovenija

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Št.: 00-17/2007
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007.
EVA 2007-2711-0088

Št. 00-17/2007
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EVA 2007-2711-0088

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomoþke

Breda Kokalj Limbek, dr.med.,spec.
sveta
Javna agencija Republike Slovenije Predsednica
za

zdravila in medicinske pripomočke
Breda Kokalj Limbek, dr. med., spec., l.r.
Predsednica sveta

6280.

Seznam zdravil, za katera je od 26. 5. 2007
do 4. 10. 2007 prenehalo veljati 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 6. redni seji dne
23. 10. 1007 sprejel

SEZNAM
zdravil, za katera je od 26. 5. 2007 do 4. 10. 2007
prenehalo veljati dovoljenje za promet

Stran 33 od 33

škatla z 2
Zdravilo se izdaja le na recept.
plastenkama s 60 ml
šampona

škatla z 1 plastenko s Zdravilo se izdaja le na recept.
60 ml šampona

039756 Batrafen S 10 mg/g
zdravilni šampon

039721 Batrafen S 10 mg/g
zdravilni šampon

061093 DONA prašek za
peroralno raztopino

5363-I-152/05 sprememba v sestavi
zdravila

5363-I-281/07 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

5363-I-280/07 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

5363-I-282/07 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

Rottapharm S.r.l.,Monza,Italija in Rottapharm Ltd.
Dublin, Irska/Rottapharm S.r.l., Monza, Italija

sprememba v sestavi
cepiva

5363-I-199/06 sprememba imena
izdelovalca

5363-I-45/07

124 / 28. 12. 2007 /
Stran

1

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

Novartis Vaccines and Diagnostics GmBH&CoKG,
Marburg, Nemþija

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Frankfurt,Nemþija 5363-I-169/06 sprememba imetnika
Slovenija
/Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex ,
dovoljenja za promet
Francija

Zdravilo se izdaja le na recept, Novartis Vaccines and Diagnostics
uporablja pa se samo v javnih
GmBH&CoKG, Marburg, Nemþija
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

škatla z 20 vreþkami Zdravilo se izdaja le na recept.

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

vrsta odloþbe

5363-I-283/07 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

št.odloþbe

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Frankfurt,Nemþija 5363-I-170/06 sprememba imetnika
Slovenija
/Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex ,
dovoljenja za promet
Francija

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

Artesan Pharma GmBH&Co.KG, Nemþija

Artesan Pharma GmBH&Co.KG, Nemþija

Artesan Pharma GmBH&Co.KG, Nemþija

Artesan Pharma GmBH&Co.KG, Nemþija

izdelovalec/proizvajalec zdravila

Št.

škatla z 1 napolnjeno
012106 BEGRIVAC
2006/2007 suspenzija injekcijsko brizgo (z
iglo) z 0,5 ml
za injiciranje
suspenzije

škatla s stekleniþko
po 100 kapsul

008044 ARFICIN 300 mg
kapsule

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla s 50 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

020770 Amlodigamma 5 mg
tablete

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer
Strasse 7, Böblingen, Nemþija

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer
Strasse 7, Böblingen, Nemþija

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

imetnik dovoljenja za promet

020630 Amlodigamma 5 mg
tablete

naþin/režim izdajajnja

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer
Strasse 7, Böblingen, Nemþija

pakiranje

020800 Amlodigamma 10 mg škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete
(3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

ime zdravila
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer
Strasse 7, Böblingen, Nemþija

Priloga

020940 Amlodigamma 10 mg škatla s 50 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete
(5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

šifra

zdravil, za katera je od 26.5.2007 do 4.10.2007 prenehalo veljati dovoljenje za promet

SEZNAM

Na podlagi 52.þlena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) in 11.þlena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomoþke (Uradni list RS,št. 115/06) je svet Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoþke na 6. redni seji
dne 23.10.1007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

18439

škatla s 5
Zdravilo se izdaja le na recept.
transdermalnimi obliži

škatla z 10
Zdravilo se izdaja le na recept.
transdermalnimi obliži

škatla z 10
Zdravilo se izdaja le na recept.
transdermalnimi obliži

škatla s 5
Zdravilo se izdaja le na recept.
transdermalnimi obliži

018520 Epufen 25
mikrogramov/uro
transdermalni obliži

021202 Epufen 25
mikrogramov/uro
transdermalni obliži

021270 Epufen 50
mikrogramov/uro
transdermalni obliži

018554 Epufen 50
mikrogramov/uro
transdermalni obliži

Regiomedica GmbH, Lörrach, Nemþija

Regiomedica GmbH, Lörrach, Nemþija

Regiomedica GmbH, Lörrach, Nemþija

Regiomedica GmbH, Lörrach, Nemþija

Regiomedica GmbH, Lörrach, Nemþija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen, , Nemþija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen, , Nemþija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen, , Nemþija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen, , Nemþija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen, , Nemþija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen, , Nemþija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen, , Nemþija

5363-I-338/03 sprememba v sestavi
zdravila

5363-I-339/03 sprememba v sestavi
zdravila

5363-I-197/07 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-198/07 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-196/07 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-195/07 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-194/07 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-193/07 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-200/07 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-199/07 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

124 / 28. 12. 2007
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KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

škatla z 10
Zdravilo se izdaja le na recept.
transdermalnimi obliži

021130 Epufen 12,5
mikrogramov/uro
transdermalni obliži

Regiomedica GmbH, Lörrach, Nemþija

013854 FROMILID UNO
zloženka s 7
Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim tabletami (1 x 7 tablet
sprošþanjem 500 mg v pretisnem omotu)

škatla s 5
Zdravilo se izdaja le na recept.
transdermalnimi obliži

018490 Epufen 12,5
mikrogramov/uro
transdermalni obliži

Regiomedica GmbH, Lörrach, Nemþija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen, , Nemþija

Št.

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

škatla z 10
Zdravilo se izdaja le na recept.
transdermalnimi obliži

021075 Epufen 100
mikrogramov/uro
transdermalni obliži

Regiomedica GmbH, Lörrach, Nemþija

18440 /

013870 FROMILID UNO
zloženka z 10
Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim tabletami (2 x 5 tablet
sprošþanjem 500 mg v pretisnem omotu)

škatla s 5
Zdravilo se izdaja le na recept.
transdermalnimi obliži

018627 Epufen 100
mikrogramov/uro
transdermalni obliži

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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

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

013927 FROMILID UNO
zloženka s 14
Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim tabletami (2 x 7 tablet
sprošþanjem 500 mg v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

040886 GLUCOPHAGE 1000 zloženka s 60
mg
tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem
omotu)

040878 GLUCOPHAGE 500 zloženka s 100
mg
tabletami (5 x 20
tablet v pretisnem
omotu)

011320 GLUCOPHAGE 850 zloženka s 100
mg
tabletami (5 x 20
tablet v pretisnem
omotu)

škatla z 10
napolnjenimi
injekcijskimi brizgami
po 0,5 ml suspenzije

škatla s plastenko s
15 tabletami

014761 Influvac 2006/2007
suspenzija za
injiciranje 0,5 ml

088560 KALINOR šumeþe
tablete

5363-I-385/06 sprememba naslova
imetnika dovoljenja za
promet

5363-I-719/06 sprememba v sestavi
cepiva

5363-I-718/06 sprememba v sestavi
cepiva

Stran

3

Deasma GmbH Rheinallee 122, Mainz, Nemþija Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG, Uetersen,
Nemþija/Desma GmbH, Mainz, Nemþija

Solvay Pharmaceuticals B.V.,8121 AA Olst/ Solvay
Pharmaceuticals B.V.,1381 CP Weesp, Nizozemska

Solvay Pharmaceuticals B.V.,8121 AA Olst/ Solvay
Pharmaceuticals B.V.,1381 CP Weesp, Nizozemska

124 / 28. 12. 2007 /

Zdravilo se izdaja le na recept.

sprememba izdelovalca

MERCK Sante s.a.s., Centre de Production de Semoy, 5363-I-565/03 sprememba izdelovalca
Semoy, Francija / MERCK Sante s.a.s, Lyon, Francija

MERCK Sante s.a.s., Centre de Production de Semoy, 5363-I-16/04
Semoy, Francija / MERCK Sante s.a.s, Lyon, Francija

sprememba izdelovalca

5363-I-340/03 sprememba v sestavi
zdravila

5363-I-337/03 sprememba v sestavi
zdravila

MERCK Sante s.a.s., Centre de Production de Semoy, 5363-I-17/04
Semoy, Francija / MERCK Sante s.a.s, Lyon, Francija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept, Solvay Pharmaceuticals B.V., Weesp,
uporablja pa se samo v javnih
Nizozemska
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

škatla z 1 napolnjeno Zdravilo se izdaja le na recept, Solvay Pharmaceuticals B.V., Weesp,
injekcijsko brizgo po uporablja pa se samo v javnih
Nizozemska
0,5 ml suspenzije
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

014753 Influvac 2006/2007
suspenzija za
injiciranje 0,5 ml

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

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

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

013846 FROMILID UNO
zloženka s 5
Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim tabletami (1 x 5 tablet
sprošþanjem 500 mg v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije

18441

M.R.Pharma, GmbH, Tangstedt,Nemþija

M.R.Pharma, GmbH, Tangstedt,Nemþija

027693 Kvelux 25 mg filmsko škatla s 60 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
obložene tablete
(6 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 60 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(6 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s plastenko z
zaporko, s pršilnim
ventilom, s 30 ml
raztopine

zloženka s 50
kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

zloženka z 20
kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

zloženka s 100
kapsulami (10 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

zloženka s 50
kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

zloženka s 100
kapsulami (10 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

027642 Kvelux 300 mg
filmsko obložene
tablete

093076 Lamisil dermalno
pršilo, raztopina

033235 M-eslon 10 mg

033219 M-eslon 10 mg

033243 M-eslon 10 mg

033359 M-eslon 100 mg

033375 M-eslon 100 mg

Zdravilo se izdaja le na recept.

4

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

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

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

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

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

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly, Francija/
Grünenthal GmbH, Achen, Nemþija

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly, Francija/
Grünenthal GmbH, Achen, Nemþija

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly, Francija/
Grünenthal GmbH, Achen, Nemþija

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly, Francija/
Grünenthal GmbH, Achen, Nemþija

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly, Francija/
Grünenthal GmbH, Achen, Nemþija

5363-I-607/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-606/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-598/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-596/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-597/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-783/04 sprememba imena
izdelovalca
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Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Novartis Pharma SA, Site industriel d'Huningue, 26, rue
de la Chapelle, B.P. 349, F-68333 Huningue Cedex,
Francija

Nycomed Pharma, Poljska/Lek d.d., Ljubljana, Slovenija 5363-I-637/07 sprememba imena
imetnika dovoljenja za
promet

Št.

Nycomed Pharma, Poljska/Lek d.d., Ljubljana, Slovenija 5363-I-634/07 sprememba imena
imetnika dovoljenja za
promet

Nycomed Pharma, Poljska/Lek d.d., Ljubljana, Slovenija 5363-I-636/07 sprememba imena
imetnika dovoljenja za
promet

Nycomed Pharma, Poljska/Lek d.d., Ljubljana, Slovenija 5363-I-635/07 sprememba imena
imetnika dovoljenja za
promet

18442 /

Zdravilo se izdaja brez recepta v Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje, d.o.o.
lekarnah.
Brnþiþeva 1, Ljubljana, Slovenija

M.R.Pharma, GmbH, Tangstedt,Nemþija

škatla s 60 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(6 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

027669 Kvelux 200 mg
filmsko obložene
tablete

M.R.Pharma, GmbH, Tangstedt,Nemþija

škatla s 60 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(6 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

027685 Kvelux 100 mg
filmsko obložene
tablete

Stran

Uradni list Republike Slovenije

zloženka s 100
kapsulami (10 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

zloženka z 20
kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

zloženka s 50
kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

zloženka s 50
kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

zloženka s 100
kapsulami (10 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

zloženka z 20
kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

033286 M-eslon 30 mg

033251 M-eslon 30 mg

033278 M-eslon 30 mg

033308 M-eslon 60 mg

033332 M-eslon 60 mg

033294 M-eslon 60 mg
Bayer Pharma ,d.o.o., Celovška 135, Ljubljana,
Slovenija

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

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

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

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

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

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

008893 NOAX uno 100 mg škatla s 60 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim (6 x 10 tablet v
sprošþanjem
pretisnem omotu)

5363-I-602/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-604/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-603/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-600/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-599/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-601/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-605/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The Seapoint
Building, 44 Clontarf Road, Dublin 32, Irska

5363-I-937/06 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

Pharbil Waltrop GmbH, Waltrop, Nemþija/ MIKA Pharma 5363-I-818/06 sprememba režima izdaje
GmbH, Limburgerhof, Nemþija

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly, Francija/
Grünenthal GmbH, Achen, Nemþija

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly, Francija/
Grünenthal GmbH, Achen, Nemþija

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly, Francija/
Grünenthal GmbH, Achen, Nemþija

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly, Francija/
Grünenthal GmbH, Achen, Nemþija

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly, Francija/
Grünenthal GmbH, Achen, Nemþija

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly, Francija/
Grünenthal GmbH, Achen, Nemþija

Ethypharm Industries, Grand-Quevilly, Francija/
Grünenthal GmbH, Achen, Nemþija
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LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

Zdravilo se izdaja brez recepta v MIKA Pharma GmbH, Chenoverstrasse 3,
lekarnah.
Limburgerhof , Nemþija

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Št.

007170 Natrijev diklofenakat škatla s steklenico z
MIKA Pharma 40
12,5 g raztopine
mg/g dermalno pršilo,
raztopin

zloženka z 20
kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

033340 M-eslon 100 mg

Uradni list Republike Slovenije

18443

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

009490 NOAX uno 100 mg škatla s 5 tabletami (1 Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim x 5 tablet v pretisnem
sprošþanjem
omotu)

009555 NOAX uno 100 mg škatla z 10 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim (1 x 10 tablet v
sprošþanjem
pretisnem omotu)

008958 NOAX uno 200 mg škatla s 5 tabletami (1 Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim x 5 tablet v pretisnem
sprošþanjem
omotu)

008966 NOAX uno 200 mg škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim (3 x 10 tablet s
sprošþanjem
pretisnem omotu)

008940 NOAX uno 200 mg škatla z 10 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim (1 x 10 tablet v
sprošþanjem
pretisnem omotu)

009083 NOAX uno 200 mg škatla s 60 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim (6 x 10 tablet v
sprošþanjem
pretisnem omotu)

009130 NOAX uno 300 mg škatla s 5 tabletami (1 Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim x 5 tablet v pretisnem
sprošþanjem
omotu)

009270 NOAX uno 300 mg škatla z 10 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim (1 x 10 tablet v
sprošþanjem
pretisnem omotu)

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The Seapoint
Building, 44 Clontarf Road, Dublin 32, Irska

5363-I-943/06 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-942/06 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-941/06 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-939/06 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-940/06 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-938/06 sprememba imetnika
dovoljenja za promet
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LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The Seapoint
Building, 44 Clontarf Road, Dublin 32, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The Seapoint
Building, 44 Clontarf Road, Dublin 32, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The Seapoint
Building, 44 Clontarf Road, Dublin 32, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The Seapoint
Building, 44 Clontarf Road, Dublin 32, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The Seapoint
Building, 44 Clontarf Road, Dublin 32, Irska

5363-I-935/06 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-934/06 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-936/06 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

Št.

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The Seapoint
Building, 44 Clontarf Road, Dublin 32, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The Seapoint
Building, 44 Clontarf Road, Dublin 32, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The Seapoint
Building, 44 Clontarf Road, Dublin 32, Irska

18444 /
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LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

009580 NOAX uno 100 mg škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim (3 x 10 tablet v
sprošþanjem
pretisnem omotu)

Stran

Uradni list Republike Slovenije

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

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

009440 NOAX uno 300 mg škatla s 60 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim (6 x 10 tablet v
sprošþanjem
pretisnem omotu)

012424 NORLEVO tablete
0,75 mg

CSC Pharmaceuticals GmbH, Heiligenstadter
Strasse 395 b, Dunaj, Avstrija

Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana,
Slovenija

012777 OSTEODON 200 i.e. škatla s stekleniþko (z Zdravilo se izdaja le na recept.
pršilo za nos,
zaporko z odmernim
raztopina
ventilom in nosnikom)
s 3,5 ml raztopine (28
odmerkov)

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

036692 Pravastatin Pliva
tablete 10 mg

036714 Pravastatin Pliva
tablete 20 mg

036722 Pravastatin Pliva
tablete 40 mg

Galex d.d., Tišinska 29g, Murska Sobota,Slovenija/
Pliva Hrvatska, d.o.o., Zagreb, Hrvaška

5363-I-439/05 sprememba naslova
imetnika dovoljenja za
promet

5363-I-438/05 sprememba naslova
imetnika dovoljenja za
promet

5363-I-437/05 sprememba naslova
imetnika dovoljenja za
promet

5363-I-616/05 sprememba izdelovalca

5363-I-615/05 sprememba izdelovalca

5363-I-622/04 sprememba imetnika
dovoljenja za
promet,izdelovalca in
proizvajalca

5363-I-945/06 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-944/06 sprememba imetnika
dovoljenja za promet
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Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana,
Slovenija

Galex d.d., Tišinska 29g, Murska Sobota,Slovenija/
Pliva Hrvatska, d.o.o., Zagreb, Hrvaška

Galex d.d., Tišinska 29g, Murska Sobota,Slovenija/
Pliva Hrvatska, d.o.o., Zagreb, Hrvaška

Alfa Wassermann S.p.A., Via Ragazzi del 99n5,
Bolonja, Italija

Alfa Wassermann S.p.A., Via Ragazzi del 99n5,
Bolonja, Italija

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,Slovenija v
sodelovanju z Laboratoire HRA Pharma, Francija,

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The Seapoint
Building, 44 Clontarf Road, Dublin 32, Irska

LABOPHARM EUROPE LIMITED, 5,The Seapoint
Building, 44 Clontarf Road, Dublin 32, Irska

Št.

Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana,
Slovenija

CSC Pharmaceuticals GmbH, Heiligenstadter
Strasse 395 b, Dunaj, Avstrija

012750 OSTEODON 200 i.e. škatla s stekleniþko (z Zdravilo se izdaja le na recept.
pršilo za nos,
zaporko z odmernim
raztopina
ventilom in nosnikom)
z 2,1 ml raztopine (14
odmerkov)

škatla z 2 tabletama v Zdravilo se izdaja le na recept.
pretisnem omotu

LABOPHARM EUROPE LIMITED 5, The
Seapoint Building, Dublin 3, Irska

009300 NOAX uno 300 mg škatla z 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
tablete s podaljšanim (3 x 10 tablet v
sprošþanjem
pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije

18445

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

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

060062 SOLIAN 200 mg
tablete

060070 SOLIAN 400 mg
filmsko obložene
tablete

Sanofi Winthrop Industrie, Francija in Lek d.d.
Slovenija/Sanofi-Synthelabo-Lek d.o.o., Ljubljana,
Slovenija

Sanofi Winthrop Industrie, Francija in Lek d.d.
Slovenija/Sanofi-Synthelabo-Lek d.o.o., Ljubljana,
Slovenija

škatla z 2 vialama po Zdravilo se izdaja le na recept, Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10, STALLERGENES S.A., 6 Rue Alexis de Tocqueville,
10 ml podjeziþnega uporablja pa se samo v
Ljubljana, Slovenija
92183 Antony Cedex, Francija
pršila
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

5363-I-794/04 sprememba režima izdaje

5363-I-512/02 sprememba v sestavi
zdravila

5363-I-153/03 sprememba v sestavi
zdravila

5363-I-152/03 sprememba v sestavi
zdravila

5363-I-151/03 sprememba v sestavi
zdravila
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017353 Staloral

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

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

Sanofi Winthrop Industrie, Francija in Lek d.d.
Slovenija/Sanofi-Synthelabo-Lek d.o.o., Ljubljana,
Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

5363-I-1003/05 sprememba/e v dovoljenju
za promet

Št.

023833 SOLPAFLEX filmsko zloženka z 12
obložene tablete
tabletami (1 x 12
tablet v pretisnem
omotu)

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

060046 SOLIAN 100 mg
tablete

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

18446 /

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla s 5 okroglimi Zdravilo se izdaja le na recept.
diski (Rotadiski) v
plastiþnem vsebniku
(vsak Rotadisk
vsebuje 4 pretisne
omote) in plastiþno
napravo za inhaliranje
(Diskhaler)

009008 RELENZA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

škatla s 3 vialami po
10 ml podjeziþnega
pršila (1 viala s 10
IR/ml in 2 viali s 300
IR/ml)

škatla s 3 vialami po
10 ml podjeziþnega
pršila (1 viala s 10
IR/ml ali IC/ml in 2
viali s 100 IR/ml ali
IC/ml)

017345 Staloral

017302 Staloral

Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke, , Velika
Britanija

099513 STRATTERA 18 mg škatla s 7 kapsulami Zdravilo se izdaja le na recept, Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
trde kapsule
(1 x 7 kapsul v
uporablja pa se po navodilu in
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija
pretisnem omotu)
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od njega
pooblašþenega zdravnika.

5363-I-364/06 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

5363-I-363/06 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

5363-I-791/04 sprememba režima izdaje

5363-I-793/04 sprememba režima izdaje

5363-I-792/04 sprememba režima izdaje

Št.
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Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke, , Velika
Britanija

099500 STRATTERA 10 mg škatla s 7 kapsulami Zdravilo se izdaja le na recept, Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
trde kapsule
(1 x 7 kapsul v
uporablja pa se po navodilu in
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija
pretisnem omotu)
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od njega
pooblašþenega zdravnika.

Zdravilo se izdaja le na recept, Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10, STALLERGENES S.A., 6 Rue Alexis de Tocqueville,
uporablja pa se samo v
Ljubljana, Slovenija
92183 Antony Cedex, Francija
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Zdravilo se izdaja le na recept, Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10, STALLERGENES S.A., 6 Rue Alexis de Tocqueville,
uporablja pa se samo v
Ljubljana, Slovenija
92183 Antony Cedex, Francija
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

škatla z 2 vialama po Zdravilo se izdaja le na recept, Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10, STALLERGENES S.A., 6 Rue Alexis de Tocqueville,
10 ml podjeziþnega uporablja pa se samo v
Ljubljana, Slovenija
92183 Antony Cedex, Francija
pršila
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

017310 Staloral

Uradni list Republike Slovenije

18447

Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke, , Velika
Britanija

Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke, , Velika
Britanija

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74 Uppsala ,
Švedska

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74 Uppsala ,
Švedska

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74 Uppsala ,
Švedska

099530 STRATTERA 40 mg škatla z 28 kapsulami Zdravilo se izdaja le na recept, Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
trde kapsule
(2 x 14 kapsul v
uporablja pa se po navodilu in
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija
pretisnem omotu)
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od njega
pooblašþenega zdravnika.

099544 STRATTERA 60 mg škatla z 28 kapsulami Zdravilo se izdaja le na recept, Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
trde kapsule
(2 x 14 kapsul v
uporablja pa se po navodilu in
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija
pretisnem omotu)
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od njega
pooblašþenega zdravnika.

škatla z 2 triZdravilo se izdaja le na recept, Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta
prekatnima vreþkama uporablja pa se samo v javnih
9D, Ljubljana, Slovenija
s 1970 ml emulzije
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept, Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta
škatla s 4 tri9D, Ljubljana, Slovenija
prekatnimi vreþkami s uporablja pa se samo v javnih
1477 ml emulzije
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept, Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta
škatla s 4 tri9D, Ljubljana, Slovenija
prekatnimi vreþkami s uporablja pa se samo v javnih
986 ml emulzije
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

041432 StructoKabiven
emulzija za
infundiranje

041424 StructoKabiven
emulzija za
infundiranje

041408 StructoKabiven
emulzija za
infundiranje
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5363-I-226/06 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

5363-I-227/06 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

5363-I-228/06 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

5363-I-367/06 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

Št.

5363-I-366/06 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

5363-I-365/06 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

18448 /
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Eli Lilly and Company Limited, Basingstoke, , Velika
Britanija

099527 STRATTERA 25 mg škatla z 28 kapsulami Zdravilo se izdaja le na recept, Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
trde kapsule
(2 x 14 kapsul v
uporablja pa se po navodilu in
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija
pretisnem omotu)
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od njega
pooblašþenega zdravnika.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

škatla z 10 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s stekleniþko
po 100 ml raztopine

škatla z 10 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

009210 TAVANIC 250 mg
filmsko obložene
tablete

009202 TAVANIC 5 mg/ml
raztopina za
intravensko
infundiranje

009245 TAVANIC 500 mg
filmsko obložene
tablete

5363-I-981/05 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

088951 Telfast 30 mg filmsko škatla z 20 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
obložene tablete

Stran
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Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Frankfurt,Nemþija 5363-I-669/04 sprememba izdelovalca in
Slovenija
/Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex ,
pakiranja
Francija

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Frankfurt,Nemþija 5363-I-280/04 sprememba v dovoljenju
Slovenija
/Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex ,
za promet- dodatni
Francija
izdelovalec

087335 TELFAST 180 mg
filmsko obložene
tablete

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Frankfurt,Nemþija 5363-I-279/04 sprememba v dovoljenju
Slovenija
/Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex ,
za promet- dodatni
Francija
izdelovalec

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Frankfurt,Nemþija 5363-I-784/05 sprememba imena
Slovenija
/Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex ,
izdelovalca
Francija

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Frankfurt,Nemþija 5363-I-785/05 sprememba imena
Slovenija
/Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex ,
izdelovalca
Francija

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Frankfurt,Nemþija 5363-I-782/05 sprememba imena
Slovenija
/Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex ,
izdelovalca
Francija

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Frankfurt,Nemþija 5363-I-783/05 sprememba imena
Slovenija
/Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex ,
izdelovalca
Francija

Synthon BV, Nizozemska ali Synthon Hispania S.L.,
Španija ali Quinta-Analytica s.r.o.,þeška/Krka,d.d,
Slovenija

5363-I-230/06 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

5363-I-229/06 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

Št.

087327 TELFAST 120 filmsko škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
obložene tablete
(3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah.

škatla s 3 tabletami (1 Zdravilo se izdaja le na recept.
x 3 tablete v
pretisnem omotu)

045632 TAVANIC 250 mg
filmsko obložene
tablete

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

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74 Uppsala ,
Švedska

Zdravilo se izdaja le na recept, Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta
škatla s 3 tri9D, Ljubljana, Slovenija
prekatnimi vreþkami s uporablja pa se samo v javnih
1904 ml emulzije
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

041440 StructoKabiven
Peripheral emulzija
za infundiranje

038245 Tanyz trde kapsule s škatla s 30 kapsulami Zdravilo se izdaja le na recept.
podaljšanim
(3 x 10 kapsul v
sprošþanjem 0,4 mg pretisnem omotu)

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74 Uppsala ,
Švedska

Zdravilo se izdaja le na recept, Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta
škatla z 4 triprekatnimi vreþkami s uporablja pa se samo v javnih
9D, Ljubljana, Slovenija
zdravstvenih zavodih ter pri
1206 ml emulzije
pravnih in fiziþnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

041459 StructoKabiven
Peripheral emulzija
za infundiranje
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škatla z vialo s
praškom

032468 ULTOP prašek za
raztopino za
infundiranje 40 mg

Št. 00-18/2007
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007.
EVA 2007-2711-0089

Št. 00-18/2007
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EVA 2007-2711-0089

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah.

škatla z 28 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

070912 TRITACE 10 mg

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

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

5363-I-526/05 sprememba imena zdravila

5363-I-274/04 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

5363-I-643/05 sprememba v sestavi
zdravila

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

Breda Kokalj Limbek, dr.med.spec.

Predsednica sveta Javne agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomoþke

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma S.p.A., Scoppito, Italija/ Aventis
Slovenija
Pharma International S.A., Cedex , Francija

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

Št.

škatla s stekleniþko Zdravilo se izdaja le na recept.
s100 ml peroralne
raztopine in brizgo za
peroralno dajanje

18450 /

035114 Torendo peroralna
raztopina 1 mg/1 ml

Stran
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Priloga

škatla s 6 globulami v dvojnem traku

škatla s kapalnim vsebnikom s 5 ml
raztopine

steklenica po 500 ml raztopine

stekleniþka s 100 ml raztopine

škatla s stekleniþko s praškom za
pripravo 100 ml suspenzije in merico

škatla s stekleniþko s praškom za
pripravo 140 ml suspenzije in merico

škatla s stekleniþko s praškom za
pripravo 70 ml suspenzije in merico

škatla s stekleniþko s praškom za
pripravo 35 ml suspenzije in merico

30 x 2,5 mg

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

095028 ALBOTHYL vaginalna globula

064033 ALPHAGAN

015776 AMINOSTERIL KE 10%

007412 AMINOVENOES N-PAED 10%

010146 AMOKSIKLAV 2x, 228,5 mg/5
ml peroralna suspenzija

010111 AMOKSIKLAV 2x, 228,5 mg/5
ml peroralna suspenzija

010154 AMOKSIKLAV 2x, 228,5 mg/5
ml peroralna suspenzija

010103 AMOKSIKLAV 2x, 228,5 mg/5
ml peroralna suspenzija

040789 AMORON

056626 ATENOLOL PLIVA tablete 100
mg

pakiranje

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

ime zdravila

080713 ADUMBRAN 10 mg tablete

šifra

Allergan Pharmaceutical Ireland, Castlebar
Road , Westport, Co. Mayo, Irska

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

1

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

Pliva Hrvatska d.o.o.,Prilaz baruna Filipoviþa 25/ Pliva
d.d., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb , Hrvaška

5363-U-I-49/05

5363-U-I-67/96

5363-U-I-432/00

5363-U-I-433/00

5363-U-I-434/00

5363-U-I-431/00

Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Avstrija/ Fresenius 5363-U-I-218/02
Kabi Deutschland, Bad Homburg, Nemþija,

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. AD JAKA 80 RADOVIŠ Makedonija, Maršal Tito 2,
10, Ljubljana, Slovenija
Radoviš, Republika Makedonija

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-U-I-16/06

Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Avstrija/ Fresenius 5363-U-I-538/02
Kabi Deutschland, Bad Homburg, Nemþija,

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

5363-U-I-521/04

5363-U-I-252/05

št.odloþbe

21.03.2006*

12.04.2001*

17.11.2005*

17.11.2005*

17.11.2005*

17.11.2005*

25.02.2005*

28.06.2006*

05.09.2007

20.12.2006*

05.09.2007

datum verjavnosti

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Medias International, d.o.o., Leskoškova
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri cesta 9D, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.
Zdravilo se izdaja le na recept.

izdelovalec/proizvajalec zdravila

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

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

imetnik dovoljenja za promet

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Medias International, d.o.o., Leskoškova
se samo v bolnišnicah.
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

naþin/režim izdajajnja

zdravil, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto oziroma je prenehalo veljati

6281.

SEZNAM

Na podlagi 52.þlena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) in 11.þlena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoþke
(Uradni list RS,št. 115/06) je svet Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoþke na 6. redni seji dne 23.10.2007 sprejel
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SEZNAM
zdravil, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto oziroma je prenehalo veljati

18451

Seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto oziroma je prenehalo veljati

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 6. redni seji dne 23. 10. 2007 sprejel

Abbott SpA, Campoverde-Aprilia, Italija/Abbott
Laboratoires SA, Baar, Švica,

Abbott SpA, Campoverde-Aprilia, Italija/Abbott
Laboratoires SA, Baar, Švica,

Abbott SpA, Campoverde-Aprilia, Italija/Abbott
Laboratoires SA, Baar, Švica,

škatla z 10 steklenimi ampulami po 10 ml Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Abbott Laboratories d.o.o., Dolenjska cesta
raztopine
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri 242c, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

škatla z 10 steklenimi ampulami po 10 ml Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Abbott Laboratories d.o.o., Dolenjska cesta
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri 242c, Ljubljana, Slovenija
raztopine
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

škatla z 10 steklenimi ampulami po 10 ml Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Abbott Laboratories d.o.o., Dolenjska cesta
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri 242c, Ljubljana, Slovenija
raztopine
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

010936 CHIROCAINE 2,5 mg/ml

040533 CHIROCAINE 5 mg/ml

040576 CHIROCAINE 7,5 mg/ml

Bayer Pharma, d.o.o., Bravniþarjeva 13,
Ljubljana, Slovenija

2

Pliva Hrvatska d.o.o.,Prilaz baruna Filipoviþa 25/ Pliva
d.d., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb , Hrvaška

Bayer Health Care AG, Leverkusen, , Nemþija

5363-U-I-439/04

5363-U-I-14/04

5363-U-I-12/04

5363-U-I-10/04

5363-U-I-483/05

5363-U-I-487/05

5363-U-I-555/05

5363-U-I-444/00

5363-U-I-443/00

5363-U-I-442/00

5363-U-I-489/03

05.09.2007

10.07.2007

10.07.2007

10.07.2007

05.09.2007

podaljšanje
dovoljenja za promet

05.07.2007

27.11.2005*

27.11.2005*

27.11.2005*

28.06.2006*

124 / 28. 12. 2007

081256 CIPRUM koncentrat za raztopino škatla z 10 vialami po 20 ml koncentrata Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
za infundiranje 200 mg/20 ml
se samo v bolnišnicah.
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept.

Bayer Health Care AG, Leverkusen, , Nemþija

škatla s 3 vaginalnimi tabletami (1 x 3
tablete v pretisnem omotu) in 1
vnašalnikom

Bayer Pharma, d.o.o., Bravniþarjeva 13,
Ljubljana, Slovenija

015431 CANESTEN 3M vaginalne
tablete

MEPHA Lda,R.Elias Garcia 28C,Amadora,Portugalska/
MEPHA Ltd., Aesch , Švica

Servier Pharma, marketing in trgovina, d.o.o., Delphram Tours, BP 241 RN10, 37172 Chambray les
Pot k sejmišþu 33, Ljubljana, Slovenija
Tours, Francija

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

MEPHA Lda,R.Elias Garcia 28C,Amadora,Portugalska/
MEPHA Ltd., Aesch , Švica

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

MEPHA Lda,R.Elias Garcia 28C,Amadora,Portugalska/
MEPHA Ltd., Aesch , Švica

škatla s 3 vaginalnimi tabletami, tubo z
20 g kreme in 1 vnašalnikom

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

010200 BACTIFLOX 750 mg

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

079901 CANESTEN 3M vaginalna
tableta/ CANESTEN krema

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

010197 BACTIFLOX 500 mg

Zdravilo se izdaja le na recept.

SIT-ON, Podjetje za inženiring, posredovanje Bosnalijek d.d., Jukiþeva 55, Sarajevo , Bosna in
in trgovino, d.o.o. Vojkova 58, Ljubljana,
Hercegovina
Slovenija

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

010189 BACTIFLOX 250 mg

Zdravilo se izdaja le na recept.

18452 /

030430 CALIDIOL 150 µg pršilo za nos, škatla s stekleniþko s 4,2 ml raztopine
raztopina
(60 odmerkov)

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

096881 AVAMIGRAN filmsko obložene
tablete

Stran
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Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se samo v bolnišnicah.
Ljubljana, Slovenija
Zdravilo se izdaja le na recept.
Zdravilo se izdaja le na recept.

012939 DACARBAZIN PLIVA prašek za škatla z 10 prebodnimi stekleniþkami s
raztopino za
praškom
injiciranje/infundiranje 200 mg

023655 DEXAMETHASON-NEOMYCIN škatla s tubo s 3,5 g mazila
mazilo za oko

škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 50 ampulami po 1 ml raztopine Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

škatla z 1 ampulo s 50 ml raztopine

škatla s tubo po 50 g kreme

škatla s tubo po 100 g kreme (50 mg/g)

škatla s plastiþnim vsebnikom (z zaporko Zdravilo se izdaja le na recept.
z mehanskim pršilnikom) po 50 g
raztopine

škatla s 3 globulami v dvojnem traku

škatla s tubo po 30 g kreme

škatla s stekleniþko s 120 ml peroralne
raztopine

škatla s tubo po 35 g (10 mg/g)

škatla s tubo po 35 g (10 mg/g)

škatla z 10 sveþkami v dvojnem traku

023329 DIAPREL MR

025488 DITAMIN 1 mg/ml raztopina za
injiciranje

030120 Dobutamin Solvay 250 mg
raztopina za infundiranje

052728 DOLGIT krema

052868 DOLGIT krema

009695 ECALIN 1% dermalno pršilo,
raztopina

026891 ECALIN 150 mg vaginalne
globule

026867 ECALIN krema 1%

027286 EGLONYL peroralna raztopina
25 mg/5 ml

035572 ERAZON gel 10 mg/1 g

024201 ERAZON krema 10 mg/1 g

028541 ERAZON sveþke 20 mg

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Zdravilo se izdaja le na recept.

5363-U-I-889/97

5363-U-I-220/02

5363-U-I-219/02

Dolorgiet Pharmaceuticals, St. Augustin, Bonn ,
Nemþija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

Alkaloid A.D., Skopje, Republika Makedonija v
sodelovanju s Sanofi-Synthelabo, Francija

5363-U-I-442/03

5363-U-I-444/03

5363-U-I-443/03

5363-U-I-22/02

5363-U-I-467/00

512/B-466/00

5363-U-I-231/00

5363-U-I-447/00

5363-U-I-446/00

5363-U-I-143/05

5363-U-I-266/02

05.09.2007

05.09.2007

05.09.2007

29.09.2005*

12.11.2004*

12.11.2004*

10.07.2005*

30.11.2005*

30.11.2005*

20.11.2007

29.09.2005*
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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

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

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. AD JAKA 80 RADOVIŠ Makedonija, Maršal Tito 2,
10, Ljubljana, Slovenija
Radoviš, Republika Makedonija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. AD JAKA 80 RADOVIŠ Makedonija, Maršal Tito 2,
10, Ljubljana, Slovenija
Radoviš, Republika Makedonija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. AD JAKA 80 RADOVIŠ Makedonija, Maršal Tito 2,
10, Ljubljana, Slovenija
Radoviš, Republika Makedonija

MEDICO-FARMIS, d.o.o., Pod vrbami 41,
Ljubljana, Slovenija

Dolorgiet Pharmaceuticals, St. Augustin, Bonn ,
Nemþija

Solvay Pharmaceuticals GmbH, Neustadt,
Nemþija/Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover,
Nemþija

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

12.09.2007

12.01.2003*

22.05.2007*

22.05.2007*

Št.

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

MEDICO-FARMIS, d.o.o., Pod vrbami 41,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover,
se samo v bolnišnicah.
Hans-Böckler Allee 20, Hannover, Nemþija
Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

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

Pliva Lachema a.s., Karasek 1, 62133 Brno,þeška /
Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvaška

Pliva Lachema a.s., Karasek 1, 62133 Brno,þeška /
Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvaška

Servier Pharma, marketing in trgovina, d.o.o., Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran, 5363-U-I-493/02
Pot k sejmišþu 33, Ljubljana, Slovenija
45520 Gidy, Francija

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

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se samo v bolnišnicah.
Ljubljana, Slovenija

012920 DACARBAZIN PLIVA prašek za škatla z 10 prebodnimi stekleniþkami s
raztopino za
praškom
injiciranje/infundiranje 100 mg

Uradni list Republike Slovenije

18453

4

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

020680 Glucosum Lek 37 % raztopina za škatla s 50 ampulami po 10 ml raztopine Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
injiciranje
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

5363-U-I-697/04

5363-U-I-696/04

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-479/00
Hrvaška
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana , Slovenija

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

19.12.2005*

19.12.2005*

18.12.2003*

21.05.2004*

09.04.2006*

20.12.2005*

21.10.2007*

21.10.2007*

05.09.2007

05.09.2007

07.03.2007*

05.09.2007

124 / 28. 12. 2007

011339 Glucosum Lek 25 % raztopina za škatla s 50 ampulami po 10 ml raztopine Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
injiciranje
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept.

5363-U-I-18/03

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-480/00
Hrvaška

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Nizozemska/
Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., Švica

škatla s 16 kapsulami (2 x 8 kapsul v
pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se po navodilu in pod posebnim nadzorom Ljubljana, Slovenija
zdravnika specialista ali od njega
pooblašþenega zdravnika.

MERCK SHARP & DOHME, inovativna
zdravila d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana,
Slovenija

5363-U-I-56/01

Glaxo Wellcome GmbH&Co, Bad Oldesloe, Nemþija/
5363-U-I-379/05
GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford TW8 9GS, Velika
Britanija

034444 GEOMYCIN

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

5363-U-I-562/05

5363-U-I-563/05

5363-U-I-302/03

5363-U-I-441/03

Glaxo Wellcome GmbH&Co, Bad Oldesloe, Nemþija/
5363-U-I-378/05
GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford TW8 9GS, Velika
Britanija

škatla s tubo po 20 g mazila

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

034142 GEOKORTON mazilo

škatla z 10 plastiþnimi vsebniki
(nebulami) po 2 ml suspenzije (5 x 2
nebuli v pretisnem omotu)

020575 Flixotide Nebule 2 mg/2 ml

Zdravilo se izdaja le na recept.

MSD-SP Ltd., Hertford Road, Hertfordshire, Schering Plough Labo N.V., Belgija/MSD-SP Ltd.,
Velika Britanija
Hertford Road, Hertfordshire, Velika Britanija

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla z 10 plastiþnimi vsebniki
(nebulami) po 2 ml suspenzije (5 x 2
nebuli v pretisnem omotu)

020567 Flixotide Nebule 0,5 mg/2 ml

Zdravilo se izdaja le na recept.

MSD-SP Ltd., Hertford Road, Hertfordshire, Schering Plough Labo N.V., Belgija/MSD-SP Ltd.,
Velika Britanija
Hertford Road, Hertfordshire, Velika Britanija

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd,
Danska

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

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

032719 EZETIMIB MSD-SP

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

030139 FOSAMAX enkrat tedensko 70
mg

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

032700 EZETIMIB MSD-SP

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Lundbeck Pharma svetovalno podjetje, d.o.o., H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Copenhagen-Valby,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Prešernova 1, Maribor, Slovenija
Danska
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

škatla z 28 tabletami v plastiþni škatlici
(koledarsko pakiranje)

097403 ESTROFEM FORTE

Zdravilo se izdaja le na recept.

18454 /

061808 FLUANXOL DEPOT 40 mg/2 ml škatla z 10 ampulami po 2 ml raztopine

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

028517 ERAZON trde kapsule 20 mg

Stran

Uradni list Republike Slovenije

50 kapsul po 0,5 mg

5 peres po 3 ml (100I.E./1ml)

5 peres po 3 ml (100 I.E./ml)

5 peres po 3 ml (100I.E./1ml)

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

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

škatla s tubo po 50 g gela (50 mg/g)

057703 GOPTEN 0,5 mg

095737 HUMAJECT REGULAR

095850 HUMAJECT M3 (30/70)

095877 HUMAJECT N NPH

004138 IBUPROFEN Lek 200 mg
obložene tablete

004146 IBUPROFEN Lek 400 mg
obložene tablete

010286 IBUTOP gel

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
dvojnem traku)

škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)

009113 IPERTROFAN 40

010448 IRUMED 20 mg tablete

010456 IRUMED 5 mg tablete

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

039357 INDOMETACIN Belupo 100 mg škatla z 10 sveþkami (2 x 5 sveþk v
sveþke
dvojnem traku)

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

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

SPA - Societa Prodotti Antibiotici S.p.A., Milano , Italija

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

Dolorgiet Pharmaceuticals, St. Augustin, Bonn ,
Nemþija

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

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

Lilly France S.A., Fegersheim , Francija

Lilly France S.A., Fegersheim , Francija

Lilly France S.A., Fegersheim , Francija

Knoll AG, Ludwigshafen, , Nemþija

5363-U-I-728/05

5363-U-I-742/05

5363-U-I-96/00

5363-U-I-128/02

5363-U-I-445/00

5363-U-I-171/03

5363-U-I-52/04

5363-U-I-363/96

5363-U-I-361/96

5363-U-I-365/96

5363-U-I-3814/95

05.09.2007

05.09.2007

02.06.2005*

23.06.2005*

30.11.2005*

08.11.2006*

08.11.2006*

20.12.2001*

20.12.2001*

20.12.2001*

29.09.2000*

28.02.2007*
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Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

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

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

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

MEDICO-FARMIS, d.o.o., Pod vrbami 41,
Ljubljana, Slovenija

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

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

Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija

Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija

Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija

Knoll AG, Podružnica Knoll Ljubljana,
Dunajska 22, Ljubljana, Slovenija

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

28.02.2007*

19.12.2005*

Št.

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH & Co. KG,
5363-U-I-92/02
Nemþija in Pliva Hrvatska/Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvaška

škatla s 60 tabletami po 850 mg (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

028363 GLUFORMIN

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

Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH & Co. KG,
5363-U-I-91/02
Nemþija in Pliva Hrvatska/Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvaška

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla s 30 tabletami po 850 mg (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

028355 GLUFORMIN

5363-U-I-698/04

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

011614 Glucosum Lek 50 % raztopina za škatla s 50 ampulami po 10 ml raztopine Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
injiciranje
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Uradni list Republike Slovenije

18455

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

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

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

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

škatla s plastiþnim vsebnikom z zrnci za Zdravilo se izdaja le na recept.
pripravo 60 ml suspenzije in plastiþno
merilno žliþko

006882 KALICOR 400 mg trde kapsule

008370 KALICOR tablete 800 mg

001767 KLACID 250 mg filmsko
obložene tablete

001759 KLACID 250 mg filmsko
obložene tablete

001775 KLACID zrnca za pripravo
suspenzije 125 mg/5 ml

stekleniþka po 100 ml raztopine (5 mg/1 Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
ml)
se samo v bolnišnicah.
d.o.o. Brnþiþeva 1, Ljubljana, Slovenija

škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata

škatla s tubo po 20 g mazila in
aplikatorjem

002399 METRONIDAZOL Braun
raztopina za intravensko
infundiranje

012661 MITOXANTRON PLIVA

052108 MODOLEX PLUS rektalno
mazilo

Zdravilo se izdaja le na recept.
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LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

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

5363-U-I-476/98

04.01.2004*

20.05.2007*

30.05.2007*

10.04.2007*

5363-U-I-123/02

5363-U-I-297/03

05.09.2007

01.07.2004*

10.07.2007

10.07.2007

10.07.2007

05.06.2005*

07.07.2007*

28.06.2001*

28.06.2001*

5363-U-I-620/04

5363-U-I-539/99

5363-U-I-746/05

5363-U-I-745/05

5363-U-I-744/05

5363-U-I-135/00

5363-U-I-392/04

5363-U-I-187/96

Pliva Lachema a.s., Karasek 1, 62133 Brno,ýeška/Pliva 5363-U-I-192/02
Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvaška

B. Braun Melsungen AG, Melsungen, , Nemþija

Haupt Pharma Regensburg GmbH,
Regensburg,Nemþija / Bristol-Myers Sqiubb Products
S.A., CH 6340 Baar, Švica

Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Co. Kildare, Irska/
Wyeth - Lederle Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija

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

Abbott SpA, Campoverde-Aprilia, Italija/Abbott
Laboratoires SA, Baar, Švica,

Abbott SpA, Campoverde-Aprilia, Italija/Abbott
Laboratoires SA, Baar, Švica,

Abbott SpA, Campoverde-Aprilia, Italija/Abbott
Laboratoires SA, Baar, Švica,

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

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

B. Braun Melsungen AG, Melsungen, , Nemþija

5363-U-I-188/96

28.06.2001*

124 / 28. 12. 2007

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se samo v bolnišnicah.
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa PharmaSwiss, d.o.o., Wolfova 1, Ljubljana,
se samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko Slovenija
uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na
domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

škatla s stekleniþko s 100 tabletami

076694 MEGACE 40 mg tablete

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

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

Abbott Laboratories d.o.o., Dolenjska cesta
242c, Ljubljana, Slovenija

Abbott Laboratories d.o.o., Dolenjska cesta
242c, Ljubljana, Slovenija

Abbott Laboratories d.o.o., Dolenjska cesta
242c, Ljubljana, Slovenija

škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu Zdravilo se izdaja le na recept.
(21 roza in 7 belih tablet)

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

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

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

034193 Loette filmsko obložene tablete

087610 LEKONIL kapljice za nos 0,05% škatla s plastenko po 10 ml raztopine

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

064602 IZOTONIþNA RAZTOPINA
plastenka po 500 ml (0,9g/100ml)
NATRIJEVEGA KLORIDA 0,9%
BRAUN za izpiranje

B. Braun Melsungen AG, Melsungen, , Nemþija

5363-U-I-2601/94

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

064610 IZOTONIþNA RAZTOPINA
plastenka po 1000 ml (0,9 g/100 ml)
NATRIJEVEGA KLORIDA 0,9%
BRAUN za izpiranje

B. Braun Melsungen AG, Melsungen, , Nemþija

18456 /

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

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri d.o.o. Brnþiþeva 1, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

071447 IZOTONIþNA RAZTOPINA
plastiþne ampule iz PE 20x0,045g/5ml
NATRIJEVEGA KLORIDA 0,9%
BRAUN

Stran

Uradni list Republike Slovenije

100 x 20 mg

50 x 20 mg

škatla s tubo po 20 g mazila

škatla s stekleniþko s kapalko s praškom Zdravilo se izdaja le na recept.
(3 g) za pripravo 24 ml suspenzije

škatla s stekleniþko s 60 ml raztopine

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

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

škatla z 10 rektalnimi kapsulami (2 x 5
kapsul v dvojnem traku)

škatla s stekleniþko po 50 g gela

škatla s 5 ampulami po 2 ml raztopine

022144 NEO-GILURYTMAL

022136 NEO-GILURYTMAL

055956 NISTATIN mazilo

055921 NISTATIN oralne/peroralne
kapljice

012408 NOOTROPIL raztopina za
intravensko infundiranje

002305 NUBAIN

073156 OLFEN - 25 Lactab

073172 OLFEN - 50 Rectocaps

010537 OLFEN Roll-on gel

074748 ONILAT injekcije 4 mg/2 ml

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

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

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

5363-U-I-108/98

5363-U-I-109/98

5363-U-I-412/99

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

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

5363-U-I-537/00

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

5363-U-I-196/00

MEPHA Ltd., Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch-Basel, 5363-U-I-540/00
Švica

R.P. Scherer GmbH, Eberbach, Nemþija/Mepha Ltd.,
Aesch, Švica

MEPHA Ltd., Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch-Basel, 5363-U-I-264/03
Švica

17.12.2004*

09.04.2004*

09.04.2004*

09.04.2004*
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Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

05.09.2007

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova ulica Bristol-Mayers Squibb SpA, Anagni, Italija/ Bristol-Myers 5363-U-I-190/06
Squibb Pharma GmbH, Bad Homburg, Nemþija
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri 4, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

24.04.2007*

09.04.2004*

09.04.2004*

09.07.2003*

09.07.2003*

20.09.2004*

5363-U-I-141/02

UCB PHARMA S.p.A., Pianezza, Italija ali UCB S.A.
Sector Pharma, Belgija / UCB S.A., Brussels , Belgija

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-477/00
Hrvaška

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-478/00
Hrvaška

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover, , Nemþija
10, Ljubljana, Slovenija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover, , Nemþija
10, Ljubljana, Slovenija

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

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri d.o.o. Brnþiþeva 1, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

škatla z 20 vreþkami po 4,66 g praška

079758 NELIT 60 prašek

05.09.2007

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova ulica Bristol-Mayers Squibb SpA, Anagni, Italija/ Bristol-Myers 5363-U-I-571/05
Squibb Pharma GmbH, Bad Homburg, Nemþija
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri 4, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine

053694 NARCANTI

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

04.01.2004*

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

5363-U-I-477/98

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla z 8 sveþkami v dvojnem traku

052167 MODOLEX PLUS sveþke

Uradni list Republike Slovenije

18457

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

škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 50 ampulami z 2 ml raztopine (2 Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. N.V.Organon,Nizozemska in Organon S.A.,Francija/
mg/ml)
se samo v bolnišnicah.
10, Ljubljana, Slovenija
Organon Agencies, B.V., Oss, Nizozemska

074640 ONILAT tablete 8 mg

090026 ORMIDOL 25 mg tablete

063398 PAVULON 4 mg/2 ml raztopina
za injiciranje

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Higiea, d.o.o., Zastopstva in trgovina,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Blatnica 10, Trzin, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

škatla z 10 ampulami s praškom in 10
ampulami po 1 ml 0,9% raztopine
natrijevega klorida

škatla s plastenko s 50 tabletami

škatla s 5 ampulami s praškom in 5
ampulami po 2 ml vode za injekcije

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

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

064556 PERGONAL 75 i.e.

052590 PERSANTIN 75 mg obložene
tablete

065285 PHENOBARBITON NATRIUM
injekcije

065552 PHENOBARBITON tablete 100
mg

065706 PHENOBARBITON tablete 15
mg

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.
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Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
Ljubljana, Slovenija

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

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb,
Hrvaška

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb,
Hrvaška

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb,
Hrvaška

Boehringer Ingelheim France, Francija/ Boehringer
Ingelheim International GmbH, Nemþija

Laboratoires Serono SA, Zone Ind. de l'Ouriettaz,
Aubonne,Švica/Ares Trading S.A., Vaumarcus NE ,
Švica

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb,
Hrvaška

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb,
Hrvaška

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

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

512/B-194/00

512/B-193/00

512/B-192/00

5363-U-I-248/02

5363-U-I-146/02

5363-U-I-53/02

5363-U-I-54/02

5363-U-I-756/05

5363-U-I-123/01

5363-U-I-198/00

5363-U-I-199/00

21.5.2004*

21.5.2004*

21.5.2004*

28.06.2006*

19.12.2005*

29.01.2007*

29.01.2007*

05.09.2007

17.04.2006*

17.12.2004*

17.12.2004*
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Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

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

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

063452 PENBRITIN prašek za raztopino škatla s 50 prebodnimi stekleniþkami s
za injiciranje/infundiranje 1 g
praškom

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

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

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

063517 PENBRITIN prašek za raztopino škatla s 50 prebodnimi stekleniþkami s
za injiciranje 500 mg
praškom

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

17.12.2004*

Št.

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

5363-U-I-197/00

18458 /

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

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

074691 ONILAT tablete 4 mg

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

škatla s 5 ampulami po 4 ml raztopine

074756 ONILAT injekcije 8 mg/4 ml

Stran

Uradni list Republike Slovenije

20 x 50 mg

50 ampul po 5 ml (250 mg/5 ml)

20 x 25 mg

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

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

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

infuzijska steklenica po 500 ml raztopine Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

infuzijska steklenica po 500 ml raztopine Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

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

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

škatla s tubo po 30 g mazila

021962 PLIVIT B1 tablete

022020 PLIVIT B6 injekcije 250 mg

022012 PLIVIT B6 tablete

013218 PROSTANDRIL

005649 REMERON 30 mg

005665 REMERON 45 mg

012572 SALVIAMIN L8B.UH

036056 SALVIAMIN LX6

090360 SETRONON filmsko obložene
tablete 4 mg

090379 SETRONON filmsko obložene
tablete 8 mg

009156 SOREL mazilo 0,005%

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

5363-U-I-169/00

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-210/04
Hrvaška

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-209/04
Hrvaška

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-2776/94
Hrvaška

22.06.2005*

05.09.2007

05.09.2007

08.04.1999*

08.04.1999*

29.11.2004*

29.11.2004*

04.07.2007*

09.03.2003*

09.03.2003*

09.03.2003*

09.03.2003*

09.03.2003*

124 / 28. 12. 2007 /
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LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

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

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

5363-U-I-724/03

5363-U-I-723/03

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-2775/94
Hrvaška

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. N. V. Organon, Oss, , Nizozemska
10, Ljubljana, Slovenija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. N. V. Organon, Oss, , Nizozemska
10, Ljubljana, Slovenija

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-326/02
Hrvaška

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-243/98
Hrvaška

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-244/98
Hrvaška

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-240/98
Hrvaška

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-242/98
Hrvaška

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, 5363-U-I-241/98
Hrvaška

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se po navodilu in pod posebnim nadzorom Ljubljana, Slovenija
zdravnika specialista ali od njega
pooblašþenega zdravnika.

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

50 ampul po 2 ml (250 mg/2 ml)

022004 PLIVIT B1 injekcije 250 mg

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišþu 35,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri Ljubljana, Slovenija
pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

50 ampul po 1 ml (100 mg/ml)

021997 PLIVIT B1 injekcije 100 mg

Uradni list Republike Slovenije

18459

škatla z 21 tabletami v pretisnem omotu Zdravilo se izdaja le na recept.
(6 rjavih, 5 belih in 10 rumenih tablet)

škatla s 15 ampulami po 4 ml raztopine

steklenica s 500 ml raztopine

škatla s 50 ampulami po 4 ml

škatla s 50 ampulami po 5 ml

škatla s 50 ampulami po 2 ml

škatla s 50 ampulami po 10 ml

077283 TRI-STEDIRIL

059722 UROMITEXAN raztopina za
injiciranje 400 mg/4 ml

007021 VAMIN 18 EF

052019 VODA ZA INJEKCIJE Lek

052035 VODA ZA INJEKCIJE Lek

052043 VODA ZA INJEKCIJE Lek

010065 VODA ZA INJEKCIJE Lek
Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

EVA 2007-2711-0090
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Breda Kokalj Limbek, dr.med.spec.

Predsednica sveta Javne agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomoþke

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

Federa Limoges S.A.S., Francija ali Fresenius Kabi
Austria GmbH, Avstrija/Fresenius Kabi AB, Uppsala,
Švedska

Asta Medica AG, Kantstrasse 2, Halle, Nemþija / Asta
Medica AG, Frankfurt, Nemþija

Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Co. Kildare, Irska/
Wyeth - Lederle Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd,
Danska

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

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

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Medias International, d.o.o., Leskoškova
se samo v bolnišnicah.
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
se samo v bolnišnicah.
Slovenija

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

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

Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Co. Kildare, Irska/
Wyeth - Lederle Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija

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

5363-U-I-469/01

5363-U-I-162/03

5363-U-I-163/03

5363-U-I-165/03

5363-U-I-164/03

5363-U-I-649/03

5363-U-I-769/02

5363-U-I-168/04

5363-U-I-406/02

5363-U-I-88/04

5363-U-I-170/00

26.07.2007

19.12.2003*

19.12.2003*

19.12.2003*

19.12.2003*

15.02.2005*

28.06.2006*

24.06.2004*

07.03.2007*

12.01.2008

22.06.2005*
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Št. 00-19/2007
Št. 00-19/2007
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
Ljubljana,
dne 2007-2711-0090
23. oktobra 2007.
EVA

011061 ZYLLT filmsko obložene tablete škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
75 mg
pretisnem omotu)

škatla z 28 tabletami (12 rumenih, 10
belih, 6 rdeþih) v plastiþni škatlici

097497 TRISEQUENS FORTE

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

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

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla z 21 tabletami v pretisnem omotu Zdravilo se izdaja le na recept.

079146 Stediril 0,05/0,5 mg obložene
tablete

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla s tubo po 100 g mazila

18460 /

009261 SOREL mazilo 0,005%

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Priloga

škatla s stekleniþko s 155 ml
peroralne raztopine

peroralna raztopina

škatla s stekleniþko s 95 ml
peroralne raztopine

peroralna raztopina

škatla s stekleniþko s 47 ml
peroralne raztopine

peroralna raztopina

škatla s 30 kapsulami (2 x 15
kapsul v pretisnem omotu)

mehka kapsula

GSK d.o.o., Knezov štradon 90,
Ljubljana, Slovenija
.................................................................
GSK Pharmaceuticals S.A., Poznan,
Poljska/GSK Export Limited, Brentford,
Velika Britanija
GSK d.o.o., Knezov štradon 90,
Ljubljana, Slovenija
.................................................................
GSK Pharmaceuticals S.A., Poznan,
Poljska/GSK Export Limited, Brentford,
Velika Britanija
Klosterfrau, Berlin, Nemþija/MCM
KlosterfrauVertiebs-GmbH, Köln,
Nemþija
...............................................................
Top Trade d.o.o., Cesta v Gorice 39,
Ljubljana
Klosterfrau, Berlin, Nemþija/MCM
Klosterfrau Vertiebs-GmbH, Köln,
Nemþija
...............................................................
Top Trade d.o.o., Cesta v Gorice 39,
Ljubljana
Klosterfrau, Berlin, Nemþija/MCM
Klosterfrau Vertiebs-GmbH, Köln,
Nemþija
...............................................................
Top Trade d.o.o., Cesta v Gorice 39,
Ljubljana

Izdelovalec/Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za promet

sprememba imetnika dovoljenja
za promet

5363-II-031/06

04.04.2007

5363-II-032/06

04.04.2007

04.04.2007

sprememba imetnika dovoljenja
za promet

sprememba imetnika dovoljenja
za promet

5363-II-030/06

20.03.2007

sprememba imetnika dovoljenja
za promet

sprememba imetnika dovoljenja
za promet

Razlog prenehanja veljavnosti

5363-II-027/06

20.03.2007

Številka odloþbe
Datum prenehanja
veljavnosti
5363-II-026/06

Št.

Melisana Klosterfrau
Melissengeist

Melisana Klosterfrau
Melissengeist

Melisana Klosterfrau
Melissengeist

CAPIVIT A+E 2500
i.e./150 mg mehke kapsule

mehka kapsula

CAPIVIT A+E 2500
i.e./50 mg mehke kapsule

škatla s 30 kapsulami (2 x 15
kapsul v pretisnem omotu)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

6282.

Ime zdravila

Uradni list Republike Slovenije
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18461

Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto oziroma je prenehalo
veljati

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 6. redni seji dne 23. 10. 2007 sprejel

SEZNAM
zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto oziroma
je prenehalo veljati

ukinitev dovoljenja za promet na
predlog imetnika dovoljenja za
promet

ukinitev dovoljenja za promet na
predlog imetnika dovoljenja za
promet

ukinitev dovoljenja za promet na
predlog imetnika dovoljenja za
promet

5363-II-038/04

5363-II-039/04

5363-II-039/04

124 / 28. 12. 2007

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

10.04.2007*

10.04.2007*

Št.

10.04.2007*

20.06.2005*

ukinitev dovoljenja za promet na
predlog imetnika dovoljenja za
promet

5363-II-029/02

18462 /

Št. 00-20/2007
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EVA 2007-2711-0091

mehka kapsula

Lek farmacevtska družba d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
škatla s stekleniþko z 42
................................................................
kapsulami
Lek farmacevtska družba d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
Roche Products td,Hertfordshire,Velika
Supradyn šumeþe tablete
šumeþa tableta
Britanija/Bayer HealthCare AG, 51368
škatla z vsebnikom z
Leverkusen, Nemþija
10 tabletami
...............................................................
Bayer Pharma d.o.o.
Celovška 135, Ljubljana, Slovenija
Supradyn šumeþe tablete
šumeþa tableta
Roche Products td,Hertfordshire,Velika
Britanija/Bayer HealthCare AG, 51368
Leverkusen, Nemþija
škatla z vsebnikom z
20 tabletami
...............................................................
Bayer Pharma d.o.o.
Celovška 135, Ljubljana, Slovenija
Roche Products td,Hertfordshire,Velika
Supradyn filmsko obložena
Filmsko obložena tableta
tableta
Britanija/Bayer HealthCare AG, 51368
škatla z vsebnikom s 30
Leverkusen, Nemþija
tabletami
...............................................................
Bayer Pharma d.o.o.
Celovška 135, Ljubljana, Slovenija
*zdravilo je lahko na trgu še 18 mesecev po navedenem datumu, skladno s 50. þlenom Zakona o zdravilih

Trienyl kapsule

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
6283.

Št.
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Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 23. 5. 2007 do 10. 10. 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 6. redni seji dne 23. 10. 2007 sprejel
Na podlagi 52. lena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št.31/06) in 11. lena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in
S ESlovenije
Z N AzaM
medicinske (Uradni list RS, št. 115/06) je svet Javne agencije Republike
zdravila in medicinske pripomoke na 6. redni seji sveta dne 23. 10.
2007 sprejel

zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 23. 5. 2007 do 10. 10. 2007
SEZNAM
izdano dovoljenje za promet
zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 23.5.2007 do 10.10.2007 izdano dovoljenje za promet
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Sestava

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

na veterinarski recept

ORION Corporation Orionintie 1,PO
Boxxx 65 02200 Espoo, Finska

Karenca

000502 ANTISEDAN raztopina za injiciranje raztopina za injiciranje
za pse in make

atipamezol (Atipamezolum)

prebodna steklenika z 10 ml raztopine
za injiciranje

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

psi
ni smiselna
make
ni smiselna

000503 AQUAVAC FUROVAC
Aeromonas
salmonicida,inaktivirane celice ( )

koncentrat za suspenzijo za kopel

na veterinarski recept

Cepivo je v 1000 ml steklenikah iz
visokogostotnega polietilena v skladu s
Ph.EUR.Parenteralno cepljenje=10.000
odmerkov.Cepljenje s kopeljo=100 kg
rib

ESSEX TIERARZNEI
Thomas-Dehler-Strasse 27 81737
Munchen, Nemija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-780/2005
21.08.2008
00039

5363-812/2006
25.10.2010
01178

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

atlantski losos (Salmo salar)
0 dnevnih stopinj

000504 BAYCOX BOVIS 50 mg/ml peroralna peroralna suspenzija
suspenzija
toltrazuril

na veterinarski recept

Polietilenska plastenka,ki vsebuje
100,250 ali 1000 ml bele ali
rumenkaste suspenzije,z modro
propilensko navojno zaporo pri 100 ml
in zeleno zaporo pri 250 ml ter 1000 ml
plastenki

KVP Pharma nd Veterinar Produkte GmBH
Projensdorfer Str. 324 24106 Kiel, Nemija
BAYER d.o.o. Bravnierjeva 13, Ljubljana,
Slovenija

5363-923/2006
25.01.2011
01191

teleta
meso in organi 63 dni na farmah
mlenih krav

000505 CEFATRON intramamarno mazilo,
krave v presušitvi

intramamarna suspenzija,krave v
presušitvi

benzatinijev cefapirin (Cefapirinum
benzathinum)

škatle z 12 injektorji po 5 ml
intramamarne suspenzije

na veterinarski recept

FATRO S.p.A. Via Emilia,285 40064
Ozzano Emilia (Bologna), Italija
FATRO S.p.A. Via Emilia,285, 40064
Ozzano emilia (Bologna), Italija

5363-1015/2006
19.10.2011
00128

krave v presušitvi
meso in organi 42 dni
mleko 3 dni 6 molž

000506 CEFAXIMIN L intramamarno mazilo, intramamarna suspenzija,krave v
krave v laktaciji

laktaciji

rifaksimin (Rifaximinum)
natrijev cefacetril ( )

škatla z 12 "Twinsert" injektorji po 5 ml
intramamarne suspenzije in z 12 robki
za dezinfekcijo;škatla s 4 "Twinsert"
injektorji po 5 ml intramamarne
suspenzije in s 4 robki za dezinfekcijo

na veterinarski recept

FATRO S.p.A. Via Emilia,285 40064
Ozzano Emilia (Bologna), Italija
FATRO S.p.A. Via Emilia,285, 40064
Ozzano emilia (Bologna), Italija

5363-1016/2006
27.09.2012
00129

krave v laktaciji
meso in organi 5 dni
mleko 84 ur 7 molž

000507 CEPRAVIN DRY COW intramamarna intramamarna suspenzija
suspenzija,krave v presušitvi
cefalon (Cephalonium)

Škatla z 20 in 120 injektorji s po 3 g
intramamarne suspenzije.Plastini
injektor (3 g) s cevnim nastavkom ima
bat in pokrov za zašito cevnega
nastavka.

na veterinarski recept

SCHERING-PLOUGH Bray Boghall Road
Bray, Irska
ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

5363-760/2005
21.04.2010
00133

krave v presušitvi
meso 21 dni
mleko 55 dni e pride do poroda
prej kot v 51 dneh po dajanju,se v
mleku kontrolira vsebnost
antibiotika.
Pri izrazito hipokalceminih
kravah je treba karenco podaljšati
na ve kot 55 dni,dokler se vsebnost
antibiotika ne zmanjša pod najvišjo
dovoljeno mejo ostankov.

Priloga
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na veterinarski recept

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

Karenca

000508 DEPEDIN VEYX suspenzija za
injiciranje

prednizolonoacetat (Prednisoloni
acetas)
deksametazon (Dexamethasonum)

suspenzija za injiciranje
prebodna steklenika s 50 ml
suspenzije za injiciranje
govedo
meso in organi 10 dni
mleko 2 dni
teleta
meso in organi 10 dni
psi
ni smiselna
make
ni smiselna

000509 DOMITOR raztopina za injiciranje za raztopina za injiciranje
pse in make

medetomidin hidroklorid

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

na veterinarski recept

prebodna steklenika z 10 ml raztopine
za injiciranje

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

psi
ni smiselna
make
ni smiselna

000510 DOMOSEDAN raztopina za

injiciranje za govedo in konje
detomidin

raztopina za injiciranje

na veterinarski recept

steklenike s 5 in 20 ml raztopine za
injiciranje

injiciranje

oksitetraciklin (Oxytetracyclinum)

na veterinarski recept

prebodne steklenike po 50 ml in 100
ml raztopine za injiciranje

tablete za pse

benazepril (Benazeprylum)

1 pretisni omot s 14 tabletami,10
pretisnih omotov s 14 tabletami
psi
ni smiselna

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

govedo
meso 21 dni
mleko 7 dni
prašii
meso 21 dni
ovce
meso 21 dni
mleko 7 dni
koze
meso 21 dni
mleko 7 dni
perutnina
meso 21 dni
jajca 14 dni
kunci
meso 21 dni

000512 FORTEKOR 20 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta

ORION Corporation Orionintie 1,PO
Boxxx 65 02200 Espoo, Finska
PFIZER Luxembourg SARL 51,Avenue
J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luksemburg

govedo
meso in organi 2 dni
mleko 0 dni
konji
meso in organi 2 dni

000511 EGOCIN L.A. 200 mg/ml raztopina za raztopina za injiciranje

ORION Corporation Orionintie 1,PO
Boxxx 65 02200 Espoo, Finska

na veterinarski recept

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

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-1883/2005
09.03.2011
00161

5363-783/2005
24.07.2008
00181

5363-959/2004
22.07.2008
00182

5363-224/2006
08.06.2011
00195

21-06/07
18.03.2008
00256

NOVARTIS VETERINA d.o.o. Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

Stran 2 od 11

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Sestava

Št.

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

na veterinarski recept

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

Karenca

000513 FORTEKOR 5 mg filmsko obložene
tablete za pse

benazepril (Benazeprylum)

filmsko obložena tableta
1 pretisni omot s 14 tabletami,10
pretisnih omotov s 14 tabletami
ni smiselna

za prašie

imunoglobulini,prašiji
(Immunoglobulinum suillum
nativum )
železov dekstran (Dextraferranum
)
tiaminijev klorid (Thiamini
hydrochloridum)
vitamin B2 (riboflavin)
(Riboflavinum (Vitaminum B2))
piridoksinijev klorid (Pyridoxini
hydrochloridum)
nikotinamid (Nicotinamidum)
kalcijev pantotenat (Calcii
pantotenas)
bakrov klorid (Cupri chloridum)
kobaltov klorid,brezvodni
(Cobaltosi chloridium anhydricum)

000515 GEOTILIN P predmešanica za

pripravo zdravilne krmne mešanice
oksitetraciklin (Oxytetracyclinum)
tiamulin ( )

raztopina za injiciranje

Stran

18465

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
21-05/07
18.03.2008
00255

NOVARTIS VETERINA d.o.o. Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

psi

000514 GAFERVIT raztopina za injiciranje

124 / 28. 12. 2007 /

na veterinarski recept

steklenike po 1x 10 ml,1x 20 ml,1x 50
ml in 1x 100 ml,1x 250 ml,1x 500
ml,1x 1000 ml plastenka zaprta z
gumijastim zamaškom,zašitenim z
aluminijasto kapico,S priloženim
navodilom za uporabo je vložena v
kartonsko škatlo.

BIOVETA Plc Komenskeho 212 6832
Ivanovice na Hane, eška Republika
VETCONSULT PHARMA d.o.o. Gerbieva
50, Ljubljana, Slovenija

5363-535/2006
13.08.2012
01011

prašii
0 dni

predmešanica za pripravo zdravilne
krmne mešanice

na veterinarski recept

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100 , Slovenija
VETERINA PLUS d.o.o Dunajska 51,
Ljubljana, Slovenija

alufolijska vreka z 200 g in 1 kg
praška,natronova vreka s 5 in 25 kg
praška

5363-1829/2005
16.02.2011
00281

prašii
meso in organi 5 dni

000516 GEOTRIM P predmešanica za

pripravo zdravilne krmne mešanice

predmešanica za pripravo zdravilne
krmne mešanice

oksitetraciklin (Oxytetracyclinum)
trimetoprim (Trimethoprimum)
sulfadimidin (Sulfadimidinum)

alufolijska vreka z 1 kg
praška,natronova vrea s 25 kg
predmešanice

na veterinarski recept

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100 , Slovenija
VETERINA PLUS d.o.o Dunajska 51,
Ljubljana, Slovenija

5363-1830/2005
16.02.2011
00282

teleta
meso in organi 14 dni
pujski
meso in organi 14 dni
brojlerji
meso in organi 14 dni

000517 GUMPESKAL+IB emulzija za
injiciranje

virus Gumborske bolezni
,inaktiviran (IBDV) (Virus bursitidis
infectivae aviariae inactivatum)
virus atipine kokošje
kuge,inaktiviran (Virus
Pseudopestis aviariae inactivatum)
virus nalezljivega kokošjega
bronhitisa,inaktiviran (Viris
bronchitidis infectivae aviariae
inactivatum)

suspenzija za injiciranje
steklenike z 1000 odmerki (500 ml)
cepiva
kokoši
0 dni

na veterinarski recept

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100 , Slovenija
VETERINA PLUS d.o.o Dunajska 51,
Ljubljana, Slovenija

5363-1978/2005
09.03.2011
00290
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na veterinarski recept

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

Karenca

000518 LINCO SPECTIN 44 predmešanica za predmešanica za pripravo zdravilne
pripravo zdravilne krmne mešanice
za prašie
linkomicin (Lincomycinum)
spektinomicin (Spectinomycinum)

krmne mešanice

vree iz polietilena in aluminija s po 1
kg in 5 kg predmešanice za pripravo
zdravilne krmne mešanice,veslojne
vree iz papirja in polietilena s po 25 kg
predmešanice za pripravo zdravilne
krmne mešanice

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
21-128/07
29.03.2012
00931

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

prašii
meso in organi 2 dni

000519 M+PAC emulzija za injiciranje
Mycoplasma
hyopneumoniae,inaktivirana

emulzija za injiciranje

na veterinarski recept

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

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

5363-949/2005
01.01.1910
01077

prašii
0 dni v reji,starejši od 7 dni

000520 NOBILIS MA5 + KLON 30
virus nalezljivega bronhitisa,živi
virus atipine kokošje kuge
(ND),živi (Virus pseudopestis
aviariae vivum)

000521 NOBILIS REO 1133 liofilizat in

vehikel za suspenzijo za injiciranje
za pišance
virus reo,živi

liofilizat

na veterinarski recept

škatla z 10 steklenikami po 1000
odmerkov

na veterinarski recept

škatla z 10 steklenikami po 1000
odmerkov

injiciranje za pišance

virus nalezljivega
bronhitisa,inaktivirani ( )
virus atipine kokošje
kuge,inaktiviran (Virus
Pseudopestis aviariae inactivatum)
virus nalezljivega kokošjega
burzitisa (virus Gumborske
bolezni)
virus reo,inaktiviran

steklenike po 500 ml,kar zadoša za
1000 odmerkov
pišanci
0 dni

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

5363-136/2005
21.04.2010
00426

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

pišanci
0 dni

000522 NOBILIS REO+IB+G+ND emulzija za emulzija za injiciranje

5363-135/2005
21.04.2010
00424

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

pišanci
0 dni

liofilizat in vehikel za suspenzijo za
injiciranje

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

na veterinarski recept

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

5363-143/2005
21.04.2010
00425

INTERVET International B.V., Wim de
Korvenstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska
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na veterinarski recept

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

Karenca

000523 NUFLOR 300 mg/ml raztopina za
injiciranje

florfenikol (Florphenicolum)

raztopina za injiciranje
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

000524 ORBENIN EXTRA Dry cow

intramamarna suspenzija,krave v
presušitvi
kloksacilin (Cloxacillinum)

intramamarna suspenzija,krave v
presušitvi

124 / 28. 12. 2007 /

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

škatla s 24 injektorji,škatla s 60
injektorji,škatla s 120 injektorji,škatla z
200 injektorji po 3,6 g intramamarne
suspenzije

Stran

18467

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-278/2006
05.04.2012
00446

5363-946/2005
10.10.2007
00452

krave v laktaciji
meso in organi 28 dni Karenca se
nanaša na uporabo Orbenina EDC
samega ali v kombinaciji z
OrbeSealom.
mleko 96 ur e krava teli ali
povrže predasno oz.,e ji zdravilo
damo v obdobju krajšem od 42 dni
od datuma telitve,je mleko primerno
za prehrano ljudi 42.dan + 96 ur po
zadnjem vnosu zdravila

000525 OTOMAX kapljice za uho,
suspenzija

gentamicin (Gentamicinum)
betametazon (Betamethasonum)
klotrimazol (Clotrimazolum)

000526 PESTIKAL emulzija za injiciranje
virus atipine kokošje
kuge,inaktiviran (Virus
Pseudopestis aviariae inactivatum)

kapljice za uho, suspenzija
polietilenske plastenke s 14 in 34 ml
suspenzije
ni smiselna

suspenzija za injiciranje

virus atipine kokošje kuge
(ND),živi (Virus pseudopestis
aviariae vivum)

na veterinarski recept

steklenica s 500 ml cepiva (1000
odmerkov)

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100 , Slovenija
VETERINA PLUS d.o.o Dunajska 51,
Ljubljana, Slovenija

kokoši
0 dni

Steklene ampule s 25 odmerki
cepiva,škatle z 10 steklenimi ampulami
po 1000 odmerkov cepiva,škatle z 10
steklenimi ampulami po 2000
odmerkov cepiva, škatle z 10
steklenimi ampulami po 2500
odmerkov cepiva,škatle z 10 steklenimi
ampulami po 5000 odmerkov

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

psi

000527 PESTIKAL LA SOTA SPF liofilizat za liofilizat za suspenzijo
suspenzijo

na veterinarski recept

na veterinarski recept

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100 , Slovenija
VETERINA PLUS d.o.o Dunajska 51,
Ljubljana, Slovenija

5363-1589/2005
05.04.2012
00456

5363-795/2006
06.11.2011
00485

21-160/2007
16.02.2009
00489

kokoši
0 dni
purani
0 dni
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brez recepta

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100 , Slovenija

Karenca

000528 PRAZINON PLUS tablete za pse
prazikvantel (Praziquantelum)
pirantelpamoat
febantel

tableta
škatla z 2-krat 10 tabletami; škatla z
10.krat 10 tabletami

VETERINA PLUS d.o.o Dunajska 51,
Ljubljana, Slovenija

psi

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-404/2006
08.06.2011
00505

ni smiselna

000529 PRAZINON raztopina za injiciranje
za pse in make

prazikvantel (Praziquantelum)

raztopina za injiciranje

na veterinarski recept

steklenika z 10 ml raztopine za
injiciranje

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100 , Slovenija
VETERINA PLUS d.o.o Dunajska 51,
Ljubljana, Slovenija

psi

5363-403/2006
08.06.2011
00506

ni smiselna
make
ni smiselna

000530 QUANTUM DOG DA(2)PPi/Cvl

liofilizat in vehikel za suspenzijo za
injiciranje
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 ( )

000531 QUANTUM DOG DA2PPi/L liofilizat
in vehikel za suspenzijo za
injiciranje

virus pasje kuge
(CDV),živi,oslabljeni
pasji adenovirus tip 2
(CAV2),oslabljeni
pasji parvovirus
(CPV),živi,oslabljeni
virus pasje parainfluence
(CPI),živi,oslabljeni
Leptospira interrogans serovar
icterohaemorrhagiae ( )
Leptospira interrogans serovar
canicola ( )

000532 QUANTUM DOG Pi/CvL liofilizat in

vehikel za suspenzijo za injiciranje
virus pasje parainfluence
(CPI),živi,oslabljeni
pasji korona virus (CCV),inaktiviran
Leptospira interrogans serovar
icterohaemorrhagiae ( )
Leptospira interrogans serovar
canicola ( )

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.

5363-641/2005
25.08.2009
01034

psi
ni smiselna

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 tipa I
(Ph.Eur.) volumna 4 ml,ki vsebujejo 1
ml komponente L ali komponente
DA2PPi.Gumijast zamašek iz
brombutila zašiten z barvno oznaeno
aluminijasto zaporko in polipropilensko
zaporko.Škatla z 10 vialami z DA2PPi
in 10 vialami z L.Škatla s 25 vialami z
DA2PPi in 25 vialami z L.

5363-1014/2006
13.09.2010
01197

psi
ni smiselna

liofilizat in vehikel za suspenzijo za
injiciranje
Viale iz prozornega stekla,tip I
(ph.Eur.) volumna 4 ml,ki vsebujejo 1
ml komponenete CvL ali pa
komponente Pi.Gumijast zamašek iz
brombutila zašiten z barvno oznaeno
aluminijasto zaporko in propilensko
zaporko.Škatla z 10 vialami s Pi
komponento in 10 vialami s CvL
komponento.Škatla s 25 vialami s Pi
komponento in 25 vialami s CvL
komponento.

na veterinarski recept

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

5363-996/2006
13.09.2010
01194

psi
ni smiselna
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ESSEX Animal Health Im Langen Felde
30938 Burgwedel, Nemija

Karenca

000533 QUANTUM DOG Pi/L liofilizat in

vehikel za suspenzijo za injiciranje
virus pasje parainfluence
(CPI),živi,oslabljeni
Leptospira interrogans serovar
icterohaemorrhagiae ( )
Leptospira interrogans serovar
canicola ( )

liofilizat in vehikel za suspenzijo za
injiciranje
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ESSEX TIERARZNEI
Thomas-dehler-strasse 27, 81737
Munchen, Nemija

Viale iz prozornega stekla tipa I
(Ph.Eur.),volumna 4 ml,ki vsebujejo 1
ml komponente L ali komponente
Pi.Gumijast zamašek iz brombutila
zašiten z barvno oznaeno
aluminijasto zaporko in polipropilensko
zaporko.Škatla z 10 vialami s Pi
komponento in 10 z L
komponento.Škatla s 25 vialami s Pi
komponento in 25 z L komponento.

Stran

18469

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-992/2006
13.09.2010
01196

psi
ni smiselna

000534 REPEN suspenzija za injiciranje
benzilpenicilin
dihidrostreptomicin
(Dihydrostreptomycini)

suspenzija za injiciranje

na veterinarski recept

steklenike po 100 ml suspenzije za
injiciranje,steklenike po 250 ml
suspenzije za injiciranje

FATRO S.p.A. Via Emilia,285 40064
Ozzano Emilia (Bologna), Italija
FATRO S.p.A. Via Emilia,285, 40064
Ozzano emilia (Bologna), Italija

5363-1017/2006
12.10.2011
00531

govedo
meso in organi 30 dni
mleko 4 dni
prašii
meso in organi 30 dni
ovce
meso in organi 30 dni
mleko 4 dni
psi
ni smiselna
make
ni smiselna

000535 RESFLOR 300/16,5 mg/ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje za govedo

florfenikol (Florphenicolum)
fluniksin

na veterinarski recept

100 in 250 ml steklenike (brezbarvne
prebodne steklenike iz stekla tipa I;
brombutilni zamaški in aluminijaste
zaporke)

žveljive tablete za pse

karprofen (Carprofenum)

žveljiva tableta

na veterinarski recept

plastenke z varnostnim pokrovkom s
14,20,30,50,60,100 ali 180 tabletami
ni smiselna

žveljive tablete za pse

karprofen (Carprofenum)

žveljiva tableta
plastenke z varnostnim pokrovkom s
14,20,30,50,60,100 ali 180 tabletami
(20 mg, 50 mg ali 100 mg tablete)
psi

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

psi

000537 RIMADYL okusne tablete 20 mg

21-69/07
06.11.2011
01190

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

govedo
meso in organi 46 dni
mleko Uporaba pri mlenih kravah
v asu laktacije in presušitve ni
dovoljena,kot tudi ne pri
telicah,katerih mleko bo ez 2
meseca namenjeno za prehrano
ljudi.

000536 RIMADYL okusne tablete 100 mg

ESSEX ANIMAL HEALTH Friesoythe
Sedelsberger Strasse 2-4 26169
Friesoythe, Nemija

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

5363-1013/2006
22.08.2008
01184

5363-1174/2005
22.08.2008
00541

ni smiselna
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na veterinarski recept

PFIZER ANIMAL HEALTH S.A. Rue Laid
Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve, Belgija

Karenca

000538 RIMADYL okusne tablete 50 mg
žveljive tablete za pse

karprofen (Carprofenum)

žveljiva tableta
plastenke z varnostnim pokrovkom s
14,20,30,50,60,100 ali 180 tabletami

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

psi
ni smiselna

000539 RISPOVAL RS +PI3 Intranasal
virus goveje parainfluence 3
(PI3),živi,modificirani ( )
virus govejega respiratornega
sincicijskega virusa
(BRS),živi,modificirani

prašek in vehikel za suspenzijo

na veterinarski recept

Škatla s steklenimi vialami,ki vsebujejo
5 odmerkov liofiliziranega praška in
vialami,ki vsebujejo 10 ml vehikla
(topila).Obe viali imata gumijast
zamašek in aluminijast
pokrovek.Nazalni aplikatorji so
dodani.

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

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-1012/2006
22.08.2008
01183

5363-798/2006
11.10.2010
01189

govedo
0 dni

000540 SEDALIN Gel 350 mg/10 ml peroralni peroralni gel
gel za pse in konje

acepromazin (Acepromazinum)

na veterinarski recept

15 ml plastina brizga;bat brizge z
vrteim se obrokom,zaprta z belim
pokrovkom.Vsebuje 10 ml
peroralnega gela.Kartonska škatla z 1
brizgo.

VETOQUINOL AG Aemmenmattstrasse 2
CH-3123 Belp Bern, Švica
VET4VET Gerbieva 50, Ljubljana,
Slovenija

5363-1718/2005
09.08.2012
00907

konji
meso in organi 6 mesecev
psi
ni smiselna

000541 SULFADIMIDIN 32% raztopina za
injiciranje

sulfadimidin (Sulfadimidinum)

raztopina za injiciranje
prebodna steklenika s 50 ml raztopine
za injiciranje
govedo
meso in organi 10 dni
mleko 5 dni
teleta
meso in organi 12 dni
konji
meso in organi 10 dni
prašii
meso in organi 12 dni
ovce
meso in organi 8 dni
mleko 5 dni
koze
meso in organi 10 dni
mleko 5 dni
perutnina
meso in organi 14 dni
jajca Ni za nesnice konzumnih jajc.
golobi
meso in organi 14 dni
inile
meso Karenca ni doloena,ker se
meso teh živali ne uporablja za
prehrano ljudi ali proizvodnjo hrane.

na veterinarski recept

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100 , Slovenija
VETERINA PLUS d.o.o Dunajska 51,
Ljubljana, Slovenija

5363-1975/2005
09.03.2011
00590

kunci
meso in organi 12 dni
psi
Ni smiselna.
make
Ni smiselna.
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BIOVETA Plc Komenskeho 212 6832
Ivanovice na Hane, eška Republika

Karenca

000542 VANGUARD R
virus stekline,inaktivirani (Virus
rabies inactivatum)

raztopina za injiciranje
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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,25x1 ml,
50x1ml, 10x1ml; 1x5ml,5x5ml,10x5ml;
1x10ml,5x10ml,10x10ml;
1x20ml,5x20ml,10x20ml

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

Stran

18471

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
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

000543 VETALGIN raztopina za injiciranje
natrijev metamizolat (Metamizolum
natricum)

raztopina za injiciranje

na veterinarski recept

steklenike s 50 ml raztopine za
injiciranje

VETERINA PLUS d.o.o Dunajska 51,
Ljubljana, Slovenija

govedo
meso in organi 12 dni
mleko Ni dovoljena uporaba pri
živalih,katerih mleko je namenjeno
prehrani ljudi.
konji
meso in organi 12 dni
prašii
meso in organi 12 dni
psi
ni smiselna

000544 VETOFLOK 10% raztopina za
injiciranje

enrofloksacin

raztopina za injiciranje
steklenika s 100 ml raztopine za
injiciranje
govedo
meso in organi 10 dni
mleko 4 dni
prašii
meso in organi 10 dni

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

na veterinarski recept

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100 , Slovenija
VETERINA PLUS d.o.o Dunajska 51,
Ljubljana, Slovenija

5363-124/2005
21.04.2010
00684

5363-402/2006
08.06.2011
00689
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na veterinarski recept

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

Karenca

000545 VETOFLOK 5% raztopina za
injiciranje

enrofloksacin

raztopina za injiciranje
steklenike po 100 ml raztopine za
injiciranje
govedo
meso in organi
mleko 4 dni
prašii
meso in organi
ovce
meso in organi
mleko 4 dni
koze
meso in organi
mleko 4 dni
kunci
meso in organi
psi
ni smiselna
make
ni smiselna

000546 VEYX LA 20 % suspenzija za
injiciranje

amoksicilin (Amoxicillinum)

VETERINA PLUS d.o.o Dunajska 51,
Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-1976/2005
09.03.2011
00688

7 dni

7 dni
7 dni

7 dni

7 dni

suspenzija za injiciranje

na veterinarski recept

Prebodne steklenike s 100 ml
suspenzije za injiciranje.Veodmerni
vsebnik iz brezbarvnega stekla tipa II z
gumijastim (brombutil)
zamaškom,primernim za vekratno
prebadanje,zaprtim z aluminijasto
zaporko.

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

5363-2122/2005
08.06.2011
00693

govedo
meso in organi 28 dni
mleko 3 dni
prašii
meso in organi 28 dni
ovce
meso in organi 28 dni
mleko 3 dni
psi
ni smiselna
make
ni smiselna

000547 VEYXAT gel
kafra,racemna (Camphora
racemica)
metilsalicilat (Methylis salicylas)

gel
Vsebnik iz polietilena za 450 g in 1000
g
domae živali
meso in organi 3 dni vse vrste
domaih sesalcev
mleko 3 dni vse vrste domaih
sesalcev

na veterinarski recept

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

5363-1602/2005
08.11.2011
00694
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NORBROOK Laboratories Limited 105
Armagh Road County Down,BT35 6J,
Irska

Karenca

000548 VITAMIN B KOMPLEKS+C raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

vitamin B1 (tiamin) (Thiaminum
(Vitaminum B1))
vitamin B2 (riboflavin)
(Riboflavinum (Vitaminum B2))
vitamin B6 (piridoksin)
(Pyridoxinum (Vitaminum B6))
nikotinamid (Nicotinamidum)
askorbinska kislina (vitamin C)
(Acidum ascorbicum (Vitaminum
C))

100 ml steklenika
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

00-21/2007
Št. : Št.
00-21/2007

0 dni
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Stran

18473

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-927/2006
28.06.2012
00698

VETERINA PLUS d.o.o Dunajska 51,
Ljubljana, Slovenija

0 dni
0 dni
0 dni

0 dni

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomoke

Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EVA 2007-2711-0092

Ljubljana, dne 23. oktobra 2007.

Breda Kokalj-Limbek, dr. med., spec. interne medicine
Javna agencija Republike Slovenije
Predsednica sveta

EVA 2007-2711-0092

za zdravila in medicinske pripomočke
Breda Kokalj Limbek, dr. med., spec. interne medicine, l.r.
Predsednica sveta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
6284.

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti
gostinstva in turizma Slovenije

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in
turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/97) sklepata pogodbeni
stranki
– Gospodarska zbornica Slovenije, Turistično gostinska
zbornica,
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gostinstvo,
kot predstavnika delodajalcev
in
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri
Zvezi Svobodnih sindikatov Slovenije,
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri
Konfederaciji sindikatov ´90,
kot predstavnika delavcev

ANEKS
h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva
in turizma Slovenije
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in
turizma Slovenije (v nadaljevanju KP GiT) in njene tarifne
priloge določamo s tem aneksom rast najnižjih osnovnih plač
v letu 2007 za delavce, zaposlene pri delodajalcih, za katere
velja KP GiT.
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2. člen
Rast najnižjih osnovnih plač izplačanih po KP GiT v letu
2007 je od 1. 11. 2007 4% glede na stanje najnižjih osnovnih
plač 31. 7. 2007.
Najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih
od 1. 11. 2007:
Tarifni razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

listu.

Najnižja bruto osnovna plača
(EUR)
404,55
439,91
485,67
535,59
599,04
704,07
792,48
933,92
1.110,72

3. člen
Ta aneks velja od 1. 11. 2007 in se objavi v Uradnem

Ljubljana, dne 19. decembra 2007
Delojemalci:

Delodajalci:

Sindikat delavcev gostinstva in
turizma Slovenije,
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
Predsednik
Kristijan Lasebaher l.r.

Gospodarska zbornica
Slovenije,
Turistično gostinska zbornica
predsednik
Danilo Daneu l.r.

Sindikat delavcev gostinstva
in turizma Slovenije
pri Konfederaciji sindikatov ´90
predsednik
Anton Kambič l.r.

Združenje
delodajalcev Slovenije,
Sekcija
za gostinstvo predsednica
Alenka Iskra l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
20. 12. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-9/2004/12 o tem, da je
Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma
Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi
25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS,
št. 43/06) pod zaporedno številko 7/2.

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

18475

OBČINE

BELTINCI

AJDOVŠČINA
6285.

6287.

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Ajdovščina

Na podlagi 6. člena Odloka o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/03) je
občinski svet na seji dne 20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči
za novorojence v Občini Ajdovščina
1. člen
V letu 2008 znaša enkratna denarna pomoč za novorojence 400 €.
Enkratna denarna pomoč iz prvega odstavka se izplačuje
za otroke rojene v letu 2008.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 561-1/03
Ajdovščina, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJPZ in 14/07 – ZSPDPO) 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 9. redni seji dne
20. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračunu Občine Beltinci
za leto 2007
1. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto
2007 (Uradni list RS, št. 57/07 in št. 97/07) se tabela splošnega dela proračuna nadomesti z:
»
KONTO OPIS
A.

70

6286.

Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi
direktorjev v plačne razrede

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,
103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07) izdajam v
zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače
direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina
Ajdovščina,

71

SKLEP
o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev
v plačne razrede
V Sklepu o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede (Uradni
list RS, št. 10/06, 7/07) se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport
Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, ki je v obdobju
od 1. 3. 2006 do 31. 5. 2007 uvrščeno v 40. plačni razred, se s
1. 6. 2007 uvrsti v 42. plačni razred.«
Št. 1001-1/06
Ajdovščina, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci
za leto 2007

72

73

74/78

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. 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+731)
730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI

2007
(v EUR)

5.848.932
5.049.756
4.382.816
3.812.420
363.456
206.940

666.940
54.890
4.590
2.930
29.180
575.350
116.840
4.170

112.670
0
0
682.336

Stran

40

41

42

43

18476 /
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740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV EU
787 PREJETA SREDSTVA OD
DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+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 ORGANIZAC. IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)

Uradni list Republike Slovenije
B.
557.976

75

110.900
13.460
5.662.090
1.330.213

44

221.280
36.735
1.022.705

49.493
2.212.487
91.800
1.186.240

C.
50

211.687

55

722.760
1.264.332
1.264.332
855.058
198.458
656.600

186.842

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. SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI
MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU TEKOČEGA LETA

0

0

0

186.842
0
0
0
0
186.842
275.158
462.000
«

2. člen
V 5. členu odloka se tabela proračuna po institucionalni
klasifikaciji nadomesti z:

»
1
PU
9
1
2
3
4
5
96
961
962
963
964
965
966
967
968

2
NAZIV
OBČINA BELTINCI
OBČINSKI SVET
ŽUPAN/PODŽUPAN
NADZORNI ODBOR
OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT
OBČINA – NUSZ
KS BELTINCI
KS BRATONCI
KS DOKLEŽOVJE
KS GANČANI
KS IŽAKOVCI
KS LIPA
KS LIPOVCI
KS MELINCI

3
4
5
6
7
8
9
ZS 1.1.
ZAL.S.
PRIHODKI
TT/IT NPU RAZPOL.SR.
ODHODKI
31.12.
102.348,77 46.953,82 5.513.726,00 –113.479,00 5.549.549,59 5.088.004,10 461.545,49
69.607,00
226.151,10
5.030,00
4.768.961,00
18.255,00
77.992,04 –46.953,82
–27.998,35
–18.745,92
12.997,23
17.332,57
–209,55
24.547,00
4.050,03
18.610,70

263.896,29
81.708,35
23.865,92
27.682,77
32.207,43
22.839,55
19.673,00
33.789,97
22.129,30

0,00

294.934,51
53.710,00
5.120,00
40.680,00
49.540,00
22.630,00
44.220,00
37.840,00
40.740,00

294.480,00
53.710,00
5.120,00
40.680,00
49.540,00
22.630,00
44.220,00
37.840,00
40.740,00

454,51

Uradni list Republike Slovenije

6
61
62
63
64
65
66
67
68

NERAZPOREJENO
(DURS)
KRAJEVNE
SKUPNOSTI
KS BELTINCI
KS BRATONCI
KS DOKLEŽOVJE
KS GANČANI
KS IŽAKOVCI
KS LIPA
KS LIPOVCI
KS MELINCI
SKUPAJ KS
IN NUSZ
SKUPAJ VSI PU:

Št.

454,51
94.817,54

124 / 28. 12. 2007 /

Stran

454,51

0,00

18477

0,00

71.310,00

113.479,00

279.606,54

279.606,54

0,00

18.463,77
6.597,17
30.395,17
2.973,76
1.884,21
16.337,81
18.165,65
0,00
172.809,58 –46.953,82

16.620,00
1.580,00
16.490,00
2.220,00
6.860,00
4.510,00
9.480,00
13.550,00
335.206,29

21.011,00
11.279,00
13.011,00
12.982,00
11.951,00
10.883,00
13.291,00
19.071,00
113.479,00

56.094,77
19.456,17
59.896,17
18.175,76
20.695,21
31.730,81
40.936,65
32.621,00
574.541,05

56.094,77
19.456,17
59.896,17
18.175,76
20.695,21
31.730,81
40.936,65
32.621,00
574.086,54

454,51

275.158,35

0,00 5.848.932,29

0,00 6.124.090,64 5.662.090,64 462.000,00
«

3. člen
»

Tabela v 7. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
Prog. klas.
1
01
02
04
06
07
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
23

PODROČJA PORABE
2
POLITIČNI SISTEM
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
LOKALNA SAMOUPRAVA
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GOSPODARSTVO
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
ZDRAVSTVENO VARSTVO
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNO VARSTVO
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
SKUPAJ ODHODKI:

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2007-09-175/IV
Beltinci, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

BENEDIKT
6288.

Sklep o določitvi števila otrok v kombiniranem
oddelku vrtca Benedikt

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 34. člena Pravilnika
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05 in 82/05) in
16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06)
je Občinski svet Občine Benedikt na 10. redni seji dne 19. 12.
2007 sprejel

Proračun 2007
3
86.387,00
15.855,00
273.740,00
668.125,00
143.830,00
87.560,00
101.290,00
697.060,00
245.360,00
393.828,00
600.353,00
386.460,00
280.910,00
1.390.340,00
241.500,00
49.492,64
5.662.090,64

Delež v %
4
1,53
0,28
4,83
11,80
2,54
1,55
1,79
12,31
4,33
6,96
10,60
6,83
4,96
24,56
4,27
0,87
100,00
«

SKLEP
o določitvi števila otrok v kombiniranem oddelku
vrtca Benedikt
I.
Število otrok v kombiniranem oddelku ne sme presegati
sedemnajst otrok.
II.
Število otrok v kombiniranem oddelku lahko, od vključno
šolskega leta 2007/2008 dalje, presega število otrok, ki ga
določa prvi člen, za največ dva otroka v oddelku.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 60201-008/2007-2
Benedikt, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

Stran

18478 /
6289.

Št.
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Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1 in 14/05 – popravek) in 16. člena
Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 10. redni seji dne 19. 12. 2007
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Uradni list Republike Slovenije
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Bloke za leto 2007 (Uradni list RS, št. 14/07,
35/07, 64/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1145/27, cesta v izmeri 133 m2, k.o.
Benedikt.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna RS, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS in odlok o proračunu.

II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra. Zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni vložek
iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina Benedikt,
Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.

III.
Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Benedikt
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in jo pošlje pristojnemu sodišču,
ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o
javnem dobru.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 47807-001/2007-2
Benedikt, dne 20. decembra 2007

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja
največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna
se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega
sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008
dalje.
Nova vas, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

BLOKE
6290.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v
obdobju januar–marec 2008

Na podlagi določil 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
75/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 100/05), 32. in 33. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
in 30/02) in 29. člena Statuta Občina Bloke (Uradni list RS,
št. 41/99 in 96/02) je župan Občine Bloke dne 13. 12. 2007
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Bloke
v obdobju januar–marec 2008
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občina Bloke (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranje).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občina za leto
2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in

CANKOVA
6291.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Cankova za letu 2008

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni
list RS, št. 32/07), v skladu s 56. členom Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02, 110/02 – ZUreP-1 in
ZGO-1), 22. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00, 46/01) je Občinski svet
Občine Cankova na 9. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Cankova za letu 2008
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cankova za leto 2008 znaša 0,00376
EUR/m2.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2007 (Uradni list RS, št. 41/07).

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se za leto
2008.
Št. 426-10/2007
Cankova, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

6292. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči

na področju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Cankova

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet
Občine Cankova na 9. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju državnih pomoči na področju
razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Cankova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste
pomoči 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 srednja 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 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.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za državne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo
v proračunu občine.
3. člen
(oblika pomoči)
Državne pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v
obliki dotacij in sofinanciranja obresti.
4. člen
(opredelitev pojmov)
men:

Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji po-

»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena
87 (1) Pogodbe;

Št.
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»kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v
Prilogi I Pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov
iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000; proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki); proizvodi, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko
in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
Sveta EGS št. 1898/87;
»predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek
na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski
proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodaj;
»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;
»bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je upravičenec upravičen
do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom
neposrednih davkov;
»kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št.
1698/2005;
»slabe vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami« pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal,
toča, led, dež ali suša, ki uničijo več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem
obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem
petletnem obdobju, brez najvišjih in najnižjih vnosov;
»območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe
(ES) št. 1257/1999;
»podjetja v težavah« pomeni kmetijsko gospodarstvo ali
malo in srednje veliko podjetje v smislu Smernic Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02);
»kmetijsko gospodarstvo« pomeni kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje kriterije za majhna in srednje velika podjetja
iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 70/2001.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepov)
Državne pomoči usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči obsegajo pomoči na podlagi Uredbe 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 kmetijskih proizvodov,
in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se dodeljujejo za
naslednje namene:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– varstvo tradicionalne krajine in stavb,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemlijšč,
– pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
Državne pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št.
1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri pomoči de minimis, ki se dodeljujejo za namene:
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
dopolnilno in nekmetijsko dejavnost,
– promocija in trženje proizvodov in storitev,
– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih
in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja.
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6. člen
Državne pomoči in državne pomoči de minimis po tem
pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno
izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih,
občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je
iz teh virov že pridobil. Upravičenec mora prejeta sredstva iz
državnih pomoči in pomoči de minimis voditi ločeno.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki
ni podjetje v težavah. Pomoč za ukrepe po skupinskih izjemah
se ne dodeli za nazaj za dejavnosti, ki jih je upravičenec že
izvedel.
II. DRŽAVNE POMOČI – skupinske izjeme
7. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
– 4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR,
če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva
dodeljena.
8. člen
1. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti in/ali
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
– 2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju občine.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na območjih z
omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih.
4. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
4.1. posodabljanje kmetij,
4.2. urejanje pašnikov,
4.3. urejanje kmetijskih zemljišč.
4.1. Posodabljanje kmetij.
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem
na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih objektov (silosi itd.) na kmetiji ter
ureditev izpustov, »sofinanciranje adaptacije ali rekonstrukcije
gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva ni dovoljeno«,
– stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča
oziroma nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije (škropilnice
itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi
(mlekovodi, itd.),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak),
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stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo
in nakup večletnega sadilnega materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem
gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za
katere se uveljavlja pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu
obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske
dejavnosti.
4.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin
na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske
dejavnosti.
4.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih
zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa
in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske
dejavnosti.
9. člen
Varstvo tradicionalne krajine in stavb – 5. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006
Pomoč se lahko dodeli za naložbe namenjene ohranjanju
značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahaja na kmetijskem
gospodarstvu (npr. arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijskem gospodarstvu, če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti kmetijskega gospodarstva.
1. Cilj pomoči je obnavljanje in ohranjanje značilnosti
kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev, objekt (tradicionalna stavba) pa leži
na območju občine.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% ali do 75% upravičenih stroškov na območjih z
omejenimi možnostmi pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska poslopja;
kašče, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak, itd.), če naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
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– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za
ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih
gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti), do
100% dodatne pomoči za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben
za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
4. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
5. Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali proizvodna sredstva
morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga
vodi ministrstvo pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč.
10. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – 12. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006
1. Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub posevkov in
plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer in zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali.
2. Upravičenci do pomoči:
– so nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije
uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov v dotični zavarovarovalni vrsti.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja zavarovalne premije skupaj z deležem, ki ga sofinancira država ne sme presegati 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije,
– sofinancirani delež občine lahko znaša le razliko med
višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov v skladu z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.
4. Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje
izgub, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere,
– sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje živali zaradi bolezni.
5. Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela
zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev na
podlagi predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z občino,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
tekoče leto.
11. člen
Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč – 13. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006
1. Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih površin.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
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4. Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
5. Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
12. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
– 14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
1. Cilj pomoči je izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu.
2. Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov ter zagotavljajo, da je
pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge
kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov 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 o poslovnem sodelovanju.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
4. Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in oblikovanja 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 uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje
za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi
za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
5. Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov.
13. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
– 15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
1. Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne
izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev
ter boljši dostop do informacij s področja kmetijstva.
V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem
sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
1.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov
in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
1.2. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje
osebe,
1.3. na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4. za publikacije, kataloge, spletišča.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine
ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične podpore iz
tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe,

Stran

18482 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno
registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem
kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve
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 se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje
storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
4. Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in
izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi
operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo
tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne
stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij
razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin
razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine,
simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti
250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče
v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za
pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki
predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da
so predstavljeni v publikaciji.
5. Pogoji za pridobitev:
– dokazila / dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
14. člen
Kumulacija – 19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
Najvišji zneski pomoči, določeni pri posameznih ukrepih, v
členih 7 do 14 se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za
projekt ali dejavnost v celoti ali delno financira iz javnih sredstev
oziroma iz sredstev Skupnosti. V zvezi z istimi upravičenimi
stroški se pomoč sme kumulirati z drugo državno pomočjo le
do višine največje dovoljene intenzivnosti pomoči, določene z
uredbo komisije (ES) št. 1857/2006. Največja dovoljena intenzivnost pomoči določena s citirano uredbo se ne sme preseči,
če se za posamezni ukrep pridobijo sredstva državnega, EU
in lokalnega vira.
V zvezi z istimi upravičenimi 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 v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako
kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči,
določena z Uredbo komisije (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 v tem pravilniku.
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III. DRŽAVNE POMOČI – de minimis
15. člen
2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006
Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de
minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski
člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijsko dejavnostjo
na kmetijskih gospodarstvih.
16. člen
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih
javnih virov so sredstva dodeljena.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom
davka ali drugih dajatev.
17. člen
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
dopolnilno in nekmetijsko dejavnost
1. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo,
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem
gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež na območju občine.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
4. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
5. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske
dejavnosti ali je v postopku registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu
obresti.
18. člen
Promocija in trženje proizvodov in storitev
1. Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne
kmetijske proizvodnje.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo,
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem
gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež na območju občine.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
4. Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke,
razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
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5. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske
dejavnosti ali so v postopku registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč.

23. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in
občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski
upravni organ.

19. člen
Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in
nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja
1. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov
s področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave
in trženja kmetijskih proizvodov.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo,
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem
gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež na območju občine.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
4. Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede
povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje
in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov.
5. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske
dejavnosti ali so v postopku registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč.

24. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga
določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila dalje.

20. člen
Kumulacija – de minimis – 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 v uredbi o
skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
V. NAČIN DODELJEVANJA DRŽAVNIH POMOČI
21. člen
Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predhodno
izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, skladno s pogoji in po postopku, določenem
v veljavnih predpisih.
V javnem razpisu se po tem pravilniku podrobneje določijo
merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in državnih
pomoči de minimis ter najnižji oziroma najvišji zneski dodeljene
pomoči.
22. člen
Postopek za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan.
Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni občinski upravni organ.

VI. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (Uradni list RS,
št. 63/00, 21/03 – s spremembami in dopolnitvami).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko
obdobje razvoja podeželja 2007–2013.
Št. 330-10/2007
Cankova, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

6293.

Etični kodeks izvoljenih predstavnikov Občine
Cankova

Na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine
Cankova na 9. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

ETIČNI KODEKS
izvoljenih predstavnikov Občine Cankova
I. PODROČJE UPORABE
1. člen
Namen tega kodeksa »izvoljeni predstavnik« pomeni vsakega politika, ki opravlja mandat lokalnih oblasti, ki mu je bil
podeljen s splošnimi volitvami (volitve z neposredno volilno
pravico) – to je občinski svetnik/svetnica in župan/županja.
2. člen
Za namene tega kodeksa izraz »funkcija« pomeni z volitvami podeljen mandat in vse funkcije, ki jih opravlja izvoljeni
predstavnik v tem mandatu.
3. člen
Namen kodeksa je določiti standarde obnašanja, ki se
pričakuje od izvoljenih predstavnikov pri opravljanju njihovih
dolžnosti, in seznaniti državljane s standardi obnašanja, ki jih
imajo pravico pričakovati od svojih izvoljenih predstavnikov ter
obnašanje med samimi predstavniki lokalne oblasti.
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II. SPLOŠNA NAČELA
4. člen
Izvoljeni predstavniki se obvežejo, da bodo svoje funkcije
opravljali vestno, odgovorno, odprto in da bodo vedno pripravljeni odgovarjati za svoje odločitve. Pri sprejemanju svojih
odločitev so pravični in pošteni.
5. člen
Izvoljeni predstavniki opravljajo mandat po zakonu in
morajo vedno ravnati v skladu z ustavo, zakoni in občinskimi
akti (statut in poslovnik občinskega sveta).
Pri opravljanju svojih funkcij izvoljeni predstavniki služijo
javnemu interesu občanov.
6. člen
Izvoljeni predstavniki pri opravljanju funkcije ravnajo tako,
da varujejo oziroma prispevajo k ugledu Občine Cankova,
občinskega sveta in funkcije občinskega svetnika ali župana,
izogibajo se ravnanjem in govorenju, s katerimi bi se ugled
zmanjševalo.
7. člen
Izvoljeni predstavniki pri svojem delu v občinskem svetu in
njegovih delovnih telesih ravnajo tako, da omogočijo neovirano
delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
Izvoljeni predstavniki so na sejah občinskega sveta, sejah
delovnih teles, sestankih in drugih delovnih srečanj korektni in
ravnajo tako, da ne motijo svojih kolegov ter drugih udeležencev seje. V razpravi se izogibajo prepiru, kričanju, izsiljevanju
besede in motenju ali oviranju sogovornika.
Izvoljeni predstavniki o svojih kolegih in njihovih izjavah ali
ravnanju govorijo spoštljivo, resnicoljubno in tako, da varujejo
ugled občinskega sveta in župana. Ne uporabljajo izrazov in
izjav, ki bi lahko pomenile razžalitev, obrekovanje, žaljivo obdolžitev, opravljanje, sovražni govor ali bi spodbujale katerokoli
obliko nestrpnosti.
8. člen
Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij spoštujejo pooblastila in posebne pravice vseh ostalih političnih
izvoljenih predstavnikov in vseh javnih uslužbencev.
Pri opravljanju svojih funkcij ne smejo drugega političnega
predstavnika ali javnega uslužbenca spodbujati h kršenju načel, ki so vsebovana v tem kodeksu, ali mu pri tem pomagati.
III. POSEBNE OBVEZNOSTI
9. člen
Namen volilnih kampanj kandidatov je zagotoviti informacije in pojasnila volivcem o političnih programih. Kandidati
ne smejo pridobivati glasov drugače kot le s prepričljivo argumentacijo in razpravo. Zlasti ne smejo poskušati pridobiti
glasov s klevetanjem drugih kandidatov, uporabo nasilja in/ali
z grožnjami, ponarejanjem volilnih imenikov in/ali volilnih izidov
ali delanjem uslug ali obljubam le-teh.
10. člen
Izvoljeni predstavniki ne smejo opravljati svojih funkcij ali
izrabljati posebnih pravic svojega položaja v zasebno korist
posameznikov ali skupin posameznikov z namenom, da bi od
njih pridobili neposredno ali posredno osebno premoženjsko
korist.
11. člen
Izvoljeni predstavniki ne smejo opravljati svojih funkcij
ali izrabljati posebnih pravic svojega položaja za doseganje
neposredne ali posredne zasebne ali premoženjske osebne
koristi.
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12. člen
Če imajo izvoljeni predstavniki neposredno ali posredno
osebno korist v zadevah, ki jih obravnavajo lokalni ali regionalni
sveti ali izvršilni organi, morajo takšne interese naznaniti pred
odločanjem in glasovanjem. Izvoljeni predstavniki se vzdržijo
odločanja ali glasovanja o vprašanjih, v katerih imajo neposredni ali posredni osebni interes.
13. člen
Izvoljeni predstavniki ravnajo v skladu z veljavnimi predpisi, ki omejujejo sočasno opravljanje dveh ali več političnih ali
drugih funkcij.
14. člen
Izvoljeni predstavniki si pri opravljanju svojih pooblastil na
podlagi prostega preudarka ne smejo zagotavljati nikakršnih
neposrednih ali posrednih osebnih koristi ali jih zagotavljati
posamezniku ali skupini posameznikov z namenom, da bi od
njih pridobili neposredno ali posredno osebno korist. Za vsako
odločitev morajo biti podani natančni razlogi z opredelitvijo
vseh dejavnikov, ki so podlaga za odločitev, zlasti pa veljavnih,
zakonov, pravil in predpisov, ter prikaz, da je odločitev sprejeta
v skladu s temi zakoni, pravili in predpisi. Če takšnih pravil in
predpisov ni, morajo razlogi za odločitev vsebovati elemente,
ob uporabi načela sorazmernosti, poštenosti in skladnosti z
javnim interesom.
15. člen
Izvoljeni predstavniki se pri opravljanju svojih funkcij vzdržijo vseh koruptivnih dejanj, kot jih določa zakon.
16. člen
Izvoljeni predstavniki se obvežejo, da bodo spoštovali proračunsko in finančno disciplino, ki zagotavlja pravilno
upravljanje javnega denarja, kot predpisuje ustrezna notranja
zakonodaja. Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svoje funkcije
skrbijo za varčno porabo javnih sredstev in z njimi ravnajo kot
dobri gospodarji. Pri izpolnjevanju svojih dolžnosti izvoljeni
predstavniki ne smejo storiti ničesar, s čimer bi odtujili javna
in/ali nepovratna sredstva.
IV. SREDSTVA NADZORA
17. člen
Kandidati za svoje volilne kampanje porabijo sredstva v
sorazmerni količini in v sprejemljivih okvirih. Vestno delujejo
v skladu z ukrepi, sprejetimi po veljavni zakonodaji, ki predpisujejo objavo izvora in količine sredstev, ki jih namenijo za
financiranje kampanje, in količino porabljenih sredstev ter način
njihove porabe.
18. člen
Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij ne smejo ovirati izvajanja nadzornih ukrepov, ki jih lahko na podlagi
ustrezne utemeljitve in načela odprtosti sprejmejo ustrezni
notranji in zunanji organi.
V. ODNOSI Z JAVNOSTJO
19. člen
Izvoljeni predstavniki so ves čas med svojim mandatom
odgovorni celotnemu lokalnemu prebivalstvu. Izvoljeni predstavniki natančno utemeljijo vsako odločitev, ki jo sprejmejo,
in navedejo vse dejavnike, na katerih odločitev temelji, zlasti
veljavna pravila in predpise, ter prikažejo skladnost odločitve
s temi pravili in predpisi. Če je takšen podatek zaupen, je
treba navesti razloge za zaupnost. Izvoljeni predstavniki se
vestno odzivajo na zahteve javnosti glede opravljanja njihovih
funkcij, razlogov za njihova dejanja ali delovanje uprave pod
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njihovo pristojnostjo. Spodbujajo in promovirajo vse ukrepe,
ki pospešujejo dostop do informacij javnega značaja v zvezi
s pooblastili, njihovim izvajanjem in delovanjem uprave pod
njihovo pristojnostjo.

– član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
– izvoljeni predstavnik, na katerega se dejanje nanaša.
Komisija o predlogu za presojo kršitev kodeksa odloči v
roku 30 dni od prejema pobude.

VI. ODNOSI DO USLUŽBENCEV

28. člen
Možni ukrepi – komisija lahko izreče:
– opozorilo:
– opomin;
– javni opomin.
Komisija lahko tudi ugotovi, da kodeks ni bil kršen.

20. člen
Izvoljeni predstavniki v primeru odločanja o zaposlovanju
uslužbencev (upravnega osebja) iz svoje pristojnosti upoštevajo objektivne kriterije oziroma pogoje zaposlovanja, zlasti strokovno usposobljenost, priporočila, delovne izkušnje in druga
znanja. Pri zaposlovanju uslužbencev ali napredovanju izvoljeni predstavniki sprejemajo nepristransko, utemeljeno odločitev,
ki izkazuje skrbnost dobrega gospodarja.
21. člen
Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij spoštujejo vlogo uslužbencev lokalne uprave brez vpliva na zakonito
izvajanje njihovih pristojnosti.
22. člen
Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij zagotovijo, da se vloga in naloge uslužbencev lokalne uprave čim
bolj predstavljajo v javnosti. Izvoljeni predstavniki spodbujajo in
predstavljajo javnosti vse ukrepe, ki pospešujejo večjo učinkovitost uprave pod njihovo pristojnostjo.

X. PREHODNE DOLOČBE
29. člen
Etični kodeks začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 081-01/2007
Cankova, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

VII. ODNOSI Z MEDIJI
23. člen
Izvoljeni predstavniki se vestno, iskreno in celovito odzivajo na vse prošnje medijev za informacije glede opravljanja
njihovih funkcij, vendar pa ne razkrijejo zaupnih informacij ali
informacij iz zasebnega življenja izvoljenih predstavnikov ali
tretjih oseb. Spodbujajo in predstavljajo javnosti vse ukrepe,
ki pospešujejo poročanje medijev o njihovih pooblastilih, opravljanju funkcij in delovanja lokalne uprave, ki spadajo v njihovo
pristojnost.
VIII. INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE
24. člen
Razširjanje kodeksa med izvoljenimi predstavniki. Izvoljeni predstavniki se obvežejo seznaniti z vsemi določbami
kodeksa in pravili v njem, in izjavijo, da bodo upoštevali določbe
kodeksa.
25. člen
Izvoljeni predstavniki spodbujajo in predstavljajo v javnosti vse ukrepe, ki pospešujejo razširjanje tega kodeksa med
osebjem v javnosti, med občani in v medijih, in s katerimi te
osebe poučujejo o načelih, ki so vsebovana v tem dokumentu
oziroma kodeksu.
IX. PRESOJA KRŠITVE KODEKSA
26. člen
O kršitvi kodeksa s strani posameznega izvoljenega predstavnika presoja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Ukrepe glede kršitev kodeksa in morebitne druge
odločitve sprejema komisija z večino vseh članov.
27. člen
Predlog za presojo kršitve kodeksa lahko poda:
– predsedujoči na seji občinskega sveta ali delovnega
telesa, kadar gre za dejanje, storjeno na seji;

CELJE
6294.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi v k.o. Teharje

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) na seji dne
18. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
v k.o. Teharje
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnino:
parc. št.
1640/4

vl. št.
515

kultura
cesta

površina m2
130

k.o.
Teharje

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Mestne občine
Celje.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3502-107/2007
Celje, dne 12. decembra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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CERKLJE NA GORENJSKEM
6295.

Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine
Cerklje na Gorenjskem

Na podlagi 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07) in 16. člena Statuta
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje
na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in 2/07) je Občinski
svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 8. redni seji dne 19. 12.
2007 sprejel

ODLOK
o avtotaksi prevozih na območju
Občine Cerklje na Gorenjskem
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Cerklje na Gorenjskem določijo pogoji za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov, postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi
prevozov, način opravljanja avto-taksi prevozov, nadzor nad
izvajanjem določil odloka in kazenske določbe.
2. člen
Avtotaksi prevoz je prevoz enega potnika ali povezane
skupine potnikov z motornim vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža še največ osem sedežev in ki se v celoti opravi po
enem naročilu za eno plačilo prevoznine.
Avtotaksi prevoz se na območju Občine Cerklje na Gorenjskem lahko opravlja le na podlagi dovoljenja, izdanega v
skladu s tem Odlokom.
3. člen
S tem odlokom se urejajo samo tisti prevozi, ki se začnejo na območju Občine Cerklje na Gorenjskem, ne glede na
nadaljevanje relacije. Prevozniki, ki nimajo dovoljenja Občine
Cerklje na Gorenjskem, ne smejo prevzemati potnikov na njenem območju.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI AVTOTAKSI
PREVOZOV
4. člen
Avtotaksi prevoznik mora za pridobitev dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: dovoljenje) izpolnjevati naslednji pogoj:
– ima veljavno licenco za avtotaksi prevoze.
5. člen
Avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje, ki ga izda občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju:
občinska uprava) na podlagi vloge, ki se ji priloži fotokopije
naslednjih dokumentov:
– odločba o podelitvi licence za opravljanje avtotaksi prevozov,
– izvod licence iz prejšnje alineje za vsako avtotaksi vozilo, s katerim bo prevoznik opravljal avtotaksi prevoze,
– kopija prometnega dovoljenja za avtotaksi vozilo,
– vozniško dovoljenje voznika avtotaksija,
– cenik avtotaksi prevozov,
– potrdilo o plačilu občinske takse iz 12. člena tega odloka.
Pristojni organ ima pravico vpogleda v originalne dokumente.
Kolikor je vloga iz prvega odstavka tega člena nepopolna, občinska uprava pozove prosilca, da vlogo v osmih dneh
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dopolni. Če prosilec vloge ne dopolni v predpisanem roku, se
vloga s sklepom zavrže. Zoper sklep je dovoljena pritožba.
Pritožba se vloži v roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi
odloča župan Občine Cerklje na Gorenjskem. Zoper odločbo
župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred
pristojnim sodiščem.
V osmih dneh po pravnomočnosti upravnega akta, s
katerim je vloga zavržena, se vplačana občinska taksa vrne
prosilcu.
6. člen
Na podlagi popolne vloge iz prejšnjega člena tega odloka
občinska uprava izda dovoljenje za čas do izteka veljavnosti
licence.
7. člen
Dovoljenje se glasi na ime prevoznika in ga ni mogoče
prenesti na drugo osebo. Dovoljenje se izda v toliko originalnih
izvodih, kolikor vozil je prosilec navedel v vlogi za izdajo dovoljenja in za katere je priložil fotokopijo veljavne licence.
Dovoljenje vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek oziroma naziv firme prevoznika,
2. naslov oziroma sedež prevoznika,
3. čas veljavnosti dovoljenja,
4. podatke o voznikih (ime, priimek, datum rojstva, naslov
stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, številka vozniškega dovoljenja), ki jih je prevoznik navedel v vlogi in zanje
predložil veljavno vozniško dovoljenje,
5. znamko, tip in registrsko številka vozil, ki jih je prevoznik navedel v vlogi in za katere je priložil fotokopijo veljavne
licence,
6. kraj in datum izdaje.
Prevoznik ne sme opravljati prevozov na območju Občine
Cerklje na Gorenjskem z vozili ali vozniki, ki niso navedeni v
dovoljenju. Izvod dovoljenja mora biti v avtotaksi vozilu.
8. člen
Če prosilec ne izpolnjuje s tem odlokom predpisanih pogojev za izdajo dovoljenja, občinska uprava v roku 30 dni od
prejema popolne vloge izda odločbo, s katero vlogo za izdajo
dovoljenje zavrne. Zoper odločbo je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži v roku 15 dni od njene vročitve. O pritožbi odloča
župan Občine Cerklje na Gorenjskem. Zoper odločbo župana
ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim
sodiščem.
V osmih dneh po pravnomočnosti upravnega akta, s
katerim je vloga zavrnjena, se vplačana občinska taksa vrne
prosilcu.
9. člen
Dovoljenje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena se lahko podaljša po postopku za pridobitev dovoljenja. Vlogo za podaljšanje dovoljenja mora avtotaksi prevoznik vložiti pri občinski
upravi najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja.
10. člen
Prevoznik mora prenehanje opravljanja dejavnosti ali
katerokoli drugo spremembo, ki se nanaša na pogoje za pridobitev dovoljenja (vključno s spremembo cenika), predvsem
pa preklic ali odvzem licence, zamenjavo ali nakup dodatnega
vozila ter menjavo ali zaposlitev dodatnega voznika, prijaviti
občinski upravi v roku 8 dni od nastanka spremembe.
Prijava spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti
se izvrši z vlogo, ki ji je potrebno priložiti vse dokumente, ki so
se spremenili.

če:

11. člen
Občinska uprava z odločbo odloči o odvzemu dovoljenja,

– avtotaksi prevoznik ne plača letne občinske takse za
avtotaksi postajališče,

Uradni list Republike Slovenije
– avtotaksi prevozniku preneha veljati licenca za opravljanje avtotaksi prevozov,
– vozilo avtotaksi prevoznika nima izvoda licence za posamezno vozilo.
O pritožbi zoper odločbo o odvzemu dovoljenja odloča
župan. Zoper odločitev župana je možno vložiti upravni spor
na upravno sodišče.
Avtotaksi prevoznik mora v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena pristojnemu organu
vrniti vse izvode dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov.
III. NAČIN OPRAVLJANJA AVTOTAKSI PREVOZOV
12. člen
Prevozi se lahko opravljajo na naslednji način:
– z mesta, ki ga določi naročnik,
– z ustavitvijo prostega avtotaksi vozila,
– z avtotaksi postajališč.
Za uporabo avtotaksi postajališča plača avtotaksi prevoznik za vsako vozilo letno občinsko takso, opredeljeno z Odlokom o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem.
Voznik lahko ustavlja vozilo, ki ima dovoljenje iz 7. člena
tega odloka, na vsakem avtotaksi postajališču le v času opravljanja dejavnosti avtotaksi prevozov.
Na avtotaksi postajališču mora biti voznik v vozilu ali neposredno poleg njega.
13. člen
Avto-taksi vozilo mora biti označeno in opremljeno v skladu z določili Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi
se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
137/04 in naslednji).
Izvod dovoljenja mora biti v avtotaksi vozilu na vidnem
mestu.
14. člen
Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom
po najkrajši možni poti ali poti, ki jo določi naročnik.
Cilj in smer vožnje določi naročnik avtotaksi prevoza. Naročnik se odloči, ali se bo z istim vozilom peljalo več potnikov
na isti ali različnih relacijah.
Voznik mora imeti ves čas vožnje vključen taksimeter,
ki ga vključi ob odhodu in izključi ob prihodu na določeno
mesto.
Voznik mora izdati račun za opravljeno vožnjo po ceniku.
15. člen
Voznik, ki je na vožnji in je prost, mora ustaviti vozilo in
sprejeti potnika, če s tem ne krši predpisov o varnosti v cestnem prometu.
V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje,
je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti potniku drugo
vozilo.
16. člen
Voznik mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, če ne
presega velikosti razpoložljivega prtljažnega prostora vozila.
Za prevoz živali se dogovorita voznik in potnik. Voznik
lahko prevoz živali odkloni.
17. člen
Voznik lahko odkloni prevoz osebe, ki bi s svojimi stvarmi, obleko ali dejanji lahko poškodovala ali onesnažila vozilo,
razen v primeru prometne ali druge nesreče.
18. člen
Z najdenimi predmeti v vozilu ravna voznik skladno s
predpisi o najdenih predmetih.
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Stran

18487

19. člen
Vozilo mora biti čisto zunaj in znotraj.
IV. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljata
Prometni inšpektorat Republike Slovenije ter Medobčinski inšpektorat Kranj.
V. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na območju
Občine Cerklje na Gorenjskem:
– opravlja avtotaksi prevoze brez dovoljenja, izdanega na
podlagi določil tega odloka (drugi odstavek 2. člena),
– opravlja avtotaksi prevoze z vozili ali vozniki, ki niso
navedeni v dovoljenju (tretji odstavek 7. člena),
– opravlja avtotaksi prevoze z vozilom, ki nima licence
(prvi odstavek 11. člena),
– opravlja avtotaksi prevoze brez veljavne licence za
opravljanje avtotaksi prevozov (prvi odstavek 11. člena),
– v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o odvzemu
dovoljenja občinski upravi ne vrne dovoljenja za opravljanje
avtotaksi prevozov (tretji odstavek 11. člena).
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
22. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– prenehanje opravljanja dejavnosti ali katerokoli drugo
spremembo, ki se nanaša na pogoje za pridobitev dovoljenja
ne prijavi občinski upravi v roku 8 dni od nastanka spremembe
(10. člen).
Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
23. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek voznik, če na
območju Občine Cerklje na Gorenjskem:
– ustavlja avtotaksi vozilo na avtotaksi postajališču v času,
ko ne opravlja dejavnosti avtotaksi prevozov (tretji odstavek
12. člena odloka),
– v času, ko vozilo stoji na avtotaksi postajališču, ni v
vozilu ali neposredno poleg njega (četrti odstavek 12. člena
odloka),
– naročene vožnje ne opravi skladno z naročilom po
najkrajši možni poti oziroma po poti, ki jo določi naročnik (prvi
odstavek 14. člena),
– nima ves čas vožnje vključen taksimeter, ki ga je dolžan
vključiti ob odhodu in izključiti ob prihodu na določeno mesto
(tretji odstavek 14. člena),
– ne izda računa za opravljeno vožnjo po ceniku (četrti
odstavek 14. člena),
– ravna v nasprotju z določili 15. člena odloka,
– ravna v nasprotju z določili prvega odstavka 16. člena
odloka,
– ravna v nasprotju z določili 18. člena odloka.

Stran
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-10/2006-65
Cerklje na Gorenjskem, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.

CERKNICA
6296.

72

73

74

Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica
za leto 2007–I

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS–UPB1, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št.
100/05, 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah / ZFO-1
/ (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US: U-I-24/07-66),
18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) in
105. člena Poslovnika Občinskega sveta Cerknica (Uradni list
RS, št. 39/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 6. redni seji
dne 20. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Cerknica
za leto 2007–I

II.
40

41

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za rebalans proračuna Občine Cerknica za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki rebalansa
proračuna Občine Cerknica za leto 2007 so v bilanci prihodkov
in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.

42
43

III.
B.

2. VIŠINA REBALANSA PRORAČUNA

IV.

2. člen
Splošni del rebalansa proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

75

A.

I.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI

v EUR
Rebalans
proračuna
2007
10.142.738
7.951.400
6.993.333
5.423.363
1.211.774
358.196
–
958.067

V.
44

VI.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
467.649
711 Takse in pristojbine
19.613
712 Denarne kazni
1.043
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35.470
714 Drugi nedavčni prihodki
434.292
KAPITALSKI PRIHODKI
1.123.440
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
471.341
721 Prihodki od prodaje zalog
358.756
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.
dolg. sredstev
293.343
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
1.067.898
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
889.151
741 Prejeta sredstva iz državnega pror.
iz sredstev proračuna EU
178.747
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.812.738
TEKOČI ODHODKI
2.099.344
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
427.224
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
1.572.120
403 Plačila domačih obresti
80.000
409 Rezerve
20.000
TEKOČI TRANSFERI
2.740.481
410 Subvencije
28.564
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.178.254
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
384.198
413 Drugi tekoči domači transferi
1.149.465
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.690.075
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.690.075
INVESTICIJSKI TRANSFERI
282.838
431 Investicijski transferi
158.693
432 Investicijski transferi
124.145
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
670.000
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAP. 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.)
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 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 = –III)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
(na dan 31. 12. 2006)

Št.

670.000
670.000

Stran

18489

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2008.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št.
1222-2/2007 z dne 30. 3. 2007.
Št. 122-2-9/2007-16
Cerknica, dne 21. decembra 2007

0
670.000

Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

670.000
13.649

Splošni del občinskega proračuna sestavljen po področjih
ekonomske klasifikacije do ravni kontov.
Splošni del občinskega proračuna, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja in posebni del ter načrt razvojnih programov za
obdobje 2007–2010, so priloga k temu odloku.
3. člen
Zaradi pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki (primanjkljaja) v bilanci prihodkov in odhodkov, se občina v letu
2007 zadolži do višine 670.000 € za realizirane investicije.

DRAVOGRAD
6298.

ODLOK
o proračunu Občine Dravograd za leto 2008

Št. 4101-6/2007
Cerknica, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih
storitev v Občini Cerknica

Na podlagi Zakon o socialnih storitvah – ZSV-UPB 2 (Uradni list RS, št. 3/07), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) in
18. člena Statuta Občine Cerknice (Uradni list RS, št. 3/00)
je Občinski svet Občine Cerknica na 6. redni seji dne 20. 12.
2007 sprejel

Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto
2008

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, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS,
št. 106/05 in 123/06) je Občinski svet Občine Dravograd na
11. seji dne 20. 12. 2007 sprejel

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

6297.
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I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dravograd za leto 2008
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
Prihodki in odhodki ožjih delov občine morajo biti zajeti
v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega
proračuna.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev
v Občini Cerknica
1. člen
Občina Cerknica daje soglasje k ceni vodenja in koordinacije storitve pomoči na domu, ki znaša 1.080,54 EUR mesečno,
kar predstavlja 0,23 strokovnega delavca.
2. člen
Občina Cerknica daje soglasje k ceni pomoči na domu
za neposredno oskrbo, ki znaša 13,72 EUR na efektivno uro.
Cena storitve za neposrednega uporabnika se zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna in za uporabnika
znaša 4,00 EUR.

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

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

Proračun
leta 2008
9.089.930
6.855.275
5.438.681
4.107.741
843.905
487.035

Stran
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706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopred. dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega đproračuna iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačilo 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 ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
71

IV.
75

V.
44

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
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1.416.594
1.114.248
6.200
11.935
5.000
279.211
736.973
360.800
376.173
0
0
1.497.682
983.661
514.021
9.754.480
1.944.171
418.770
67.090
1.370.353
30.000
57.958
2.374.697
57.536

VI.
C.

VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.

443 Povečanje namenskega premoženja
v jav.skladih in dr.os.javnega prava
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

Proračun
leta 2008
400.000
400.000
400.000

163.650
–900.900
236.350
428.200
428.200

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
Dravograd.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

712.806
398.298
1.206.058
4.947.289
4.947.289
488.323
488.323
–664.550

Proračun
leta 2008

III. 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 po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01,110/02),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki proračunskega rezervnega sklada,
4. drugi prihodki, ki jih določi občina.
Prihodki ožjih delov lokalne skupnosti pripadajo tistemu
ožjemu delu lokalne skupnosti, ki jih je prejel.
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 predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika
(župan/ja, predsedniki KS).
Župan/ja s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem
polletju najkasneje v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu
za tekoče oziroma preteklo leto in njegovi realizaciji.
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6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik 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, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen

Št.

8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
40.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30% župan/ja in o
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan/ja dolžniku do višine 1.000,00 evrov odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
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V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine
400.000,00 evrov in sicer za investicije, ki se sofinancirajo s
stani države oziroma EU:
– Izgradnjo sistema odvodnje in čiščenja v povodju (ČN
Dravograd),
– Industrijska cona-LC,
– LC Ojstrica,
– Projekt povodja reke Drave.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Dravograd, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic
83.460,00 evrov.
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 2008 zadolžijo skupaj do višine 208.000,00 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2008 zadolžijo skupaj do višine
208.000,00 evrov.
O konkretni zadolžitvi posamezne pravne osebe odloča
na predlog župana/je Občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan/ja, predsedniki KS) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost presega 300.000,00 EUR
in se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski
svet. Projekte, 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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12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dravograd v
letu 2009, 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. 410-0002/2007-31
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

6299.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje
funkcije občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 16. člena Statuta Občine
Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06), v skladu z
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list
RS, št. 110/06, 1/07 in 57/07) je Občinski svet Občine Dravograd na svoji 11. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem Pravilnikom se spremeni Pravilnik o plačah in plačilih
za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/07.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 9. člena tako, da se glasi:
»Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer za:
– predsedovanje seji nadzornega odbora 5%
– udeležbo na redni seji nadzornega odbora 4,7%
– udeležbo na izredni seji nadzornega odbora 2,3%
– udeležbo na seji občinskega sveta 2,3%
od višine mesečne plače župana/je za poklicno opravljanje
funkcije brez dodatka za delovno dobo (prva in druga alinea
se ne moreta seštevati).«
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0026/2007-16
Dravograd, dne 20. decembra 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

6300.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju občine Dravograd za leto 2008

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (MUV,
št. 22/03 in Uradni list RS, št. 124/04, 106/05 in 123/06) ter
17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 13/06) je Občinski svet Občine Dravograd na seji dne 20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju občine Dravograd za leto 2008
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Dravograd za leto 2008
znaša 0,0034 €/leto.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 422-1/2007-42
Dravograd, dne 20. decembra 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

Uradni list Republike Slovenije
6301.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2007

Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 38. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 16. člena
Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06)
je Občinski svet Občine Dravograd na 11. redni seji dne 20. 12.
2007 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2007
1. člen
Občina Dravograd daje soglasje k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec
storitve Center za socialno delo Dravograd.
2. člen
Ekonomska cena na uro opravljene storitve znaša 9,75
EUR. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja
v višini 4,26 EUR ter subvencijo iz sredstev proračuna Občine
Dravograd v višini 2,75 EUR.
Prispevek uporabnika znaša 2,75 EUR na efektivno uro.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 0071-0024/2007-41
Dravograd, dne 20. decembra 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

6302.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2008

Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 38. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 16. člena
Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06)
je Občinski svet Občine Dravograd na 11. redni seji dne 20. 12.
2007 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2008
1. člen
Občina Dravograd daje soglasje k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec
storitve Center za socialno delo Dravograd.
2. člen
Ekonomska cena na uro opravljene storitve znaša
11,03 EUR. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna
Občine Dravograd v višini 5,47 EUR ter subvencijo iz sredstev
proračuna Republike Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike
zaposlovanja v višini 4,49 EUR. Prispevek uporabnika znaša
1,07 EUR na efektivno uro.
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3. člen
Upravičenost cene se ugotavlja na podlagi polletnega
pregleda realizacije storitev pomoč družini na domu.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.

Št. 0071-0024/2007-41
Dravograd, dne 20. decembra 2007

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

6303.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
določitvi ekonomske cene programov v VVZ
Vrtec Dravograd

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih – UPB (Uradni list
RS, št. 100/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih – UPB (Uradni list RS, št. 129/06) in 16. člena
Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06)
je Občinski svet Občine Dravograd na 11. redni seji dne 20. 12.
2007 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
ekonomske cene programov v VVZ Vrtec
Dravograd
1. člen
S tem sklepom se spreminja Sklep o določitvi ekonomske
cene programov v VVZ Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št.
11/07).
2. člen
Spremeni se 1. člen Sklepa o določitvi ekonomske cene
programov v VVZ Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 11/07)
tako, da se glasi:
»V Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd se določijo naslednje cene programov predšolske vzgoje:
DNEVNI PROGRAMI
– prvo starostno obdobje
328,67 EUR
– drugo starostno obdobje
289,11 EUR
POLDNEVNI PROGRAM
183,86 EUR.
V cenah dnevnih programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 10.15 ur bivanja v vrtcu z malico in
kosilom.«
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 602-0003/2007-41
Dravograd, dne 20. decembra 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

Št.
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GORNJI PETROVCI
6304.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06)
je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 14. redni seji dne
20. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Gornji Petrovci
1. člen
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje (občinsko glasilo Novine, št. 18/03) se v
2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje Telekoma Slovenije, d.d. so fizične osebe, organizacije
fizičnih oseb, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki
so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali
za druge sklepale pravne posle s pravnimi predniki Telekoma
Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: PTT organizacije) in
Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski
in telefonski promet (v nadaljnjem besedilu: SIS).«
2. člen
Spremeni se 3. člen, tako da se glasi:
»(1) Zavezanec za vračilo vlaganj iz prejšnjega člena tega
odloka je Republika Slovenija.
(2) V imenu Republike Slovenije vračilo vlaganj izvrši
Slovenska odškodninska družba d.d.«
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Komisija bo o vseh odprtih vprašanjih (ustreznost dokazil
in podobno) odločala v skladu s tem odlokom in zakonom o
vračilu vlaganj v javno telekomunikacijo omrežje (Uradni list
RS, št. 54/07 – v nadaljnjem besedilu: zakon).«
4. člen
Spremeni se 8. člen, tako da se glasi:
»Občina bo začela vlaganja vračati v roku 30 dni po prejemu vračila od Slovenske odškodninske družbe, d.d.«
5. člen
Doda se 8.a člen, ki se glasi:
»V primerih, ko se je omrežje finansiralo solidarno, to je,
ko so vsi naročniki prispevali enak delež, se tudi vračilo izvaja
v enakih deležih. V primerih, ko pa so interesenti – naročniki
telefonskih priključkov prispevali različno visoke vložke, pa se
mora procentualni delež vlaganja izračunati za vsakega posameznika, nato pa se po enakih procentih izvede tudi vračanje.
V primerih, ko pa ni dokazov, koliko je prispeval vsak
posameznik, se vračilo izvrši v enakih deležih.
Sorazmerni del vračil, ki pripadajo krajevni skupnosti iz
naslova namenskih sredstev samoprispevka, se morajo nameniti izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na
katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.«
6. člen
Doda se 8.b člen, ki se glasi:
»Vračanje se izvede tako, da neposredni upravičenec do
vračila sklenejo z občino poravnavo.
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Kolikor neposredni upravičenec ne živi več, so do vračila
upravičeni njegovi dediči. Dediči morajo enemu izmed sebe izročiti skupno pisno pooblastilo za nakazilo vračila, ki ga lokalna
skupnost zadrži kot dokazilo. Razdelitev sredstev med dediči ni
več stvar lokalne skupnosti!
Sklep o dedovanju in pooblastilo za nakazilo vračila morata biti priložena poravnavi.«
7. člen
Doda se 8.c člen, ki se glasi:
»Lokalna skupnost mora vračanje zaključiti najkasneje v
treh mesecih. V primeru, da nekega upravičenca zaradi odselitve ni več v tej lokalni skupnosti, le ta pa njegovega novega
naslova nima in ga nikakor ne more pridobiti, se morajo taka
sredstva po zaključku vračanja z navedbo upravičenca do njih,
vrniti Slovenski odškodninski družbi d.d.«
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2007-12
Gornji Petrovci, dne 21. decembra 2007

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

6305.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Gornji
Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine
Gornji Petrovci na 14. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Gornji Petrovci
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Gornji Petrovci se za
naslednje 4-letno obdobje imenujejo:
– Suzana Luthar, Križevci 19, 9206 Križevci – predsednica,
– Silvo Belec, Černelavci, Lendavska ulica 4, 9000 Murska Sobota – namestnik,
– Franc Gašpar, Gornji Petrovci 50, 9203 Petrovci –
član,
– Alojz Andrejek, Martinje 34, 9203 Petrovci – namestnik,
– Alojz Kozar, Martinje 14, 9203 Petrovci – član,
– Štefan Kardoš, Križevci 9 – namestnik,
– Karel Gergar, Križevci 183, 9206 Križevci – član,
– Janez Vukanič, Košarovci 21, 9206 Križevci – namestnik.
2. člen
Tajnik občinske volilne komisije je Biserka Kuronja, Neradnovci 14, 9203 Petrovci.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2007-29
Gornji Petrovci, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

6306.

Sklep o enkratnem denarnem prispevku za
novorojence

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je
Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 14. redni seji dne
20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence
1. člen
Ta sklep ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence na območju Občine Gornji
Petrovci, določa upravičence, višino pomoči ter pogoje in postopek za uveljavitev pravice.
2. člen
Enkraten denarni prispevek za novorojence (v nadaljevanju prispevek) je enkratna denarna pomoč za novorojenega
otroka, s katero se upravičencu zagotovi dopolnilni prejemek za
pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičene do prispevka je eden od staršev novorojenca,
če sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije in imata
v času rojstva stalno prebivališče na območju Občine Gornji
Petrovci.
Pravica do prispevka o tem sklepu ni prenosljiva na drugo
pravno ali fizično osebo.
Upravičenec nima pravice zahtevati prispevka, če prejme
denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini.
4. člen
Pravica do prispevka se uveljavlja na podlagi pisne vloge,
in sicer najkasneje v roku šestih mesecev od dneva otrokovega
rojstva. Po preteku tega roka pravica do denarnega prispevka
preneha in se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.
5. člen
Višina prispevka znaša 250 EUR neto in se upravičencu
izroči v obliki BONA.
Sredstva za prispevek zagotovi Občina Gornji Petrovci
iz proračuna. Občinski svet lahko uskladi višino prispevka ob
sprejetju proračuna za posamezno leto.
6. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo Murska Sobota
določi, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če je to v
korist otroka.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 16/07.
8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novorojence,
rojene od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 032-0001/2007-27
Gornji Petrovci, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

6307.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2008
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci v letu 2008
znaša 0,00209 EUR.
2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja
2008 dalje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2007-28
Gornji Petrovci, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje in plačilih
staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni
list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na
14. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel

124 / 28. 12. 2007 /

Stran

18495

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih
Občine Gornji Petrovci
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje in
plačilih staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št. 77/02) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Cena mesečnega programa za otroke v oddelkih vrtca
na območju Občine Gornji Petrovci znaša 320,00 EUR.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 032-0001/2007-30
Gornji Petrovci, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Gornji Petrovci za leto
2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07), 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št. 10/06) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni
list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na
14. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel

6308.

Št.

GROSUPLJE
6309.

Odlok o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Grosuplje

Občinski svet Občine Grosuplje je na podlagi 74. in
79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 26/95, 42/99 in 36/02) na 13. seji dne 19. 12. 2007
sprejel

ODLOK
o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Grosuplje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Grosuplje, ki
ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana,
št. projekta 3506-003/06-03/MAK.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Grosuplje;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;

Stran

18496 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno
zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega pri
spevka.
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
(4) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
(5) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
(6) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je zgrajen objekt
oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
(7) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz obstoječe komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo v Občini Grosuplje:
– vodovod (oznaka obračunskih območij VO);
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij KA);
– daljinsko ogrevanje (oznaka obračunskega območja
DO);
– ceste (oznaka obračunskih območij CE);
– javne odprte in zelene površine (oznaka obračunskega
območja JZ);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega
območja RO).
VODOVOD
Obračunska
območja

VO_1
VO_2
VO_3
VO_4
VO_5
VO_6
VO_7
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III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST
OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
7. člen
(1) Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– vodovod: 7 obračunskih območij od VO_1 do VO_7;
– kanalizacija: 4 obračunska območja od KA_1 do KA_
4;
– daljinsko ogrevanje: 1 obračunsko območje, DO_1;
– ceste: 2 obračunski območji, CE_1 in CE_2;
– javne odprte in zelene površine: 1 obračunsko območje,
JZ_1 in
– površine za ravnanje z odpadki: 1 obračunsko območje,
RO_1.
(2) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven obračunskih območij
te komunalne opreme, se obračunska območja razširijo na
stavbno zemljišče tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskem območju, na katerega se objekt priključuje.
8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah,
ki so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – Vodovod, Priloga
2 – Kanalizacija, Priloga 3 – Daljinsko ogrevanje, Priloga 4
– Ceste, Priloga 5 – Javne odprte in zelene površine, Priloga 6
– Površine za ravnanje z odpadki).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME
IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih
vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so na
vpogled v programu opremljanja.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA
NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA
PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME
IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
10. člen
(1) Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opreme na obračunskem območju so opredeljeni kot
seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.
(2) Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno oprema na obračunskem območju so:

Strošek na m2 stavbnega zemljišča (EUR/m2)
- Cp(ij)
Primarna
Sekundarna
Skupaj
komunalna
komunalna
oprema
oprema
0,98
1,61
2,59
1,00
0,99
1,99
1,03
1,44
2,47
1,17
1,91
3,08
0,99
2,35
3,34
0,90
2,81
3,71
1,18
1,40
2,58

Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta
(EUR/m2) - Ct(ij)
Primarna
Sekundarna
Skupaj
komunalna
komunalna
oprema
oprema
3,07
5,18
8,25
2,47
2,46
4,93
3,22
4,29
7,51
3,61
5,38
8,99
4,14
5,72
9,86
3,37
6,49
9,86
3,75
4,62
8,37
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KANALIZACIJA
Obračunska
območja

Strošek na m2 stavbnega zemljišča (EUR/m2) - Cp(ij)

Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta
(EUR/m2) - Ct(ij)

Primarna
komunalna
oprema

Sekundarna
komunalna oprema

Skupaj

Primarna
Sekundarna
komunalna oprema komunala oprema

KA_1
KA_2

2,41
2,41

1,67
1,88

4,08
4,29

7,27
7,27

5,10
5,58

12,37
12,85

KA_3
KA_4

2,41
2,41

1,60
3,67

4,01
6,08

7,27
7,27

5,28
8,57

12,55
15,84

DALJINSKO OGREVANJE
Obračunsko
Strošek na m2 stavbnega zemljišča (EUR/m2)
območje
- Cp(ij)
Primarna in sekundarna komunalna oprema
DO_1
6,54
CESTE
Obračunska
območja

Skupaj

Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/
m2) - Ct(ij)
Primarna in sekundarna komunalna oprema
11,87

Strošek na m2 stavbnega zemljišča (EUR/m2) - Cp(ij)

Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta
(EUR/m2) - Ct(ij)
Primarna
Sekundarna
Skupaj
komunalna
komunalna
oprema
oprema

Primarna
komunalna
oprema

Sekundarna
komunalna
oprema

Skupaj

CE_1

8,82

4,42

13,24

20,74

14,38

35,12

CE_2

5,30

4,20

9,50

17,32

12,62

29,94

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE
Obračunsko
območje

Strošek na m2 stavbnega zemljišča (EUR/m2)
- Cp(ij)
Primarna in sekundarna komunalna oprema
1,70

Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
- Ct(ij)
Primarna in sekundarna komunalna oprema
5,43

POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Obračunsko
Strošek na m2 stavbnega zemljišča (EUR/m2)
območje
- Cp(ij)
Primarna in sekundarna komunalna oprema
RO_1
0,20

Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
- Ct(ij)
Primarna in sekundarna komunalna oprema
0,65

JZ_1

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
11. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno
opremo odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje,
na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.
(3) Za objekte, za katerih priključitev je potrebno dograditi
komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, v
katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo po tem odloku.
12. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opre-

mljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega
prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena
dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja
datum uveljavitve programa opremljanja.
13. člen
(1) Za vsako posamezno komunalno opremo se določi
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni
vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
(2) Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni
prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
(3) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme se izračuna po naslednji enačbi:
KPij = (Aparcela ⋅ Cpij ⋅ Dp) + (Kdejavnost ⋅ Atlorisna ⋅
Ctij ⋅ Dt),
pri čemer je:
– KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
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– Aparcela: površina parcele,
– Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
opreme,
– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
(min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne
površine objekta na obračunskem območju za posamezno
vrsto komunalne opreme,
– Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Kdejavnost: faktor dejavnosti (min. 0,7, max. 1,3; če z
odlokom ni določeno drugače, se šteje, da je Kdejavnost enak
1,0),
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.

(3) Za objekte posebnega družbenega pomena lahko občinski svet na predlog župana investitorju zmanjša ali oprosti
plačilo komunalnega prispevka.

14. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek
odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka
po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti
objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto
tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni
prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko
med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim
prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma
namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni
prispevek ne plača.
(2) Obstoječim objektom se ob priključitvi na posamezno
komunalno opremo odmeri komunalni prispevek za to komunalno opremo po uradni dolžnosti na podlogi stroškov iz 10.
člena tega odloka.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča
in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,3:0,7.
16. člen
(1) Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CCSI (Uradni list RS, št. 33/03):
Šifra
(CC-SI)
121
1271
125
122
123
112

Faktor
1,3
0,7
1,1
1,2
1,3
1,3

Opredelitev, izjeme
Gostinske stavbe
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
Upravne in pisarniške stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti
Večstanovanjske stavbe

(2) Faktor dejavnosti za tiste dele podzemnih etaž v stavbah, razen za eno ali dvostanovanjske stavbe, ki so namenjeni
parkiranju, je 0,7, pri čemer se za te površine določijo obračunski stroški le za ceste ter vodovod.
17. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo prostovoljnih gasilskih domov,
– za ostale objekte, ki se financirajo iz proračuna Občine
Grosuplje.
(2) Nestanovanjskim kmetijskim stavbam (šifra (CC-SI) je
1271) se prizna olajšava v višini 70% od komunalnega prispevka, izračunanega na podlagi faktorja dejavnosti 0,7.

VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na
zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni po vloženi popolni vlogi, o izdani odločbi pa občina
obvesti tudi upravno enoto.
19. člen
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za komunalno infrastrukturo v Občini Grosuplje.

20. člen
Na območjih, kjer je potrebna gradnja nove komunalne
opreme ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb
in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa
opremljanja za to območje. V novem programu opremljanja se
skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo po
stroških opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero
komunalnega prispevka.
21. člen
Sredstva zbrana po tem odloku občina namenja za gradnjo komunalne opreme po letnem programu, od tega del
sredstev v višini 30% direktno dotira za komunalne programe
krajevnih skupnosti, in sicer v sorazmerni višini, kot so bila
sredstva zbrana na območju posameznih krajevnih skupnosti.
22. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile
izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po
dosedanjih predpisih.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 47/95, 12/96, 65/97, 14/02), za območje sedanje
Občine Grosuplje Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
prispevku uporabnikov za razširjeno reprodukcijo individualne
komunalne porabe na območju občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 38/89), drugi odstavek 13. člena Odloka o čiščenju in
odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 15/98) in v 13. členu Odloka o
skrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 5/97) del besedila, ki se glasi »da je poravnal predpisano
priključno takso«.
24. člen
Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3506-003/06
Grosuplje, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
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6310.

Sklep o ukinitvi statusa dela javnega dobra
v k.o. Šmarje (parc. št. 1145/9)

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99, 36/02) in 8. člena Odloka o občinskih cestah
(Uradni list RS, št. 14/00) je Občinski svet Občine Grosuplje na
13. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

Št.

II.
Del nepremičnine iz I. točke tega sklepa preneha biti
javno dobro in postane last Občine Grosuplje, Grosuplje, Taborska cesta 2.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-144/07
Grosuplje, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

IG
6311.

Sprememba in dopolnitve Statuta Občine Ig

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05, ZLS–UPB1 in 21/06) in 16. člena Statuta
Občine Ig (Uradni list RS, 129/06) je Občinski svet Občine Ig
na 9. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
STATUTA
Občine Ig
1. člen
V 41. členu Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06)
se druga alineja, drugega odstavka črta.
2. člen
V 44. členu se v drugem stavku prvega odstavka doda
novo besedilo, da se glasi:
»Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku in članom nadzornega odbora.«
V 44. členu se dopolni prvi odstavek z novim besedilom,
da se glasi:
»Predsednik skliče sejo najpozneje v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.«
V 44. členu se prvi odstavek dopolni z novim besedilom,
da se glasi:
»Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik in člani
nadzornega odbora.«

Stran
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3. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013/014/2007
Ig, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

SKLEP
o ukinitvi statusa dela javnega dobra
v k.o. Šmarje (parc. št. 1145/9)
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za del nepremičnine v k.o. Šmarje:
– del zemljišča parc. št. 1145/9 pot v izmeri cca 310 m2,
vpisana v ZKV št. 615.
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6312.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, št. 49/06 – ZmetD in št. 66/06
– odl. US), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07) in
16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 9. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Ig način opravljanja
obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu:
javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe.
2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave
kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno
prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali
več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo ali do zunanje
stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti;
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so
izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo zagotavlja Občina Ig v obliki neposredno
prenesene koncesionirane gospodarske javne službe (v na-
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daljnjem besedilu: izvajalec) na celotnem območju Občine Ig v
obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
4. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje
splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po
standardu SIST ISO 9001, ki je sestavni del programa oskrbe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(v nadaljnjem besedilu: Program).
Program za obvladovanje kakovosti poslovanja izdela izvajalec vsako leto do konca junija za naslednje poslovno leto.
V skladu z določili 17. člena Pravilnika o nalogah, ki se
izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 109/07) mora izvajalec javne službe Program za prihodnje leto poslati v potrditev (uskladitev) občini
najkasneje do 31. oktobra ter ga nato, usklajenega z občino,
posredovati Ministrstvu za okolje in prostor najpozneje do
31. decembra.
Izvajalec javne službe mora ministrstvu najkasneje do
31. marca tekočega leta posredovati poročilo o izvajanju javne
službe za preteklo leto.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Občina Ig z javno službo zagotavlja odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode v naselju ali delu
naselja kot javno dobrino.
Storitve javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, so:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih
površin,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter
obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter njegovo obdelavo
najmanj enkrat na štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja
s površin, ki niso javne površine, in industrijske odpadne vode,
ki se odvajajo v javno kanalizacijo kot posebno storitev zaradi
uporabe objektov javne kanalizacije.
Storitve javne službe za stavbe v naselju ali njegovem
delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za
funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, so:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelava njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri
uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na
štiri leta in
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave iz prejšnje
alineje v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in
– izdaja potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Če izvajalec javne službe upravlja komunalno čistilno
napravo, mora kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja z blatom. V načrt ravnanja z blatom mora izvajalec javne
službe vključiti tudi ravnanje z blatom malih komunalnih čistilnih
naprav, če ga v okviru storitev javne službe prevzema od upravljavcev malih komunalnih čistilnih naprav ali od upravljavcev
komunalnih čistilnih naprav, ki sami ne zagotavljajo ravnanja
z blatom.
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6. člen
Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, se
odvaja komunalna odpadna voda v nepretočne greznice ali
male komunalne čistilne naprave in obstoječe greznice, do
poteka roka za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode, določen v predpisih, ki urejajo emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav.
7. člen
Čiščenje odpadne vode se izvaja na območju Občine Ig v:
– centralni čistilni napravi na Igu in v Mateni za odpadne
vode, ki se odvajajo preko centralnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so nanj priključeni,
– lokalnih komunalnih čistilnih naprav za odpadne vode,
ki se odvajajo preko lokalnih kanalizacijskih omrežij iz območij,
ki so nanj priključena,
– nepretočnih in obstoječih greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah za odpadne vode iz stavb, ki niso
priključene na javno kanalizacijo.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH
DOBRIN
8. člen
Pogoji za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne
vode so:
– javna kanalizacija in priključitev na javno kanalizacijo,
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca,
– javna pooblastila izvajalcu.
1. Priključitev na javno kanalizacijo
9. člen
Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev
obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Izvajalec mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna in mu
posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca, opraviti v roku šestih
(6) mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi. Kolikor
se uporabnik ne priključi, je izvajalec dolžan o tem obvestiti
Občino Ig.
Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije
odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno
napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno
napravo odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode obvezno pod nadzorom izvajalca. Stroške nadzora, ki
bremenijo uporabnika, določi Občinski svet Občine Ig.
10. člen
Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se opravi na
podlagi pisnega soglasja izvajalca, ob upoštevanju pogojev iz
tega odloka.
11. člen
Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da ne nastane škoda na priključeni stavbi, če je v omrežju javne kanalizacije na mestu priključitve tlak, ki je ekvivalenten koti terena.
12. člen
Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka.
V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi,
da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več stavb
preko enega – skupinskega kanalizacijskega priključka, s čemer pa morajo soglašati vsi lastniki takega priključka.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo izvede izvajalec na stroške uporabnika, ki jih določi Občinski svet
Občine Ig.
14. člen
Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno in javno lastnino.
Izvajalcu mora biti omogočen dostop do revizijskega jaška.
15. člen
Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki
je v lasti lastnika stavbe, mora lastnik te stavbe za postavitev
revizijskega jaška predložiti izvajalcu dovoljenje lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek.
V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven
stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo
tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opravljati kontrolo odpadne vode.
16. člen
V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi industrijska
odpadna voda, če je interna kanalizacija izvedena ločeno za
industrijsko odpadno vodo in komunalno odpadno vodo ter, da
je združitev obeh kanalizacij za merilnim mestom industrijske
odpadne vode.
17. člen
Kanalizacijski priključek se lahko ukine na podlagi pisnega zahtevka uporabnika. Stroške ukinitve krije uporabnik.
2. Obveznosti izvajalca
18. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje javne kanalizacije v okviru razpoložljivih zmogljivosti,
– načrtovati izvajanje vzdrževanja javne kanalizacije,
– izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako se izdela projektno dokumentacijo ukrepov na javni kanalizaciji,
– izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in
slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj se izvaja širitev javne
kanalizacije v okviru opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo,
– dajati informacije o času in pogojih izvajanja javne
službe,
– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitve,
– voditi kataster javne kanalizacije in predpisane evidence, skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS,
št. 109/07) in omogočati Občini Ig dostop do teh podatkov,
– redno obračunavati storitve javne službe,
– izvajati vzdrževalna dela na javni kanalizaciji,
– izvajati kvalitativni nadzor nad gradnjo javne kanalizacije,
– po končanih vzdrževalnih delih na javnih in zasebnih
zemljiščih vzpostaviti predhodno stanje na svoje stroške,
– izvajati javna pooblastila,
– priključevati stavbe bodočih uporabnikov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih obveščati o tem,
– kontrolirati stanje kanalizacijskega priključka in interne
kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika, v naslednjih časovnih presledkih:
1. na območju zajetja z oznako VVO I na 5 let,
2. na najožjem vodovarstvenem območju z oznako
VVO I na 5 let,
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3. na ožjem vodovarstvenem območju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO II A na 10 let,
4. na ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim
vodovarstvenim režimom z oznako VVO II B na 15 let,
5. na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III
na 20 let,
6. izven vodovarstvenih območij na 30 let,
– dvigovati raven odpornosti kanalizacijskega omrežja na
naravne in druge nesreče,
– izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja
kanalizacijskega omrežja na naravne in druge nesreče oziroma
priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne vode in v
okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja ter
načrte dejavnosti,
– vsebine greznic in malih komunalnih čistilnih naprav
ter ostanke čiščenja javne in interne kanalizacije je dovoljeno
odlagati le na ustrezno opremljeno čistilno napravo,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
19. člen
Izvajalec na stroške uporabnika, po predhodnem obvestilu, prekine odvajanje odpadne vode, kadar:
– je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav v
njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja
na komunalni čistilni napravi,
– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden
brez soglasja izvajalca,
– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev
drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski
priključek, ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
– uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacijskega priključka,
– uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka,
– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v
zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
– z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo
s pitno vodo,
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje
in premoženje prebivalcev.
Prekinjeno odvajanje odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške ponovne priključitve plača
uporabnik.
20. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za
krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar
na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen začasen
način odvajanja odpadne vode. O vzrokih, o času trajanja prekinitev ter o navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo
izvajalec obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno primeren način.
V primeru prekinitve odvajanje odpadne vode zaradi vzdrževalnih del ali naravnih in drugih nesreč ima izvajalec pravico
brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje odpadne vode. Izvajalec ima v teh primerih dolžnost
v štiriindvajsetih (24) urah vzpostaviti začasen način odvajanja odpadne vode. Izvajalec izvaja priprave za hitro ponovno
vzpostavitev delovanja odvajanje odpadne vode po naravnih
in drugih nesrečah oziroma pripravi začasen način odvajanja
odpadne vode in v okviru priprav izdela ustrezne načrte zaščite
in reševanja ter načrte dejavnosti.
21. člen
Izvajalec ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov
iz javne kanalizacije v primeru:
– poplav,
– ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in
zalednih vod,
– ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo
ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem,
– naravne in druge nesreče.
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3. Javna pooblastila izvajalca

Če za določeno vrsto odpadne vode niso sprejeti predpisi
o mejni koncentraciji snovi, se uporabljajo predpisi ali smernice,
ki veljajo v Evropski skupnosti.

Št.

22. člen
Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k
dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne pogoje k projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: pogoje) in soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja)
na podlagi predložene dokumentacije, in sicer:
1. za mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora,
2. za pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve,
3. za soglasja za priključitev obstoječe stavbe:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt za izvedbo interne kanalizacije stavbe,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za tehnološke odpadne vode,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke
odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne
vode (če je predvidena),
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal priključni kanal oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,
4. za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in
načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo
potekal priključni kanal,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal priključni kanal, oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom
v merilu 1:1000 ali 1:500,
6. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja
oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, izvajalec
zaračuna materialne stroške v višini, ki jo sprejme Občinski
svet Občine Ig na predlog izvajalca.
Upravljalec pooblašča izvajalca javne gospodarske službe za vodenje katastra javne kanalizacije v skladu z veljavnimi
predpisi in posredovanje podatkov o obstoječih objektih in napravah javne kanalizacije ter vseh sprememb podatkov v zbirni
kataster gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska
uprava Republike Slovenije.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
23. člen
Uporabniki javne službe so fizične ali pravne osebe, ki
so lastniki stavb ali delov stavb in utrjenih površin na območju
Občine Ig.
24. člen
Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi
in soglasjem za priključitev.

25. člen
Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo odpadne
vode, ki povzroča motnje pri odvajanju odpadne vode ali pri
postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi.
Če izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo iz prvega odstavka tega člena, obvesti
o dogodku pristojno inšpekcijo, opravi preiskave in tehnološke
meritve, ugotovi zmanjšanje učinkovitosti čiščenja na komunalni čistilni napravi ter druge posledice, skladno s postopkom,
predvidenim za takšne primere. Izvajalec nastalo škodo oceni
in od uporabnika zahteva povrnitev nastale škode.
26. člen
Vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in
ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo brez soglasja
izvajalca.
27. člen
Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpadno
vodo, mora letno poročilo o emisijskem in obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o monitoringu za
tehnološko odpadno vodo, posredovati izvajalcu v pisni ali
elektronski obliki do 15. marca za preteklo leto.
Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane evidence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika, morajo
biti izvajalcu vedno na razpolago.
28. člen
Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva na
lastnosti in količino industrijsko odpadne vode, do katere je
prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov, pridobiti
soglasje izvajalca.
29. člen
Uporabniki morajo:
– pridobiti soglasja, mnenja in pogoje kot to določa ta
odlok,
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo
in vse naprave vgrajene vanjo,
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
merilnih mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti
odpadne vode,
– vzdrževati greznice in male komunalne čistilne naprave,
– dovoliti dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem
zemljišču,
– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji,
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvod
odpadne vode in obračun stroškov,
– plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne
vode,
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun na osnovi enega obračunskega vodomera in izvajalcu
posredovati podpisan delilnik stroškov ali naslov upravnika
stavbe,
– obveščati izvajalca o vseh spremembah o količini in o
lastnostih industrijske odpadne vode,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
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30. člen
Uporabnik ima pravico zahtevati odškodnino za dokazano
škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja odpadne vode po
krivdi izvajalca.
31. člen
Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih
zemljišč, v katerih poteka javna kanalizacija, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti,
da ne pride do poškodb javne kanalizacije in kanalizacijskih
priključkov.
Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka
tega člena pri izvajalcu pridobiti podatke o poteku javne kanalizacije in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku del
pisno obvestiti.
Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti
javno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek v prvotno stanje
tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca in javno
površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora bremenijo
izvajalca del.
V primeru nastalih poškodb javne kanalizacije ali kanalizacijskega priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega
člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan
naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu in poravnati vse stroške
popravila.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
32. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna Občine Ig,
– drugih virov.
Cena storitve javne službe se določa skladno s predpisi,
ki urejajo oblikovanje cen za izvajanje javne službe. Cene oblikuje izvajalec, pregleda in jih strokovno potrdi pristojni organ.
Višino tarif za storitve vzdrževanja priključkov na javno
kanalizacijo določi izvajalec v soglasju s pristojnim organom.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
33. člen
Objekti gospodarske infrastrukture, ki tvorijo javno kanalizacijo in so potrebni za izvajanje javne službe na območju
Občine Ig, so lahko:
– primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v
nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi
povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih),
ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na
posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju
takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni
čistilni napravi;
– sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v
nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov in
jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi,
lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode
in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne
in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno
omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje;
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– magistralno kanalizacijsko omrežje: to so kanalski vodi
in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za preprečevanje odpadnih voda v
takšnih vodih, ki služi za odvajanje komunalne in padavinske
odpadne vode iz dveh ali več primarnih kanalizacijskih omrežij
dveh ali več naselij, lahko pa tudi za odvajanje industrijskih odpadnih voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh ali več naseljih,
ki se zaključijo v skupni čistilni napravi;
– skupna čistilna naprava: to je čistilna naprava za mešanico komunalne in padavinske odpadne vode ali obeh z
industrijsko odpadno vodo;
– komunalna čistilna naprava: to je čistilna naprava za
komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne in padavinske odpadne vode.
VIII. NADZOR
34. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 4., 18. in 32. člena tega odloka izvaja pristojni organ.
Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru
njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja Medobčinski inšpektorat občin Škofljica in Ig.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z globo 1400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba
– izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z 18. in 21. členom.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca.
36. člen
Z globo 1400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – uporabnika.
37. člen
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik
– uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Akt iz predzadnjega odstavka 22. člena tega odloka sprejme Občinski svet Občine Ig v roku šestih (6) mesecev od
uveljavitve tega odloka.
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39. člen
Lokalne sisteme kanalizacije, ki obratujejo, mora izvajalec
prevzeti v upravljanje v roku šestih (6) mesecev po uveljavitvi
tega odloka s pogodbo, na podlagi pregleda in pisnega strokovnega mnenja izvajalca, ki mora vsebovati oceno stroškov
obratovanja in prevzema.

daljnjem besedilu: izvajalec) na celotnem območju Občine Ig
v obsegu in pod pogoji, določenimi z Odlokom o ravnanju s
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 31/04).«

40. člen
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe do izteka rokov za prilagoditev določenih v predpisih, ki urejajo emisijo
snovi, za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno
z javno kanalizacijo, in za stavbe zunaj naselja zagotavljati
prevzem blata iz obstoječih greznic in njegovo obdelavo, ko je
to potrebno oziroma najmanj enkrat na štiri leta.

3. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo 1000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z zadnjim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe-izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«

41. člen
Izvajalec mora prevzeti, uporabnik pa predati v vzdrževanje izvajalcu dele kanalizacijskih priključkov obstoječih stavb
najkasneje do 31. decembra 2010.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 75/06).
43. člen
Na območju Občine Ig upravlja javno službo odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, kot neposredno preneseno na podlagi tega odloka, Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o, Vodovodna cesta 90, Ljubljana,
skladno s 35. členom Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP).
44. člen
Izvajalec oblikuje ceno storitev javne službe skladno z
Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev in drugimi predpisi.
45. člen
Ta odlok začne veljati s 1. 1. 2008.
Št. 3541-027/2007
Ig, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

6313.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl. US: U-I-51/06-5, 49/06
– ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I40/06-10, 33/07 – ZPNačrt) ter 16. člena Statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 9.
redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Javno službo zagotavlja Občina Ig v obliki neposredno
prenesene koncesionirane gospodarske javne službe (v na-

2. člen
V 23. členu se črta tretji odstavek.

4. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo 1000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba – povzročitelj, če:
– ravna v nasprotju s 17. členom.
Z denarno kaznijo 700 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena fizična oseba – povzročitelj.«
5. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo 1000 eurov se kaznuje pravna oseba
za prekrške iz 18. in 19. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje za prekrške
iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.
Z denarno kaznijo 700 eurov se kaznuje za prekrške iz
prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik
– povzročitelj.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena fizična oseba – povzročitelj.«
6. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi
»Z denarno kaznijo 1000 eurov se kaznuje pravna oseba
– upravnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena.
Z denarno kaznijo 700 eurov se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik – upravnik.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje lastnik stavbe, ki
ravna v nasprotju z drugim odstavkom 20. člena.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 20. člena.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim stavkom četrtega odstavka
20. člena.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje lastnik stavbe
– fizična oseba, ki ravna v nasprotju drugim stavkom četrtega
odstavka 20. člena.
Z denarno kaznijo 1000 eurov se kaznuje lastnik stavbe
– pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim stavkom četrtega
odstavka 20. člena.«
7. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo 1000 eurov se kaznuje organizator
– pravna oseba, ki ravna v nasprotju z 21. členom.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 700 eurov tolarjev se kaznuje organizator – samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju
z 21. členom.«
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8. člen
Doda se 32a. člen, ki se glasi:
»Na območju občine Ig opravlja javno službo ravnanja s
komunalnimi odpadki kot neposredno preneseno na podlagi
tega odloka Javno podjetje Snaga, d.o.o, Povšetova ulica 6,
Ljubljana, skladno s 35. členom Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP) in vlaganj v izgradnjo regijskega centra ravnanja z
odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana.«
9. člen
Ta odlok začne veljati s 1. 1. 2008.
Št. 3544-003/2007
Ig, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

6314.

Vrsta grobnega
mesta
Enojni
Dvojni
Trojni
Žarni

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2008
1. člen
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig v
letu 2008 znaša 0,10 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 426 03/001/2007
Ig, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in
mrliških vežic v Občini Ig za leto 2008

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št.
129/06) ter na podlagi 40. člena Odloka o pokopališkem redu
na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 113/02, 93/05) je
občinski svet na 9. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških
vežic v Občini Ig za leto 2008
1. člen
Cena najema grobov na pokopališčih, ki jih ureja Občina
Ig, za leto 2008 znašajo:
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Pokopališče
Golo, Ig, Tomišelj
15,15
30,30
45,50
9,35

Stran
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Pokopališče
Kurešček
13,30
26,30
39,60
8,00

Cene so v EUR brez DDV.
2. člen
Cena najema mrliških vežic na pokopališčih Ig, Tomišelj
in Golo za leto 2008 znaša 66,36 € brez DDV.
3. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2008.
Št. 3546/028/2007
Ig, dne 20. decmebra 2007
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2008

Na podlagi 7. in 8. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 129/06) in 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Ig
(Uradni list RS, št. 79/97) je Občinski svet Občine Ig na 9. redni
seji dne 19. 12. 2007 sprejel

6315.

Št.

6316.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05 – UPB2), Pravilnika o plačilih staršev za programe v
vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 9. redni seji dne
19. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig
1. člen
Prvi člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cene dnevnih programov v Javnem zavodu Vrtec IG,
katerega ustanovitelj je Občina Ig, znašajo mesečno na otroka
po posameznih programih predšolske vzgoje:
Dnevni program
JZ Vrtec Ig

1. starostna skupina 2. starostna skupina
430,48 eur
332,85 eur
«

2. člen
Drugi člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v ceni programov, znaša 40,44 eur. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za
pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne dalje.«
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi
cen programov predšolske vzgoje v vrtcu št. 602/005/2006 z
dne 19. 12. 2006.
Sklep velja od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 602/017/2007
Ig, dne 22. decembra 2007
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Stran
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IVANČNA GORICA
6317.

Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroška za pripravo
in opremljanje stavbnega zemljišča izven
območja urejanja stavbnega zemljišča za
Občino Ivančna Gorica za leto 2008

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik
Občine Ivančna Gorica, št. 5/95, 8/96 in 4/2000) in 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 10. seji dne 21. 12.
2007 sprejel

SKLEP
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela
stroška za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča izven območja urejanja stavbnega
zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2008
1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica na dan 31. 12. 2007
znaša 4530 EUR.
2. člen
Izhodiščna cena iz 1. člena tega sklepa se revalorizira
vsak mesec tekoče s povprečnim indeksom podražitve za
stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica
Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega
materiala.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ivančna Gorica za leto 2008
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2008
znaša za poslovne prostore 0,000936 EUR/m2 za stanovanjske
prostore pa 0,001456 EUR/m2
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 422-0005/2007
Ivančna Gorica, dne 7. decembra 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

JESENICE
6319.

Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto
2008

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 in sprem.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in sprem.), 13. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) je Občinski svet
Občine Jesenice na 13. seji dne 20. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Jesenice za leto 2008
I. SPLOŠNI DOLOČBI

Št. 422-0004/2007
Ivančna Gorica, dne 7. decembra 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Jesenice za leto 2008 (v
nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna, posebnosti ravnanja z občinskim finančnim premoženjem ter obseg zadolževanja in poroštev občine in
javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
(pomen izrazov)

6318.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Ivančna Gorica za leto
2008

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 102/04), prve
alineje 56. člena ter tretjega odstavka 54. člena Zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 8. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Grosuplje (Uradni list SRS, št. 38/87 in 9/89), v zvezi s
3. točko statutarnega sklepa Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, št. 013-1/95 z dne 23. 12. 1994 (Uradni list RS,
št. 26/95) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni
list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
10. seji dne 21. 12. 2007 sprejel

A. Izrazi iz Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF)
imajo po tem odloku enak pomen.
B. Izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Neposredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so občinska uprava, skupna občinska uprava, krajevne
skupnosti in občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in
župan;
2. področja proračunske porabe so področja, na katerih
občina deluje, oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje
delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področja proračunske porabe so določena s predpisano programsko klasifikacijo
izdatkov občinskega proračuna;
3. glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi
so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov
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občinskega proračuna. Glavni program ima določene splošne
cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in
na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti;
4. podprogram je program, ki je del glavnega programa,
v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične
cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo
cilji glavnega programa;
5. proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje
celoto ali del aktivnosti, projekta ali ekonomski namen porabe
sredstev iz delovnega področja neposrednega uporabnika;
6. podskupina kontov (trimestna številka) je del postavke,
ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov postavke;
7. konto (štirimestna številka) je del postavke, ki v skladu
s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski
namen izdatkov postavke in je temeljna enota za izvrševanje
proračuna.

Št.

73
74

II.
40

41

II. VIŠINA IN SESTAVA PRORAČUNA
3. člen
(sestava proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Stanje sredstev na računih proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna naslednjega leta.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov,
ki ga sestavljajo načrti financiranja projektov in programov
neposrednih proračunskih uporabnikov.
Posebni del proračuna do ravni kontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani občine.
4. člen
(višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2008
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
18.496.711
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)
13.984.935
70
DAVČNI PRIHODKI
11.632.106
700 Davki na dohodek in dobiček
9.260.846
703 Davki na premoženje
1.981.846
704 Domači davki na blago in storitve
389.414
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.352.829
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.682.620
711 Takse in pristojbine
21.075
712 Denarne kazni
8.735
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
40.814
714 Drugi nedavčni prihodki
599.585
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.588.053
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
746.006

42
43

III.
III/1.

III/2.

B.

IV.
75
V.
44

VI.

C.
VII.
50
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722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
842.047
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
TRANSFERNI PRIHODKI
2.923.723
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
481.317
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev EU
2.442.406
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
21.786.438
TEKOČI ODHODKI
5.496.263
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.243.976
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
198.953
402 Izdatki za blago in storitve
3.569.739
403 Plačila domačih obresti
77.814
409 Rezerve
405.781
TEKOČI TRANSFERI
6.631.147
410 Subvencije
158.220
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
2.716.840
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
589.322
413 Drugi tekoči domači transferi
3.166.765
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.007.634
420 Nakupi in gradnja osnovnih
sredstev
8.007.634
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.651.394
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso pr. up.
664.750
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
986.644
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. – II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
–3.289.727
PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.- 7102) – (II.- 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od
obresti minus skupaj odhodki brez
plačil obresti)
–3.250.597
TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
1.857.525
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2008
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
2.000
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
2.000
750 Prejeta vračila danih posojil
2.000
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
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.)
2.000
RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2008
ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000
ZADOLŽEVANJE
1.000.000

Stran

VIII.
55
IX.
X.
XI.
XII.

18508 /

Št.
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500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2007
(ocena)
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1.000.000
239.086
239.086
239.086
–2.526.813
760.914
3.289.727
2.578.131

III. IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
5. člen
(raven proračuna in pristojnosti neposrednega proračunskega
uporabnika)
Proračun se izvršuje na ravni konta.
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, razen
krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Pristojnosti krajevnih skupnosti izvršujejo predsedniki
svetov krajevnih skupnosti.
6. člen
(veljavni proračun)
Veljavni proračun je sprejeti proračun, ki vključuje vse
spremembe med izvrševanjem proračuna na podlagi ZJF in
tega odloka.
7. člen
(vplačila in izplačila iz proračuna)
Občina Jesenice v letu 2008 razpolaga s sredstvi, ki bodo
vplačana na podračun proračuna do konca leta.
Neposredni proračunski uporabniki, kot nosilci terjatev, so
dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov
proračuna iz svoje pristojnosti ter vplačila teh prejemkov na
podračun proračuna.
Sredstva proračuna za leto 2008 se nakazujejo proračunskim uporabnikom za izvajanje programov, opredeljenih v
posebnem delu proračuna, do konca proračunskega leta, ki je
enako koledarskemu letu.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine,
s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje
predplačil je možno le v soglasju z županom in z vrsto finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obveznosti v postopkih javnih naročil.
8. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)
Vsi prejemki proračuna so namenjeni za pokrivanje vseh
izdatkov proračuna, razen namenskih prejemkov proračuna.
Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, določenih v ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega
sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov,
prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji
prejemki:
1. prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije
v zagotavljanje protipožarne varnosti;
2. prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma;

3. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije
v zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda;
5. prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se
uporabijo za gradnjo komunalne opreme;
6. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest;
7. prihodki od počitniške dejavnost, ki se namenijo za
financiranje te dejavnosti;
8. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za
določene namene;
9. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za
financiranje izdatkov, predvidenih v finančnem načrtu krajevnih
skupnosti.
Če je po sprejemu proračuna na podračun proračuna
vplačan namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek,
ki v proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se
v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prejemkov in
izdatkov proračuna.
Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske
postavke za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se
prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
Za obseg prenesenih pravic porabe namenskih sredstev
se povečata obseg izdatkov v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika, na katerega se nanašajo in
proračun.
9. člen
(dodeljevanje proračunskih sredstev)
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne proračunske uporabnike v okviru doseženih
prejemkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v
zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in
uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih
se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago in
storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni
z zakonom ali odlokom drugače določeno.
V primeru, da posamezni proračunski uporabnik preneha
delovati, opravljanje njegovih nalog pa v celoti ali delno ne prevzame drug uporabnik, o razporeditvi neporabljenih sredstev
odloča občinski svet na predlog župana.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi
razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa
oziroma odredbe župana.
10. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih
financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni
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bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena.
Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku pa lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine
10% vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega
uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim proračunskim uporabnikom.
O prerazporeditvah in s tem o veljavnem proračunu župan
šestmesečno poroča občinskemu svetu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko
župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov
v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti, povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
O prerazporeditvah sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet v 30 dneh.
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna tekočega leta)
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Neposredni proračunski uporabniki prevzemajo obveznosti s pisno pogodbo, sklenjeno skladno s predpisi o javnem
naročanju, razen če ni z zakonom določeno drugače.
Krajevne skupnosti lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle in prevzemajo obveznosti v okviru
svoje dejavnosti do višine sredstev, ki so za posamezne namene zagotovljena v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in v
proračunu občine.
12. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Uporabniki proračunskih sredstev lahko prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačila v prihodnjih letih, če so za ta
namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki
proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
– Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega proračunskega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih,
ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega proračunskega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati
25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega 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 ter prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik
prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe
Občine Jesenice.

Št.

124 / 28. 12. 2007 /

Stran

18509

13. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov
največ do 20% vrednosti projekta. O povečanju vrednosti projekta nad 20% odloča občinski svet.
Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnega programa tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa plačil
iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se po uveljavitve
proračuna uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta.
Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega
sveta.
14. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje
posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko
oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov. Višina splošne proračunske rezervacije je določena
v posebnem delu proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v
višini, določeni v posebnem delu proračuna, odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
15. člen
(proračunski sklad)
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5% prejemkov
proračuna.
V proračunsko rezervo občine v letu 2008 izločamo
30.000 evrov sredstev.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo
naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine 100.000 evrov na predlog oddelka za finance, plan in analize odloča župan in o tem s pisnimi obvestili
obvešča občinski svet.
16. člen
(začasno zadrževanje izvrševanja proračuna in rebalans)
Če prejemki med letom ne pritekajo v predvideni višini, ali
se zaradi novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan na
predlog občinske uprave največ za 45 dni zadrži izvrševanje
posameznih izdatkov.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora
župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna predlagati občinskemu svetu
rebalans proračuna.
V obdobju sprejemanja rebalansa lahko župan ponovno
začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
IV. POSEBNOSTI RAVNANJA Z OBČINSKIM FINANČNIM
PREMOŽENJEM
17. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
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Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi
proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
18. člen
(odpis dolga)
Župan lahko dolžniku do višine 1000 evrov odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
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6320.

Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto
2009

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 in sprem.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 72/93 in sprem.), 13. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) je Občinski svet
Občine Jesenice na 13. seji dne 20. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Jesenice za leto 2009
I. SPLOŠNI DOLOČBI

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev)

1. člen

Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami ZJF ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu
proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 1.000.000 evrov za financiranje obnove poslovne zgradbe
za potrebe opravljanja dejavnosti Visoke šole za zdravstveno
nego Jesenice.
V letu 2008 bo Občina Jesenice sklenila tudi dogovor o
spremembi posojilnih pogojev za obstoječa neugodna kredita,
ki jih je v preteklosti za stanovanjsko gradnjo najelo podjetje
Dominvest, za financiranje izgradnje občinskih neprofitnih stanovanj.
Občina v letu 2008 zaradi zakonsko omejenega obsega
zadolževanja ne bo izdala poroštev za izpolnitev obveznosti
javnih zavodov in javnega podjetja, zato se le-ti v letu 2008 ne
morejo zadolževati.

(vsebina odloka)

20. člen
(likvidnostno zadolževanje)
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5%
zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za finance
v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova mora občina
odplačati do konca proračunskega leta, t.j. do 31. decembra.
21. člen
(zadolževanje v obdobju začasnega financiranja)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga
v tekočem proračunskem letu.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Če bo v letu 2009 potrebno začasno financiranje občine,
se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega
financiranja.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 410-4/2007
Jesenice, dne 20. decembra 2007

S tem odlokom se za Občino Jesenice za leto 2009 (v
nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna, posebnosti ravnanja z občinskim finančnim premoženjem ter obseg zadolževanja in poroštev občine in
javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
(pomen izrazov)
A. Izrazi iz Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF)
imajo po tem odloku enak pomen.
B. Izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Neposredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so občinska uprava, skupna občinska uprava, krajevne
skupnosti in občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in
župan;
2. področja proračunske porabe so področja, na katerih
občina deluje, oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje
delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področja proračunske porabe so določena s predpisano programsko klasifikacijo
izdatkov občinskega proračuna;
3. glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi
so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov
občinskega proračuna. Glavni program ima določene splošne
cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in
na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti;
4. podprogram je program, ki je del glavnega programa,
v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične
cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo
cilji glavnega programa;
5. proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje
celoto ali del aktivnosti, projekta ali ekonomski namen porabe
sredstev iz delovnega področja neposrednega uporabnika;
6. podskupina kontov (trimestna številka) je del postavke,
ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov postavke;
7. konto (štirimestna številka) je del postavke, ki v skladu
s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski
namen izdatkov postavke in je temeljna enota za izvrševanje
proračuna.
II. VIŠINA IN SESTAVA PRORAČUNA
3. člen

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

(sestava proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
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Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Stanje sredstev na računih proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna naslednjega leta.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov,
ki ga sestavljajo načrti financiranja projektov in programov
neposrednih proračunskih uporabnikov.
Posebni del proračuna do ravni kontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani občine.
4. člen
(višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2009
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
22.927.867
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)
14.425.968
70
DAVČNI PRIHODKI
12.162.596
700 Davki na dohodek in dobiček
9.741.172
703 Davki na premoženje
2.031.760
704 Domači davki na blago in storitve
389.664
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.263.372
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
1.745.408
711 Takse in pristojbine
21.626
712 Denarne kazni
8.768
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
41.790
714 Drugi nedavčni prihodki
445.780
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.745.938
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
711.962
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.033.976
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.755.961
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.748.487
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz
sredstev EU
5.007.474
II.
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
22.768.883
40
TEKOČI ODHODKI
5.189.645
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.328.607
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
213.129
402 Izdatki za blago in storitve
3.370.432
403 Plačila domačih obresti
102.484
409 Rezerve
174.993
41
TEKOČI TRANSFERI
6.824.267
410 Subvencije
123.579
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
2.894.957
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
620.239
413 Drugi tekoči domači transferi
3.185.492
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.380.688
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
6.380.688
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.374.283
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso pr. up.
3.152.342
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432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
1.221.941
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. – II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
158.984
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.- 7102) – (II.- 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od
obresti minus skupaj odhodki brez plačil
obresti)
221.670
III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in
tekoči transferi)
2.412.056
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2009
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
5.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
5.000
750 Prejeta vračila danih posojil
5.000
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
5.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2009
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
215.302
55
ODPLAČILA DOLGA
215.302
550 Odplačila domačega dolga
215.302
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–51.318
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
–215.302
XI.
NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX)
–158.984
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31. 12. 2008
(ocena)
51.318
III. IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
5. člen
(raven proračuna in pristojnosti neposrednega proračunskega
uporabnika)
Proračun se izvršuje na ravni konta.
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, razen
krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Pristojnosti krajevnih skupnosti izvršujejo predsedniki
svetov krajevnih skupnosti.
6. člen
(veljavni proračun)
Veljavni proračun je sprejeti proračun, ki vključuje vse
spremembe med izvrševanjem proračuna na podlagi ZJF in
tega odloka.
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7. člen

(vplačila in izplačila iz proračuna)
Občina Jesenice v letu 2009 razpolaga s sredstvi, ki bodo
vplačana na podračun proračuna do konca leta.
Neposredni proračunski uporabniki, kot nosilci terjatev, so
dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov
proračuna iz svoje pristojnosti ter vplačila teh prejemkov na
podračun proračuna.
Sredstva proračuna za leto 2009 se nakazujejo proračunskim uporabnikom za izvajanje programov, opredeljenih v
posebnem delu proračuna, do konca proračunskega leta, ki je
enako koledarskemu letu.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine,
s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje
predplačil je možno le v soglasju z županom in z vrsto finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obveznosti v postopkih javnih naročil.
8. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)
Vsi prejemki proračuna so namenjeni za pokrivanje vseh
izdatkov proračuna, razen namenskih prejemkov proračuna.
Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, določenih v ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega
sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov,
prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji
prejemki:
1. prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije
v zagotavljanje protipožarne varnosti;
2. prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma;
3. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije
v zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda;
5. prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se
uporabijo za gradnjo komunalne opreme;
6. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest;
7. prihodki od počitniške dejavnost, ki se namenijo za
financiranje te dejavnosti;
8. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za
določene namene;
9. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za
financiranje izdatkov, predvidenih v finančnem načrtu krajevnih
skupnosti.
Če je po sprejemu proračuna na podračun proračuna
vplačan namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek,
ki v proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se
v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prejemkov in
izdatkov proračuna.
Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske
postavke za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se
prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
Za obseg prenesenih pravic porabe namenskih sredstev
se povečata obseg izdatkov v finančnem načrtu neposredne-
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ga proračunskega uporabnika, na katerega se nanašajo in
proračun.
9. člen
(dodeljevanje proračunskih sredstev)
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne proračunske uporabnike v okviru doseženih
prejemkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v
zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in
uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih
se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago in
storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni
z zakonom ali odlokom drugače določeno.
V primeru, da posamezni proračunski uporabnik preneha
delovati, opravljanje njegovih nalog pa v celoti ali delno ne prevzame drug uporabnik, o razporeditvi neporabljenih sredstev
odloča občinski svet na predlog župana.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi
razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa
oziroma odredbe župana.
10. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih
financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena.
Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku pa lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine
10% vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega
uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim proračunskim uporabnikom.
O prerazporeditvah in s tem o veljavnem proračunu župan
šestmesečno poroča občinskemu svetu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko
župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov
v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti, povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
O prerazporeditvah sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet v 30 dneh.
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna tekočega leta)
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Neposredni proračunski uporabniki prevzemajo obveznosti s pisno pogodbo, sklenjeno skladno s predpisi o javnem
naročanju, razen če ni z zakonom določeno drugače.
Krajevne skupnosti lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle in prevzemajo obveznosti v okviru
svoje dejavnosti do višine sredstev, ki so za posamezne namene zagotovljena v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in v
proračunu občine.
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12. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Uporabniki proračunskih sredstev lahko prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačila v prihodnjih letih, če so za ta
namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki
proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
– Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega proračunskega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih,
ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega proračunskega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati
25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega 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 ter prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik
prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe
Občine Jesenice.
13. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov
največ do 20% vrednosti projekta. O povečanju vrednosti projekta nad 20% odloča občinski svet.
Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnega programa tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa plačil
iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se po uveljavitve
proračuna uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta.
Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega
sveta.
14. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje
posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko
oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov. Višina splošne proračunske rezervacije je določena
v posebnem delu proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v
višini, določeni v posebnem delu proračuna, odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
15. člen
(proračunski sklad)
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5% prejemkov
proračuna.
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V letu 2009 se ne izloča dodatnih sredstev za oblikovanje
rezervnega sklada.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo
naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine 100.000 evrov na predlog oddelka za finance, plan in analize odloča župan in o tem s pisnimi obvestili
obvešča občinski svet.
16. člen
(začasno zadrževanje izvrševanja proračuna in rebalans)
Če prejemki med letom ne pritekajo v predvideni višini, ali
se zaradi novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan na
predlog občinske uprave največ za 45 dni zadrži izvrševanje
posameznih izdatkov.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora
župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna predlagati občinskemu svetu
rebalans proračuna.
V obdobju sprejemanja rebalansa lahko župan ponovno
začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
IV. POSEBNOSTI RAVNANJA Z OBČINSKIM
FINANČNIM PREMOŽENJEM
17. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi
proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
18. člen
(odpis dolga)
Župan lahko dolžniku do višine 1000 evrov odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev)
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami ZJF ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu
proračuna.
Občina se v letu 2009 zaradi zakonsko omejenega obsega zadolževanja ne bo zadolževala in ne bo izdala poroštev za
izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, zato
se le-ti v letu 2009 ne morejo zadolževati.
20. člen
(likvidnostno zadolževanje)
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine
5% zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za
finance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova
mora občina odplačati do konca proračunskega leta, t.j. do
31. decembra.
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21. člen

(zadolževanje v obdobju začasnega financiranja)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga
v tekočem proračunskem letu.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Če bo v letu 2010 potrebno začasno financiranje občine,
se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega
financiranja.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. 410-5/2007
Jesenice, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

6321.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim
ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na
območju Občine Jesenice

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 1/06 in Uradni list RS, št. 102/07) in 71. člena Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 13/01),
je Občinski svet Občine Jesenice na redni 13. seji dne 20. 12.
2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim
ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na
območju Občine Jesenice
1. člen
V Odloku o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim
ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 70/05) (v nadaljevanju Odlok) se 3. člen spremeni
tako, da se osma alineja pravilno glasi:
»– vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance
ali pelete za centralno ogrevanje na lesno biomaso,«
2. člen
3. členu Odloka se za zadnjo, osmo alinejo dodajo tri
nove alineje in sicer:
»– sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za
toploto v obstoječih večstanovanjskih stavbah,
– vgradnja termostatskih ventilov v obstoječih stanovanjskih stavbah,
– hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema v obstoječih večstanovanjskih stavbah«.
3. člen
4. člen Odloka se v drugem odstavku spremeni, tako, da
se drugi odstavek 4. člena Odloka glasi:
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»Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katerega
lahko človek vstopi in so namenjeni prebivanju.«
4. člen
4. členu Odloka se v tretjem odstavku spremeni, tako, da
se tretji odstavek 4. člena Odloka glasi:
»Del stavbe predstavlja stanovanje v večstanovanjski
stavbi.«

glasi:

5. člen
Peta alineja 6. člena Odloka se spremeni tako, da se

»Posamezni investicijski ukrep mora biti izveden za objekt
(stanovanje ali individualna hiša) v celoti.
Drugi stavek pete alineje 6. člena Odloka postane šesta
alineja 6. člena Odloka in se glasi:
»Investicijski ukrep zamenjave fasadnega stavbnega pohištva v večstanovanjski stavbi, se lahko izvede samo v delu
stavbe (stanovanju), pod pogojem, da upravnik objekta s pisno
izjavo predpiše ustreznost izbranega stavbnega pohištva.«
Doda se nova sedma alineja 6. člena Odloka, ki se glasi:
»V primeru, da se izvedejo naslednji ukrepi: sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto v obstoječih
večstanovanjskih stavbah, vgradnja termostatskih ventilov v
obstoječih stanovanjskih stavbah in hidravlično uravnoteženje
ogrevalnega sistema v obstoječih večstanovanjskih stavbah,
se le-ti ukrepi izvedejo samo za celotno stavbo.«
Doda se nova osma alineja 6. člena Odloka, ki se glasi:
»Investicijski ukrep toplotne izolacije in obnove fasade v
večstanovanjski stavbi se lahko izvede v več fazah, s tem, da
morajo biti ob prijavi na razpis točno opredeljene faze investicijskega ukrepa. Finančna sredstva se dodeljujejo vsako leto, za
vsako zaključeno fazo posebej pod pogojem, da je vsakoletna
investicija izvedena kot tehnološko zaključena celota.«
Sedanja šesta alineja 6. člena Odloka postane deveta
alineja in se spremeni, tako, da se glasi:
»Investicijski ukrep vgradnje specialnih kurilnih naprav
na polena, sekance ali pelete za centralno ogrevanje na lesno
biomaso, mora biti izveden v naseljih: Hrušica, Javorniški Rovt,
Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod Golico, Potoki, Koroška
Bela, Lipce, Blejska Dobrava, Kočna oziroma v naseljih, kjer
ni možnosti priklopa na daljinsko ogrevanja ali plinovodno
omrežje.
Sedanja sedma alineja 6. člena Odloka postane deseta
alineja.

glasi:

6. člen
V 7. členu Odloka se tretja alineja spremeni tako, da se

»pisno soglasje solastnikov objekta (stanovanja ali individualne stanovanjske hiše) za izvedbo investicijskega ukrepa«
7. člen
Drugi odstavek 9. člena Odloka se spremeni, tako, da
se glasi:
»Finančne spodbude se upravičencem dodeljujejo do
porabe sredstev, ki so s proračunom Občine Jesenice za posamezno proračunsko leto zagotovljena za ta namen.
Doda se nov tretji odstavek 9. člena Odloka, ki se glasi:
»Kolikor skupna višina vloženih zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev za posamezni investicijski ukrep preseže
za ta namen zagotovljena proračunska sredstva, se sredstva
upravičencem dodeljujejo proporcionalno.«
8. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2007
Jesenice, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

6322.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke po Odloku
o občinskih taksah v Občini Jesenice
za leto 2008
1. člen
Vrednost točke iz 4. člena Odloka o občinskih taksah v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07) za leto 2008 znaša
0,053 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 426-93/2007
Jesenice, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KAMNIK
Odlok o spremembi Odloka o zagotovitvi
sredstev za sanacijo posledic neurja iz
sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 49. člen Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 76. člen Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) in
6. člen Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2007 (Uradni list RS, št. 30/07, 91/07 in 100/07), je Občinski svet Občine
Kamnik na 10. seji dne 19. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev
za sanacijo posledic neurja iz sredstev
proračunske rezerve
1. člen
V Odloku o zagotovitvi sredstev za sanacijo posledic neurja iz sredstev proračunske rezerve (Uradni list RS, št. 95/07)
se v 1. členu spremeni znesek iz 178.000 € na 205.000 €.
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2. člen
V 2. členu se spremenita prva in tretja alinea tako, da se
glasita:
» – komunalno cestne infrastrukture do 157.000 €«;
» – kmetijstva do 15.000 €«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2007
Kamnik, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku
o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto
2008

Na podlagi 4. člena Odloka o občinskih taksah v Občini
Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07) in 13. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine
Jesenice na 12. seji dne 22. 11. 2007 sprejel

6323.

Št.

6324.

Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti
pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 44/97),
9. in 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 17/95, 11/97, 7/00, 93/00, 54/01,
49/02, 21/03, 35/03 in 78/03) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet
Občine Kamnik na 10. seji dne 19. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke in vrednosti
pavšalnih zneskov za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 znaša:
– za zazidano stavbno zemljišče 0,00044 €,
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,00015 €.
2. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske površine, ki sami v predpisanem
roku ne bodo posredovali pristojnemu organu Občine Kamnik
podatkov, ki so osnova za odmero nadomestila, se določi obveznost plačila pavšalnega zneska nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v višini 215,00 €.
3. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovne površine, ki sami v predpisanem roku
ne bodo posredovali pristojnemu organu Občine Kamnik podatkov, ki so osnova za odmero nadomestila, se po predhodnem
ugotovitvenem postopku določi obveznost plačila nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, po dejanskih površinah, vendar znesek ne sme biti nižji od 863,00 €.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422-0001/2007
Kamnik, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
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6325.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta »Obalni
center za varstvo oseb s posebnimi
potrebami«

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt, 58/03
– ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je župan Mestne občine Koper sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta »Obalni center za varstvo
oseb s posebnimi potrebami«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
(ureditveno območje) se nahaja na parceli št. 113/2 in 114/9,
k.o. Oltra. Predlagana urbanistična ureditev predvideva izgradnjo objektov obalnega centra za usposabljanje in varstvo oseb
z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.
V obalnih občinah namreč ni ustanove, ki bi nudila
ustrezno strokovno obravnavo in bivalne pogoje za osebe z
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (z dodatnimi motnjami). Zato so se starši otrok s posebnimi potrebami,
združeni v Sklad Silva, povezali z občinskimi centri za socialno delo, s strokovnimi delavci zavoda v Stari Gori, Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve in Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga – Ig. Skupaj so
ugotovili potrebe, tj. število oseb s posebnimi potrebami v
obalnih občinah, proučili ustrezne rešitve za bivanje odraslih
oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (z
dodatnimi motnjami) in poiskali najprimernejšo lokacijo za gradnjo centra na območju obalnih občin. Preverili so možnosti v
Splošni bolnišnici Izola, Zavodu za korekcijo sluha in govora
Portorož, Centru za usposabljanje Elvira Vatovec, Strunjan,
Ortopedski bolnici Valdoltra in Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič. Ugotovljeno je bilo, da je možno center
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov z dnevnimi
oddelki in bivalno enoto za odrasle zgraditi na območju MZL
Debeli rtič.
Znotraj območja MZL na Debelem rtiču je bila kot najprimernejša lokacija določeno območje v vzhodnem delu, na
parcelah št. 113/2 in 114/9, k.o. Oltra (kot manj primerno je bilo
izločeno območje bliže morju (parcela št.104, k.o. Oltra).
Prostorski akti, ki veljajo na območju obravnave:
– Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86,
10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan
občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94,
25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 33/01 in Uradni
list RS, št. 96/04, 97/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper
(Uradne objave, št. 19/88, 7/01 – obvezna razlaga, 24/01 in
Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06).
V prostorskih sestavinah planskih dokumentov (Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS,
št. 96/04)) se obravnavani parceli nahajata znotraj ureditvenega območja za poselitev (prostorska enote KC – 1 – Z2
(RKS Debeli rtič). Predvideno je urejanje območja z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom.
V skladu s 55. členom ZPNačrt občina za podrobnejše
prostorske ureditve pripravi občinski podrobni prostorski načrt
(v nadaljevanju OPPN).
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2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet OPPN je prostorska umestitev centra za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov z dnevnimi oddelki in
bivalno enoto za odrasle. Predvidena je novogradnja objekta v
obsegu cca 1816 m2. Predvidene so kapacitete bivalnih enot za
24 oseb, za programe vzgoje in izobraževanja pa za 15 otrok
in mladostnikov.
Navedeni odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine
Koper za obravnavano območje določa:
– predvideno je dograjevanje (rekonstrukcije, dopolnilna
gradnja) objektov in ureditev mladinskega okrevališča ter ureditev obale za kopanje,
– etažnost objektov je do P+1, možna je izvedba kleti,
ki pa mora biti popolnoma vkopana ne glede na konfiguracijo
terena,
– pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati
usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in
kulturne dediščine.
Gradnja objekta je predvidena na parcelah št. 113/2 in
114/9, k.o. Oltra, v izmeri cca 2500 m2.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja
območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi,
da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših
rešitev.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Za potrebe izdelave OPPN se izdelajo naslednje strokovne podlage in druga strokovna gradiva:
1. Dopolnitev strokovnih podlag glede naravnih in
ustvarjenih danosti, ki so bile izdelane za spremembo prostorskih sestavin plana za obalno območje Ankarana (podrobnejši prikaz naravnih in krajinskih značilnosti, obstoječega stanja ureditev, prometne in komunalne infrastrukture,
lastništvo, pravni režimi obalnega območja). Že izdelane
strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in
lokacijskih pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci
urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih
podlag, jih zagotovi ponudnik.
2. Analiza smernic in lokacijskih pogojev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki se
izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo
vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih
podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna
rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih
posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki
se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne
dokumentacije.
4. Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih
in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna
zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na
okolje, naravo in kulturno dediščino.
5. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz
smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere
naročnik občinskega podrobnega prostorskega načrta. Naročnik občinskega podrobnega prostorskega načrta zagotovi
tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za
izdelavo dokumenta. Morebitne dodatne strokovne podlage,
ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec
naroči tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
Navedena gradiva izdelajo načrtovalci, ki jih izbere naročnik.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
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Nosilec
MOP

19. 2. 2007

1. prostorska konferenca

MOK – UOP

6. 4. 2007

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega UOP, župan,
načrta (OPPN)

december 2007

Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu, MOP

župan

januar 2008

Priprava osnutka OPPN

načrtovalec

Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev
osnutka OPPN

18517

Rok

Odločba MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje
vplivov na okolje

Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in prido- UOP
bitev obvestila MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje
vplivov na okolje

Stran

30 dni

načrtovalec

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnje- župan, UOP
nega osnutka OPPN; objava v svetovnem spletu in na krajevno
običajen način

7 dni pred pričetkom javne
razgrnitve

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega predloga OPPN z UOP, načrtovalec
evidentiranjem vseh pisnih pripomb

30 dni

Prva obravnava na OS

občinski svet

Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in načrtovalec, UOP, župan
javne obravnave
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna
seznanitev lastnikov parcel na območju OPPN

UOP

Oblikovanje dopolnjenega predloga OPPN na podlagi stališč
do pripomb ter predlogov javnosti

načrtovalec

Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora na dopolnjen
predlog OPPN

UOP, načrtovalec

– Priprava usklajenega predloga OPPN

načrtovalec

– Druga obravnava in sprejem odloka na
občinskem svetu

župan, občinski svet

30 dni

Objava odloka v Uradnem listu RS
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, k dopolnjenemu predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega
morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška
12, Koper;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite
in reševanja;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,
Tartinijev trg 12, Piran;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Piran, Trg bratstva 2, Piran;
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper;
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper, Ul.
15. maja 13;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper;
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in
organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene
v postopku priprave OPPN.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora,
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno področje.

Za pridobitev odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh
od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena
ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v
zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z
58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora
načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko
določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne
bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko
ureditvijo soglaša.
6. Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem
Pobudnik izdelave OPPN je Center za usposabljanje,
delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga 1, Ig, po pooblastilu
Ministrstva RS za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in
prostor MO Koper.
Investitor načrtovane prostorske ureditve je Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
Izdelovalca OPPN (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec) in
okoljskega poročila izbere pripravljavec.
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Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi
od 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). OPPN mora izdelati v
obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. člena
ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski
akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni
obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
7. Objava sklepa
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep
se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper ter v
vednost pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3500-241/2006
Koper, dne 10. decembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 46 della Legge sulla pianificazione
territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, nel seguito ZPNačrt, 58/03 – ZZK-1), in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01,
29/03, e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06) il Sindaco
del Comune città di Capodistria ha accolto la

DELIBERA
sull’avvio della predisposizione del piano
regolatore particolareggiato comunale riferito al
»Centro costiero di assistenza alle persone con
bisogni specifici«
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche per
la predisposizione del PRPC
La zona contemplata dal Piano regolatore particolareggiato comunale (zona d’intervento) ricade nelle particelle catastali
n. 113/2 e 114/9, c.c. di Oltra. L’intervento proposto prevede la
costruzione degli edifici destinati al centro costiero di assistenza e di recupero delle persone affette da handicap mentale di
livello medio, grave e molto grave.
Nei comuni costieri non esiste attualmente un’istituzione
in grado di offrire l’assistenza e le strutture idonee alle
necessità delle persone affette da handicap mentale di livello
medio, grave e molto grave (accompagnato da altri disturbi).
Per questo motivo, i genitori dei bambini con bisogni specifici,
riuniti nell’associazione Silva, in collaborazione con i centri
comunali di assistenza sociale, gli esperti dell’istituto operante a Stara Gora, il Ministero del lavoro, della famiglia e degli
affari sociali ed il Centro per il recupero, l’assistenza e terapia
lavorativa Dolfka Boštjančič Draga – Ig, hanno individuato le
necessità ovvero il numero di persone con bisogni specifici
presenti nei comuni costieri analizzando le soluzioni migliori
per dotare le persone adulte affette da handicap di livello
medio, grave e molto grave (accompagnato da altri disturbi)
di strutture idonee ed a tale fine trovare un sito nel territorio
dei tre comuni costieri che potrebbe ospitare un simile centro. Sono state esaminate le possibilità presso l’Ospedale
generale di Isola, il Centro per la correzione dell’udito e della
pronuncia di Portorose, il Centro di abilitazione Elvira Vatover
di Strugnano, l’Ospedale ortopedico di Valdoltra ed Sanatorio
giovanile della CRS di Punta Grossa. È stato quindi deciso
in merito alla costruzione di un centro di educazione ed istruzione dei bambini e dei giovani, con reparti diurni e strutture
abitative per adulti, nell’area del Sanatorio giovanile a Punta
Grossa.
Entro il perimetro del suddetto sanatorio è stata individuata, come ubicazione più idonea, la zona ad est, ricadente nelle
particelle catastali n. 113/2 e 114/9, c.c. di Oltra (la particella
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n. 104, c.c. di Oltra, che si trova vicino alla costa, è stata eliminata poiché ritenuta poco appropriata).
Strumenti urbanistici attinenti la zona d’intervento:
– Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95,
11/98), Piano sociale del Comune di Capodistria (Bollettino
ufficiale, n. 336/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) ed il
Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali
del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria i (Bollettino ufficiale, n. 16/99 33/01 e Gazzetta ufficiale
della RS, n. 96/04, 97/04),
– Decreto sulle norme tecniche d’attuazione del comune
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica, 24/01 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05
– interpretazione autentica, 95/06).
Negli elementi territoriali costituenti gli strumenti urbanistici (Modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali costituenti
il piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 96/04)) i lotti edificali in
oggetto ricadono nella zona a destinazione residenziale (ambiti
territoriali KC – 1 – Z2 (CRRKS Punta Grossa). Per la zona è
prevista la formazione del piano regolatore particolareggiato
comunale.
Ai sensi dell’articolo “ZPNačrt”, il comune predispone
il piano regolatore particolareggiato comunale (nel seguito:
PRPC), con il quale si da attuazione al detto intervento.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
L’oggetto del PRPC è la realizzazione del centro di educazione ed istruzione dei bambini e dei giovani, con reparti
diurni e strutture abitative per adulti. È prevista la costruzione
dell’edificio di circa 1816 m2 che ospiterà unità abitative per 24
persone ed i locali adibiti ad attività educative e formative per
15 bambini e giovani.
Per la zona d’intervento, il succitato decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi costituenti il piano a lungo
termine ed il piano sociale del Comune città di Capodistria,
stabilisce quanto segue:
– È previsto l’ampliamento (ricostruzione, costruzione
sostitutiva) di fabbricati, sistemazione del sanatorio giovanile
e della spiaggia per la balneazione;
– Le quote di altezza massime dei fabbricati sono P+1,
è ammessa la costruzione di scantinati che devono essere
completamente interrati quale che sia la configurazione del
terreno;
– All’atto di pianificazione degli interventi nel territorio va
tenuto conto delle linee guida, dei presupposti e dei vincoli di
tutela dei beni naturalistici e del patrimonio culturale.
La costruzione del fabbricato è prevista sulle particelle
catastali n. 113/2 e 114/9, c.c. di Oltra, dalla superficie di circa
2500 m2.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale
o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
3. Approfondimenti tecnici e modalità della loro acquisizione
Si procede all’elaborazione dei seguenti approfondimenti
tecnici e di alto materiale necessario all’attuazione del PRPC:
1. Integrazione degli approfondimenti tecnici riguardanti i
beni naturalistici e culturali, elaborati ai fini di applicazione delle
modifiche agli elementi territoriali del piano riferito alla fascia
costiera di Ancarano (rappresentazione dettagliata delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, lo stato di cose presenti, la
viablità e le opere d’urbanizzazione, la proprietà, ricognizione
dello stato giuridico della fascia costiera). Gli approfondimenti
tecnici esistenti vanno integrati in base alle linee guida ed alle
condizioni di sito poste dagli enti preposti alla pianificazione
territoriale. Nel caso in cui questi ultimi richiedano la compilazione di ulteriori approfondimenti tecnici, gli stessi sono a cura
del promotore dell’intervento.
2. Analisi delle linee guida e delle condizioni di sito.
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Št.

3. Il progetto di massima, riguardante la sistemazione
territoriale proposta, ha carattere di una soluzione d’insieme
architettonica, paesaggistica ed urbanistica. I contenuti
del progetto di massima per la sistemazione territoriale in
oggetto, sono quelli previsti dalla vigente normativa disciplinante la formazione della documentazione progettuale,
comprese le rispettive varianti. Le soluzioni tecniche proposte devono comprendere anche la rappresentazione della
zona d’influenza e della valutazione dell’impatto ambientale
dell’intervento, da compilarsi nel rispetto della normativa in
vigore.
4. Il progetto di massima, riferito ai raccordi stradali, agli
impianti energetici, alle condotte idriche ed a quelle fognarie,
come pure il progetto di massima riguardante le soluzioni ed i
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provvedimenti volti ad obliare all’impatto negativo sull’ambiente,
sui beni naturalistici e sul patrimonio culturale.
5. Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi richiesti
dagli enti preposti alla pianificazione territoriale.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore
designato dal committente del PRPC. Questi provvede anche
alle basi geodetiche (rilevamento geodetico completo del catasto delle opere d’urbanizzazione e della lottizzazione preesistente) necessarie per l’elaborazione dello strumento urbanistico. Eventuali approfondimenti tecnici richiesti dagli enti preposti
alla pianificazione territoriale possono essere commissionati ad
altre organizzazioni o soggetti singoli competenti.
I detti documenti sono predisposti dai pianificatori scelti
dal committente.

4. Fasi e tempi di predisposizione del PRCP
Fase

Amministrazione procedente

Termine previsto

Decreto del MAT in materia della valutazione integrale dell’impatto ambientale

MAT

19. 2. 2007

Prima conferenza dei servizi

CCC - UAT

6. 4. 2007

Delibera sull’avvio del programma di predisposizione del
piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC)

UAT, sindaco,

dicembreApril junij 2007

Pubblicazione del programma di predisposizione nel bolletti- sindaco
no ufficiale e sul sito web del CCC, MAT

gennaio 2008

Predisposizione della bozza del PRPC

pianificatore

30 giorni

Invito agli enti preposti alla pianificazione territoriale per l’
acquisizione delle direttrici e l’avviso del MAT in materia
della valutazione integrale dell’impatto ambientale

UAT

30 giorni

Analisi delle direttrici, realizzazione degli approfondimenti
tecnici e della proposta del PRPC
Progettista

entro 3 mesi dall’acquisizione
delle direttrici

Avviso pubblico sull’esposizione al pubblico e sul dibattito
sindaco, UAT
pubblico in merito alla bozza integrata del PRPC; pubblicazione sul sito web e secondo le modalità localmente in uso

7 gironi precedenti l’esposizione
al pubblico

Esposizione al pubblico e discussione della proposta
integrata del PRPC con l’indicazione di tutte le pervenute
osservazioni scritte

UAT, pianificatore

30 giorni

Prima lettura al CC

consiglio comunale

Prese di posizione nei confronti delle osservazioni scaturite pianificatore, UAT, sindaco
dall’esposizione al pubblico e dal dibattito pubblico

15 giorni dalla conclusione del
dibattito pubblico

Pubblicazione, secondo le modalità localmente in uso, delle UAT
prese di posizione nei confronti delle osservazioni, informazione scritta dei proprietari dei lotti nella zona interessata
dal PRPC
Compilazione della proposta integrata del PRPC con il rece- progettista
pimento delle prese di posizione nei confronti delle osservazioni e proposte degli interessati

15 giorni successivi all’approvazione delle prese di posizione

Acquisizione dei pareri degli enti preposti alla pianificazione UAT, pianificatore
territoriale in materia della bozza integrata del PRPC

30 giorni

– predisposizione della bozza integrata del PRPC

pianificatore

– Seconda lettura ed approvazione del decreto da parte del sindaco, consiglio comunale
Consiglio comunale
Pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale della RS
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5. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri
partecipanti alla formazione del PRPC
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa
l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PRPC
previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri
pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO,
Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio
d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico,
Strada del porto 12, Capodistria,
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per
la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
settore protezione e soccorso;
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali,
UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela dei beni culturali, UE di
Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio
13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, Direzione della RS per le infrastrutture stradali, Sede di Capodistria, via 15 maggio 13,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio
15, Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di
Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria,
– altri servizi pubblici economici, come pure altri organi e
organizzazioni, se la loro partecipazione si riveli necessaria nel
corso della procedura di formazione del PRPC.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti
alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento
ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
Per il rilascio del decreto sulla valutazione integrale dell’impatto ambientale:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per
l’ambiente, Settore responsabile del VIA, Dunajska 48, 1000
Ljubljana;
Entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti
sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri
in merito all’atto territoriale.
Ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, ed ai sensi
dell’articolo 61, primo comma, della “ZPNačrt”, gli entri preposti alla pianificazione del territorio sono tenuti, entro 30 giorni
dalla notifica della domanda, a definire le linee guida, ed entro
60 giorni, a fornire i propri pareri. Qualora alcuno degli enti sopraindicati non definisca le linee guida entro i termini previsti,
si ritiene, ai sensi dell’articolo 58 della “ZPNačrt”, che non ne
abbia, fermo restando il rispetto da parte del pianificatore delle
norme in vigore per l’intervento previsto. La mancata risposta
entro il termine previsto dalla legge da parte di un ente preposto alla pianificazione territoriale alla richiesta di rilascio del
parere equivale al tacito assenso dell’ente stesso all’intervento
proposto.
6. Organizzazione della predisposizione e obblighi di
finanziamento
Promotore della predisposizione del PRPC è il Centro per
il recupero, l’assistenza e terapia lavorativa Dolfka Boštjančič
Draga – Ig, su delega del Ministero per il lavoro, la famiglia e
gli affari sociali, Kotnikova 5, Ljubljana.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria, Via
Verdi 10, 6000 Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria.
Il committente dell’intervento previsto è il Ministero per il
lavoro, la famiglia e gli affari sociali, Kotnikova 5, Ljubljana
L’autore del PRPC (nel seguito: progettista) e della relazione ambientale è scelto dall’ente procedente.
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Il proggetista deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione territoriale
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/02, 8/03 – rett. e 53/03
– ZK-1). Il PRCP deve essere elaborato nei contenuti e nell’entità previsti dalla legge (articoli da 55 a 61 della “ZPNačrt”
– G.U. della RS, n. 33/07) e dei decreti attuativi, come pure
dalla presente delibera. Il PRPC è compilato anche in forma
digitale che ne consente l’inserimento del GIS comunale.
7. Pubblicazione della delibera
La delibera sull’avvio della predisposizione del PRPC è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della RS ed entra in vigore il
giorno della pubblicazione. La delibera è pubblicata anche sul
sito web del Comune città di Capodistria ed è inviata, per conoscenza, al Ministero per l’ambiente ed il territorio della RS.
N. 35050-24176/20076
Capodistria, 10. dicembre 2007
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

6326.

Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun
občinskih taks

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o določitvi vrednosti točke za obračun
občinskih taks
Št. 426-74/2007
Koper, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Mestni
občini Koper (Uradni list, RS, št. 140/06) in 27. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03,
in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne
občine Koper na seji dne 20. decembra 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za obračun
občinskih taks
1.
Vrednost točke za obračun občinskih taks po tarifah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper znaša 0,079 €.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 426-74/2007
Koper, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03, e la Gazzetta
uff. della RS, n. 90/05 e 67/96)

PROMULGO
DELIBERA
sulla definizione del valore applicato al singolo
punto per il computo delle tasse comunali

Št.
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lavnice na prostem in kampi, zmanjša vrednost točke na 30%
od polne vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2008.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 007-9/2007
Luče, dne 22. decembra 2007
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

Numero: 426-74/2007
Capodistria, 20. dicembre 2007
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 6 del Decreto sulle tasse comunali nel Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 140/06), come pure
l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n.
90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 dicembre 2007, ha approvato la

DELIBERA
sulla definizione del valore applicato al singolo
punto per il computo delle tasse comunali
1.
Il valore del singolo punto applicato per il computo delle tasse comunali ai sensi del Decreto sulle tasse comunali nel Comune
città di Capodistria e delle rispettive tariffe, equivale a € 0,079.
2.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si
applica a decorrere dal 1. 1. 2008.
Numero: 426-74/2007
Capodistria, 20. dicembre 2007
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

LUČE
6327.

Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2008 v Občini Luče

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS,
št. 103/07) in na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 17/88, 25/89) je Občinski svet Občine Luče na 7. redni seji dne 22. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008 v
Občini Luče
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Luče za leto 2008 znaša
0,001322 €.
Za vse fizične osebe, obrtnike in podjetja se za poslovne
površine, kot so nepokrita skladišča, interna parkirišča, de-

MEDVODE
6328.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
– Osnovne šole Medvode

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 9. seji dne 18. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole
Medvode
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda – Osnovne šole Medvode (Uradni list RS, št. 16/97) se
tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet
zavoda neposredno in tajno ter na način, ki ga določata zakon
in ta odlok.«
2. člen
Zavod mora oblikovati svet v skladu s tem odlokom v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer tako, da se
na novo izvolijo oziroma imenujejo vsi člani sveta zavoda.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-24/07
Medvode, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

6329.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
– Osnovne šole Preska

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 9. seji dne 18. 12. 2007 sprejel
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ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole
Preska
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda – Osnovne šole Preska (Uradni list RS, št. 16/97) se
tretji odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Delavci javnega zavoda izvolijo dva predstavnika izmed
delavcev centralne šole in enega predstavnika izmed delavcev
podružničnih šol.
Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet
zavoda neposredno in tajno ter na način, ki ga določata zakon
in ta odlok.
Starši izvolijo dva predstavnika izmed staršev učencev
centralne šole in enega predstavnika izmed staršev učencev
podružničnih šol.«
2. člen
Zavod mora oblikovati svet v skladu s tem odlokom v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer tako, da se
na novo izvolijo oziroma imenujejo vsi člani sveta zavoda.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-23/07
Medvode, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

6330.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
– Osnovne šole Simona Jenka

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 9. seji dne 18. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole
Simona Jenka
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda – Osnovne šole Simona Jenka (Uradni list RS, št. 16/97)
se tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet
zavoda neposredno in tajno ter na način, ki ga določata zakon
in ta odlok.«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Zavod mora oblikovati svet v skladu s tem odlokom v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer tako, da se
na novo izvolijo oziroma imenujejo vsi člani sveta zavoda.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-26/07
Medvode, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

6331.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
– Osnovne šole Pirniče

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 9. seji dne 18. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole
Pirniče
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda – Osnovne šole Pirniče (Uradni list RS, št. 16/97) se
tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet
zavoda neposredno in tajno ter na način, ki ga določata zakon
in ta odlok.«
2. člen
Zavod mora oblikovati svet v skladu s tem odlokom v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer tako, da se
na novo izvolijo oziroma imenujejo vsi člani sveta zavoda.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-25/07
Medvode, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

6332.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca
Medvode

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 9. seji dne 18. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Medvode (Uradni list RS, št. 71/96) se tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Delavci javnega zavoda izvolijo dva predstavnika izmed
delavcev enote vrtca Ostržek in enega predstavnika izmed
delavcev ostalih enot vrtca.
Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet
zavoda neposredno in tajno ter na način, ki ga določata zakon
in ta odlok.
Starši izvolijo dva predstavnika izmed staršev otrok enote
vrtca Ostržek in enega predstavnika izmed staršev otrok ostalih
enot vrtca.«
2. člen
Zavod mora oblikovati svet v skladu s tem odlokom v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer tako, da se
na novo izvolijo oziroma imenujejo vsi člani sveta zavoda.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-27/07
Medvode, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

METLIKA
6333.

Sklep o višini točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika
v letu 2008

Na podlagi 22. in 49. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 54/97 – odločba US, 56/98, 59/99,
– odločba US, 89/99 in odločba US, 61/99, 79/99, 89/99),
14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 60/04) ter 18. člena
Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 62/02
in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 10. redni seji dne
20. decembra 2007 sprejel

SKLEP
o višini točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2008
1. člen
S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Metlika za leto 2008.
2. člen
Vrednost točke znaša 0,00626 EUR.

Št.

124 / 28. 12. 2007 /

Stran

18523

3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, se uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 422-11/2007-1
Metlika, dne 20. decembra 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

MIRNA PEČ
6334.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Mirna Peč za leto 2008

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), 21. in 50. člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 Odl. US:
U-I-43/96, 56/98, 1/99 – ZNIDC, 59/99 Odl. US: U-I-43/99, 61/99
Odl. US: U-I-233/97, 79/99 – ZJF, 89/99 Odl. US: U-I-359/98,
119/02 Odl. US: U-I-165/00-7, 40/03 Odl. US: U-I-256/00-6,
90/05), 218. člena Zakona o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 102/04), 19. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna
Peč (Uradni list RS, št. 43/04) ter 16. člena Statuta Občine
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07) je Občinski svet Občine
Mirna Peč na 11. seji dne 20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Mirna Peč za leto 2008
1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč za leto 2008 znaša
0,002124 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 032-12/2007-5
Mirna Peč, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

6335.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah
in delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč,
članov delovnih teles občinskega sveta in
župana ter nadzornega odbora

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(ZSPJS-UPB6, Uradni list RS, št. 110/06), Odloka o plačah
funkcionarjev (OdPF, Uradni list RS, št. 14/06), 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS,
št. 100/05), drugega ter četrtega odstavka 45.a člena Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2, 70/06
– odločba US, 60/07), 56. člena Zakona o referendumu in
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – UPB2) ter 15. člena
Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in

Stran

18524 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 11. redni seji dne
20. 12. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o plačah in delih
plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov
delovnih teles občinskega sveta in župana
ter nadzornega odbora
1. člen
V Pravilniku o plačah in delih plač funkcionarjev Občine
Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana
ter nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 48/07 – v nadaljevanju: pravilnik) se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»Člani občinske volilne komisije imajo zaradi dela v občinski
volilni komisiji ob vsakih splošnih volitvah pravico do enkratnega
nadomestila, v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah.
Ob vsakih drugih volitvah, ki obsegajo predvsem nadomestne volitve v občinski svet, pripada članom za delo v
občinski volilni komisiji nadomestilo, ki ga glede na obseg
volilnih opravil, določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, na podlagi naslednjih meril:
– število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo,
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve,
– število volišč.
Višina nadomestila, določena na podlagi meril iz prejšnjega
odstavka tega člena, ne sme biti nižja od 20% in ne višja od 100%
nadomestila za izvedbo splošnih volitev iz prvega odstavka tega
člena, ob upoštevanju z zakonom predpisanih razponov višine
nadomestila med posameznimi člani občinske volilne komisije.
Nadomestila, ki jih določa ta člen, se izplačajo na podlagi
akta o imenovanju občinske volilne komisije.
Za izvedbo referenduma na območju celotne občine članom
občinske volilne komisije pripada nadomestilo, določeno v skladu
s prvim odstavkom tega člena. Če se referendum izvaja le v delu
občine, pa članom občinske volilne komisije pripada nadomestilo,
določeno v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.«
2. člen
Spremeni se 12. člen pravilnika tako, da se črta stavek:
»Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar
uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine
Mirna Peč.«
12. člen se pravilno glasi: »Občinski funkcionarji in drugi
navedeni v 1. členu tega pravilnika imajo pravico do povračila
stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo, pri opravljanju
funkcije ali v zvezi z njo, če zato predložijo ustrezna dokazila.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi. Občinskemu
funkcionarju ne pripada povračilo stroškov prevoza na sejo.«
3. člen
Te pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/2007-3
Mirna Peč, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

6336.

Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na
območju Občine Mirna Peč

Na podlagi 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Odloka
o ustanovitvi javnega podjetja CeROD d.o.o. (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 65/05) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07) je Občinski svet Občine Mirna Peč na
11. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o izvajalcu gospodarske javne službe odlaganje
ostankov komunalnih odpadkov na območju
Občine Mirna Peč
I.
Izvajanje dejavnosti odlaganja ostankov komunalnih odpadkov kot obveznost javne službe na območju Občine Mirna
Peč do preklica izvaja CeROD d.o.o., Kočevarjeva 2, 8000
Novo mesto.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-12/2007-4
Mirna Peč, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

MISLINJA
6337.

Sklep o začasnem financiranju Občine Mislinja
v obdobju januar–marec 2008

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 31. člena Statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo,
115/00, je župan Občine Mislinja dne 3. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Mislinja v
obdobju januar–marec 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Mislinja (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 1.
2008 do 31. 3. 2008 (v nadaljevanju besedila: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO;
v nadaljevanju: ZFJ) in Odlokom o proračunu Občine Mislinja
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 26/07 in 29/07; v nadaljevanju:
odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki in odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

785.075

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

662.678

DAVČNI PRIHODKI

600.831

700 Davki na dohodek in dobiček

587.990

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

19.556

711 Takse in pristojbine

2.354

712 Denarne kazni

1.065
38.838
492

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

492

Stran

43

18525
75.166

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

139.595

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

139.595

INVESTICIJSKI TRANSFERI

34.028

430 Investicijski transferi
III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

319.073

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

DANA POSOJILA

0

IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

440 Dana posojila

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

740 Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna EU za kohezijsko politiko

85.382

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

466.002

40 TEKOČI ODHODKI

114.273
21.957

87.713
402

409 Rezerve

588

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

178.106
0
97.283
5.657

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

1.966

550 Odplačila domačega dolga

1.966

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

317. 107

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

3.613

403 Plačila domačih obresti
TEKOČI TRANSFERI

VI.

C.
36.523

780 Prejeta sredstva ISPA

402 Izdatki za blago in storitve

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

468

0

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

121.905

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

41

34

KAPITALSKI PRIHODKI

740 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna

II.

42

0
61.847

721 Prihodki od prodaje zalog

78

1.283

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

714 Drugi nedavčni prihodki

74

11.558

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

Proračun
januar–marec 2008

124 / 28. 12. 2007 /

413 Drugi tekoči domači transferi

v EUR

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

703 Davki na premoženje

71

Št.

–1.966
– 319.073

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

275.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so
tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom proračuna,
če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Stran

18526 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk-kontov in so priloga k temu sklepu ter
se objavijo na spletni strani občine ali na oglasni deski občine.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 422-002/2007
Mislinja, dne 21. decembra 2007

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

MOZIRJE
6339.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi UPB2
(Uradni list RS, št. 94/07), 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 14. seji
dne 19. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Mozirje za leto 2008

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Šifra: 410-04/2007
Mislinja, dne 10. decembra 2007

Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2008

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mozirje 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

Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

6338.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Mislinja za leto 2008

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 20. člena in 55. člena
Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno
besedilo, 150/00 in 60/02), ter 13. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/96,
37/98 ter 17/01) je Občinski svet Občine Mislinja na 13. seji
dne 21. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
za leto 2008
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2008 je
0,000427842 EUR.

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

4.315.821

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4.219.432

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

96.389

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102)–(II.–403–404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

176.322

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)–(40+41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in
tekoči transferi)

467.963

Uradni list Republike Slovenije

Št.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

86.118

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–86.118

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–96.389

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

10.281

10.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna 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.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(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
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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.
7. 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.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
15.000 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 15.000 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.

(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 predhodne 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

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 2008 lahko zadolži do višine
______/______ eurov, in sicer za naslednje investicije: /
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Mozirje, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic
0 eurov.
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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 2008 zadolžijo do skupne višine 0 eurov pod
naslednjimi pogoji: _/________________________________
_______________.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine
0 eurov pod naslednjimi pogoji: _/______________________
___________________, in izdajo poroštva do skupne višine
glavnic 0 eurov pod naslednjimi pogoji: __/_______________
______________________.

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. 032-0012/2007
Mozirje, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

6340.

Odlok o spremembi Odloka o določitvi
gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje

Občinski svet Občine Mozirje je na podlagi Zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – ZJCUPB1), Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 in 127/06), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93) ter skladno s 16. členom Statuta Občine Mozirje
(Uradni list RS, št. 11/07) na 14. redni seji dne 19. 12. 2007
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o določitvi gospodarskih
javnih služb v Občini Mozirje
1. člen
V Odloku o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini
Mozirje (Uradni list RS, št. 64/07) se v 2. členu pod točko a)
doda nova zaporedna številka, in sicer številka 7, z naslednjim
besedilom: »Urejanje in vzdrževanje javnih cest lokalnega pomena s pripadajočo opremo in objekti«.
V točki b) 2. člena pa se črta zaporedna številka 5. z
naslednjim besedilom: »Urejanje in vzdrževanje javnih cest
lokalnega pomena s pripadajočo opremo in objekti«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2007
Mozirje, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

6341.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola
Mozirje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 121/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5
(Uradni list RS, št. 16/07), 16. člena Statuta Občine Mozirje
(Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na
14. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola
Mozirje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Mozirje (Uradni list RS, št. 54/97, 15/99, 38/99,
36/02 in Uradno glasilo ZSO, št. 3/01) se spremeni besedilo
prvega odstavka 6. člena, ki se glasi:
»Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije, na
zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Mozirje, Šolska
ulica 23, Mozirje.«.
2. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni in glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki pedagoških, tehnično administrativnih
in drugih strokovnih delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev učencev vpisanih v zavod.«.
Spremeni se tretji odstavek 14. člena in se glasi:
»Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov.«.
Četrti odstavek 14. člena se glasi:
»Predstavnike pedagoških, administrativno-tehničnih in
drugih strokovnih delavcev zavoda se voli iz matične in podružničnih šol. Predstavnike izvolijo delavci zavoda neposredno na
tajnih volitvah, po postopku in na način, kot ga določa zakon
in ta odlok.«.
3. člen
V 15. členu odloka se črta 16. alinea z naslednjim besedilom:
»– odloča o najemanju kreditov.«.
4. člen
Tretji odstavek 22. člena se glasi:
»– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta ter odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,

Uradni list Republike Slovenije
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo podružničnih šol,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
– zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.«
5. člen
Tretji odstavek 23. člena se glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«
6. člen
Spremembe in dopolnitev Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje se objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti
dan po objavi.
Št. 032-12/2007
Mozirje, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

6342.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Mozirje za leto 2008

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 69/05 ZPolS-UPB, uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Mozirje na 14. redni seji dne 19. 12.
2007 sprejel

Št.
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II.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se
določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje
strank, se določijo v višini 0,4% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi
lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto
(primerna poraba).
III.
Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka na račun
stranke in sicer mesečno po dvanajstinah.
IV.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 032-0012/2007
Mozirje, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

6343.

Sklep o vrednosti točke za izračun letnega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2008

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 86/98 in
Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 8/2000) in 18. člena
Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet
Občine Mozirje na 14. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mozirje, se uskladi z indeksom rasti cen v gradbeništvu za stanovanjsko gradnjo v
obdobju oktober 2006–oktober 2007, tako da za leto 2008
znaša 0,001528 €.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Vrednost točke iz tega
sklepa se uporablja od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 032-12/2007
Mozirje, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Mozirje za leto 2008
I.
Občina Mozirje v skladu z Zakonom o političnih strankah
financira politične stranke.
Občinski svet občine določi, da stranka, ki je kandidirala
kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski
svet, dobi sredstva iz proračuna občine, sorazmerno številu
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, pod pogojem, da je
vložila zahtevek za vsako tekoče leto posebej.
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6344.

Sklep o povišanju cen programov predšolske
vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo) in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 129/06), je Občinski svet Občine
Mozirje na 14. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel
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SKLEP
o povišanju cen programov predšolske vzgoje v
JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje
I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list
RS, št. 129/06), se od 1. 1. 2008, povišajo in za posamezni
program znašajo:
1. Prva starostna skupina in kombiniran
oddelek
– cena za Občino Mozirje in ostale občine
– cena za starše
2. Druga starostna skupina
– cena za Občino Mozirje, starše in ostale
občine
3. Krajši program – prva starostna skupina
– cena za Občino Mozirje in ostale občine
– cena za starše
4. Krajši program – druga starostna
skupina
– cena za Občino Mozirje, starše in ostale
občine

o višini pa na predlog Odbora za negospodarske dejavnosti
Občine Mozirje, odloča s sklepom župan Občine Mozirje.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2007
Mozirje, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

431,67 EUR
385,80 EUR.
319,95 EUR.
345,34 EUR,
308,64 EUR.

255,96 EUR.

II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in
izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je
vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati
lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program
predšolske vzgoje.
III.
Nove cene programov veljajo od 1. 1. 2008 dalje.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje z dne 26. 3. 2007, št. 032-0004/2007.
Št. 032-0012/2007
Mozirje, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

ODRANCI
6346.

Odlok o prostorskem redu Občine Odranci

Na podlagi 56. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 97. in
98. člena Zakona o prostorskem načrtovanj (Uradni list RS,
št. 33/07) ter 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS,
št. 20/01, 133/03, 62/07) je Občinski svet Občine Odranci na
4. izredni seji dne 13. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o prostorskem redu Občine Odranci
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Odlok o prostorskem redu Občine Odranci v skladu s
Strategijo prostorskega razvoja občine in Prostorskim redom
Slovenije določa:
– območja namenske rabe prostora,
– členitev območja občine na funkcionalne in prostorske
enote ter merila in pogoje za urejanje prostora in opremljanje
zemljišč za gradnjo,
– ukrepe za izvajanje prostorskega reda občine.
II. OBMOČJA NAMENSKE RABE PROSTORA

6345.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
dodeljevanju občinskih izrednih enkratnih
denarnih pomoči v Občini Mozirje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list
RS, št. 11/07) ter 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 36/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 14. redni
seji dne 19. 12. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
občinskih izrednih enkratnih denarnih pomoči
v Občini Mozirje
1. člen
S to spremembo se spreminja drugi odstavek 3. člena
Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini
Mozirje (Uradni list RS, št. 31/07), in sicer se glasi:
»Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve izrednih enkratnih denarnih pomoči vodi občinska uprava občine,

2. člen
(osnovna namenska raba)
Območja osnovne namenske rabe površin v Občini Odranci so deljena glede na fizične lastnosti prostora, obstoječo in
načrtovano namensko rabo, funkcijo obstoječih in načrtovanih
objektov in strukturno urejenost prostora. Ta območja so:
1. območja za stanovanja (namenjena bivanju s spremljajočimi storitvenimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem) – S, to
je celotno območje naselja, razen drugače označenih površin,
pozidano pretežno z individualnimi stanovanjskimi objekti in
manjšimi kmetijskimi pritiklinami;
2. območja za proizvodne dejavnosti (namenjena proizvodnim in obrtnim dejavnostim ter spremljajočim storitvenim in
servisnim dejavnostim) – P, to je industrijska cona Kamenice;
3. mešana območja (namenjena za bivanje, proizvodnim
in storitvenim dejavnostim) – M, to je območje obstoječega
bencinskega servisa;
4. območja družbene infrastrukture (namenjena za izvajanje izobraževanja, vzgoje, športa, kulture, javne uprave in
opravljanje verskih obredov) – D, to so posamezna, med seboj
ločena območja šole, občinske uprave in cerkve;
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5. zelene površine (namenjene za preživljanje prostega
časa, rekreaciji in športu ter zelenim površinam) – Z, to je
krajevno travnato igrišče, pokopališče, območje opuščene
gramoznice in zeleni rob naselja;
6. območja prometne infrastrukture (namenjena za izvajanje prometa) – P;
7. območja okoljske infrastrukture - čistilne naprave (čiščenje odpadnih voda) – O;
8. vodna zemljišča – vodni in obvodni ekosistem – V;
9. kmetijska zemljišča (izvajanje dejavnosti s področja
kmetijstva) – K;
10. gozdovi (izvajanje dejavnosti s področja gozdarstva)
– G.
3. člen
(podrobnejša namenska raba)
Območja osnovne namenske rabe se delijo na območja
podrobnejše namenske rabe, ki so deljena glede na specifičnost v območju osnovne namenske rabe, in sicer:
1. Območja za stanovanja so deljena na:
– splošne stanovanjske površine – SS, namenjene stanovanjskim objektom in spremljajočim objektom družbenega
pomena ter objektom za storitvene dejavnosti, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev;
– stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi – SK,
posamezne parcele, namenjene kmetijam s stanovanjskimi in
kmetijskimi objekti ter objekti za obrtno dejavnost.
2. Območja za proizvodne dejavnosti so deljena na:
– površine za industrijo – PI, namenjene kompleksnim in
drugim industrijskim objektom;
– površine za proizvodnjo – PP, namenjene industrijskim
objektom in skladiščem, s spremljajočimi objekti za storitvene,
poslovne in trgovske dejavnosti, izjemoma tudi stanovanjskim
objektom, ki spadajo k proizvodnemu objektu.
3. Mešana območja:
– mešane površine – MP, namenjene stavbam za proizvodnjo in storitvene dejavnosti ter stanovanja (obstoječi
bencinski servis, gostinski lokal s prenočišči).
4. Območja družbene infrastrukture so:
– površine za vzgojo in izobraževanje – DI (šola, vrtec);
– površine za javno upravo – DU (sedež občine);
– površine za opravljanje verskih obredov – DC (cerkev).
5. Območja zelenih površin se delijo na:
– območja za rekreacijo in šport – ZŠ (igrišče);
– pokopališča – ZP;
– druge zelene površine – ZD (zeleni rob naselja).
6. Območja prometne infrastrukture se delijo na:
– državne ceste – DC;
– lokalne (občinske) ceste – LC;
– druge prometne površine – OP.
7. Območja okoljske infrastrukture delimo na:
– površine za oskrbo z vodo – OV (območje najožjega
pasu vodnega zajetja);
– površine za čiščenje odpadnih voda-– OC (čistilna
naprava).
8. Vodna in priobalna zemljišča – VC (so zemljišča,
na katerih je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se
zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke
razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Zemljišče, ki
neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče
celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na
vodah 2. reda pet metrov od meje vodnega zemljišča – to
je potok Črnec in opuščena gramoznica v delu, ki je zalit z
vodo).
9. Območja kmetijskih zemljišč se delijo na:
– površine najboljših kmetijskih zemljišč – K1;
– površine drugih kmetijskih zemljišč – K2.
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III. ČLENITEV OBMOČJA OBČINE NA OBMOČJA
FUNKCIONALNIH IN PROSTORSKIH ENOT
4. člen
(funkcionalne enote)
Funkcionalna enota je območje z enovitimi naravnimi in
ustvarjenimi sestavinami ter enotnimi funkcionalnimi značilnostmi in s prevladujočo rabo prostora. Za funkcionalno enoto
so določena skupna izhodišča za podrobnejše urejanje prostora. Funkcionalne enote so:
FE-1. Naselje Odranci
Naselje Odranci je edino naselje v občini. Je strnjeno
nižinsko naselje z gručasto obliko, ki je zaokrožena v enotno poselitveno območje brez zaselkov ali razpršene gradnje.
Namenska raba je pretežnem delu naselja mešana, prevladuje stanovanjska funkcija z mešanimi obrtnimi, servisnimi in
poslovnimi dejavnostmi, ki jih povezujejo prometne površine
kot posebna prostorska enota. Kot posebne prostorske enote
so opredeljena tudi območja ostalih prevladujočih dejavnosti
znotraj naselja (industrija, turizem, drugo). Zelene površine na
območju vodovarstvenega pasu vodnega vira (ožji varstveni
pas 1.) in poplavnem območju ter druge zelene površine so del
funkcionalne enote naselja.
FE-2. Kmetijska zemljišča
So prevladujoča površina v občini. Delimo jih na najboljša
kmetijska zemljišč – to so zemljišča z najširšo možnostjo rabe
in so namenjena izključno kmetijski rabi ter na zemljišča ostalih
kmetijskih zemljišč – to so pretežno travniki in pašniki. V posebni prostorski enoti so kmetijska zemljišča v območju varovanja
krajine ob gozdnih površinah.
FE-3. Gozdna zemljišča
So zemljišča porasla z gozdnim drevjem v obliki sestoja ali
drugim gozdnim rastjem s katerokoli gozdno funkcijo. Pretežno
je to varovalna funkcija, zato so varovalni gozdovi, skupaj s kmetijskimi površinami, opredeljeni kot območja varovanja krajine.
FE-4. Prometne površine
To so površine državne ceste G1 ter lokalne ceste in poti.
Namenjene so prometu in ureditvam za namen prometa. Koridori
in varovalni pasovi linijskih infrastrukturnih objektov so določeni
z zakonodajo, ki obravnava posamezni objekt in s funkcionalnim
zemljiščem, ki je potrebno za funkcioniranje in gradnjo. Varovalni
pas glavne ceste sega 25 m na vsako stran cestnega sveta (Zakon o javnih cestah – Uradni list RS, št. 29/97 in 18/02). Varovalni
pasovi lokalnih občinskih cest znašajo 6 m obojestransko od
cestnega sveta, za javne poti pa 4 m (Odlok o občinskih cestah
– Uradni list RS, št. 98/99). Prometne površine v posameznih
prostorskih enotah so del te prostorske enote.
FE-5. Vodne in obvodne površine
V Občini Odranci so vodne površine potok Črnec s pripadajočim priobalnim zemljiščem, ki sega 5 m od vodnega telesa
ter opuščena gramoznica, spremenjena v rekreacijsko območje
(splošna raba).
Funkcionalne enote so razvidne iz kartografskih prilog.
5. člen
(prostorske enote)
Prostorska enota je območje z enotnimi morfološkimi in
funkcijskimi značilnostmi in praviloma z opredeljeno podrobnejšo namensko rabo. Za posamezno prostorsko enoto se določijo
enotna in podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora in
gradnjo objektov. Prostorske enote so:
PE-1. Območje industrijske cone
Območje zajema parcele južno od čistilne naprave med
glavno cesto na zahodni in južni strani in mejo občine na vzhodni strani in ima opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.
Namenjeno je za gradnjo obrtnih, servisnih in industrijskih
objektov za različne dejavnosti.
PE-2. Območje ob Dolinski ulici
Območje leži ob Dolinski ulici in sega od obstoječe pozidave do vzhodne občinske meje, na jugu je omejeno z območjem
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industrijske cone. V območju je že zgrajen industrijski objekt in
čistilna naprava. Območje je namenjeno za gradnjo objektov za
mirnejše industrijske in obrtne dejavnosti. Zahodni del območja,
ki meji na stanovanjsko območje se delno uredi v zelenico.
PE-3. Obrtno-stanovanjska cona ob industrijski coni
Območje na zahodni strani meji na obstoječe stanovanjsko območje, zato je opredeljeno kot posebna prostorska enota
za lociranje mirnejših obrtnih in industrijskih dejavnosti z možnostjo gradnje pripadajočih stanovanjskih objektov.
PE-4. Območja stanovanjske gradnje
Območja stanovanjske gradnje zajemajo celotno območje naselja, razen območij, ki so opredeljena kot posebne
prostorske enote. V prostorski enoti stanovanjske gradnje se
pojavljajo različna območja osnovne in dopolnilne namenske
rabe, ki pa so vsa v funkciji stanovanjske dejavnosti. Tu so
splošne stanovanjske površine in površine obstoječih kmetij,
površine družbene infrastrukture (šola, vrtec, občina, cerkev),
površine prometne infrastrukture ter zelene površine (igrišča,
gramoznica, pokopališče, zelenice). Preko prostorske enote
segajo območja posebnih režimov (centralni del naselja, vodovarstvena območja, poplavno območje, zeleni rob naselja,
območja varstva KD).
PE-5. Območje stanovanjske gradnje Gredice
Območje stanovanjske gradnje Gredice je namenjeno za
stanovanjsko gradnjo s servisnimi dejavnostmi.
PE-6. Območje mešane cone
Območje mešane cone je območje bencinskega servisa
z gostinskim lokalom, parkiriščem za tovorna vozila in nastanitvenimi kapacitetami.
PE-7. Območje gramoznice
Je rekreacijsko območje z vodno površino in namenjeno
za ribištvo in piknike (splošna raba).
PE-8. Območje varovanja krajine
Območje na južni strani naselja, poraščeno s sklenjenimi
gozdnimi površinami, ki so varovalni gozdovi med travniško rabo.
Območje je opredeljeno kot kvalitetna kulturna krajina, kjer se
varuje obstoječe stanje v gozdnih in na kmetijskih površinah.
Območje delno prekriva poplavno območje. Prostorska enota je
del funkcionalne enote kmetijskih in gozdnih zemljišč.
PE-9. Območja prometnic
Prometne površine so površine glavne ceste in površine
regionalnih cest. Ostale lokalne ceste in javne poti so del ostalih prostorskih enot. Prostorska enota je identična s funkcionalno enoto prometnih površin.
PE-10. Območja kmetijskih zemljišč
To so vsa ostala zemljišča odprtega prostora, pretežno
kmetijska zemljišča s posameznimi gozdnimi površinami. Prostorska enota kmetijskih zemljišč je identična s funkcionalno
enoto kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Območja prostorskih enot so razvidna iz kartografskih
prilog.
6. člen
(območja posebnih režimov)
(1) Območja namenske rabe, funkcionalnih enot in prostorskih enot so prekrita z območji, ki jih urejajo posebni režimi,
določeni z zakonodajo. Posebni režimi veljajo na poplavnih
območjih, v območju varstvenih pasov vodnega zajetja, območjih varstva kulturne dediščine, območju varstva krajine,
raziskovalnem prostoru in območjih zračnih poti.
7. člen
(bilanca površin)
(1) Površine namenske rabe
Zap.št. Oznaka Območje

Površina

1

M

mešana območja

10743

2

D

območje družbene infrastrukture

11983

3

G

območje gozdov

349304

Zap.št. Oznaka Območje

Površina

4

K

območje kmetijskih zemljišč

5358525

5

O

območje okoljske infrastrukture

6

V

območje vodnih zemljišč

7

Z

območje zelenih površin

8

P

območje proizvodnih dejavnosti

122067

9

P

območje prometne infrastrukture

96721

10

S

območje stanovanjske gradnje

Skupaj:

5809
35902
22072

917445
6930571

(2) Površine funkcionalnih enot
Zap.št. Oznaka Območje

Površina

1

FE3

gozdna zemljišča

2

FE2

kmetijska zemljišča

5358525

3

FE1

naselje Odranci

1090122

4

FE4

prometne površine

96721

5

FE5

vodna in priobalna zemljišča

44785

Skupaj:

349304

6939457

(3) Površine prostorskih enot
Zap.št. Oznaka Območje

Površina

1

PE1

območje industrijske cone

52167

2

PE2

območje ob Dolinski ulici

43532

3

PE3

območje obrtno-stanovanjske
cone

33875

4

PE4

območje stanovanjske gradnje

951791

5

PE5

območje stanovanjske gradnje
gredice

60290

6

PE6

območje mešane cone

10744

7

PE7

območje gramoznice

8

PE8

območja varovanja krajine

9

PE9

območja prometnic

10

PE10

območje kmetijskih zemljišč

Skupaj:

7953
1748890
83858
3887724
6930578

IV. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA
Z MERILI IN POGOJI ZA OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ
ZA GRADNJO
1.0. Izhodišča za urejanje prostora
v funkcionalnih enotah
8. člen
(skupna določila za urejanje v vseh funkcionalnih enotah)
(1) V posamezni funkcionalni enoti so dopustne dejavnosti, ki ne ovirajo osnovne in podrobnejše namenske rabe
prostora in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno namensko rabo,
pod dodatnimi pogoji iz varstvenih in drugih režimov.
(2) V vseh funkcionalnih enotah so dopustni:
– posegi, ki so povezani s sanacijo, adaptacijo in vzdrževalnimi deli na objektih in površinah osnovne rabe,
– gradnja javne gospodarske infrastrukture,
– komunalne ureditve,
– urejanje voda,
– ureditev turističnih in rekreacijskih poti,
– raziskovanje podzemnih voda.
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9. člen
(urejanje prostora v funkcionalni enoti naselja)
(1) V območju funkcionalne enote naselja (FE-1) so v
vseh prostorskih enotah dopustne dejavnosti, ki služijo bivanju
in delovanju prebivalstva. Dopustna je gradnja stanovanjskih,
poslovnih, obrtnih, servisnih, industrijskih in drugih objektov
glede na določeno podrobnejšo namensko rabo v posamezni
prostorski enoti, ter gradnja, rekonstrukcije in obnova objektov,
naprav in površin javne gospodarske infrastrukture.
(2) Na posameznih območjih je naselje prekrito z območji
varstvenih pasov vodnega vira, s poplavnim območjem in območji varstva kulturne dediščine.
(3) Na delu prostorske enote naselja (obstoječa poselitev), ki leži na robu poplavnega območja, je pri načrtovanju
novih objektov in obnovi obstoječih, za vsak objekt posebej
treba izdelati oceno poplavne ogroženosti in določiti potrebne
ukrepe za zagotovitev zahtevane stopnje varstva pred škodljivim delovanjem voda.
10. člen
(urejanje prostora v funkcionalni enoti kmetijskih
in gozdnih zemljišč)
(1) V funkcionalnih enotah kmetijskih in gozdnih zemljiščih je poleg osnovne rabe dopustna še:
– izvedba kmetijskih operacij za izboljšanje zemljišč za
kmetijsko rabo,
– postavitev rastlinjakov in plastenjakov,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva,
– postavitev začasnih ograj in obor za živino,
– ureditev športnih in rekreacijskih površin s sočasno
travniško rabo.
(2) Na kmetijskih zemljiščih je možno načrtovati infrastrukturo ob pogoju, da se ohranja proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, da poteka infrastruktura v skupnih koridorjih in v
čim krajšem poteku ter po možnosti izven sklenjenih kmetijskih
površin.
(3) V gozdovih, razen v funkcionalni enoti za varovanje
krajine, je poleg že navedenih posegov možno še:
– postaviti obore za divjad,
– postaviti montažne objekte in naprave za gozdarsko in
lovsko dejavnost.
(4) V območjih, ki so opredeljena kot območja posebnih
režimov (vodovarstveno območje, poplavno območje, območja
varstva kulturne dediščine) so posegi dopustni ob upoštevanju
področne zakonodaje, ki ureja posamezno območje.
(5) V varstvenih pasovih vodnega zajetja prevladuje ekstenzivna kmetijska raba pod pogoji iz Odloka o zaščiti vodnih virov na
območju Občine Odranci. Dovoljeno je gojenje le določenih kultur
(travnik, pašnik, gozd). Prepovedano je gnojenje z naravnimi in
umetnimi gnojili in uporaba sredstev za zaščito rastlin.
11. člen
(urejanje prostora v funkcionalni enoti prometnih površin)
(1) V območju prometnih površin so dopustne dejavnosti,
ki povečujejo ali izboljšujejo prometne razmere in zagotavljajo
večjo prometno varnost.
(2) V prostorski enoti prometnih površin so dopustni še
naslednji posegi:
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin.
12. člen
(urejanje prostora v funkcionalni enoti vodnih
in priobalnih zemljišč)
(1) V funkcionalni enoti vodnih zemljišč in na priobalnih zemljiščih, ki jim pripadajo, so dopustni posegi, ki pomenijo izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in
posegi, ki se nanašajo na ohranjanje narave. Dopustna je še:
– gradnja objektov javne infrastrukture,
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– gradnja objektov grajenega javnega dobra,
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev
varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog
policije.
(2) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na
vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih
in napravah mogoča rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki
bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta.
(3) Na vodnih in priobalnih zemljiščih so prepovedani
posegi, ki bi lahko:
– ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
– zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
– ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
– onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
Prepovedano je:
– pranje vozil,
– gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin,
– izlivanje, odlaganje in pretovarjanje nevarnih snovi,
– odlaganje ali pretovarjanje odkopanega ali odpadnega
materiala.
13. člen
(dejavnosti na območjih režimov)
(1) Poplavno območje ob Črncu sega v funkcionalno enoto kmetijskih zemljišč, funkcionalno enoto gozdnih zemljišč in
funkcionalno enoto obstoječe poselitve ter prekriva prostorsko
enoto varstva krajine. Prekrivanje območja obstoječe poselitve
je omejeno le na rob poplavnega območja tako, da niso potrebni posebni ureditveni ukrepi za zagotovitev ustrezne stopnje
varstva pred škodljivim delovanjem voda.
(2) Na poplavnih območjih so dopustne vse osnovne in
dopolnilne dejavnosti ob pogoju, da ne povzročajo škodljivih
vplivov na vode, vodna in priobalna zemljišča in ne povečujejo
poplavno ogroženost območja.
(3) V varstvenih pasovih vodnega zajetja prevladuje ekstenzivna kmetijska raba pod pogoji iz Odloka o zaščiti vodnih
virov na območju Občine Odranci. Dovoljeno je gojenje le
določenih kultur (travnik, pašnik, gozd, zelenica). Prepovedano
je gnojenje z naravnimi in umetnimi gnojili in uporaba sredstev
za zaščito rastlin. Na ožjem varstvenem pasu »1« ni dovoljena
gradnja stanovanjskih in gospodarskih objektov.
(4) Celotno območje občine je prekrito z območjem za
raziskovanje nafte, plina in geotermalne vode. V raziskovalnem prostoru so dopustna raziskovalna vrtanja za ugotavljanje
podzemnih ležišč geotermalne vode in vse dejavnosti, ki so
povezane z raziskavami. Raziskovalne vrtine se lahko izvedejo
le na podlagi dovoljenja za raziskave podzemnih voda, v skladu
s predpisi s področja upravljanja z vodami.
(5) V območju varstva naravne krajine je dopustna osnovna kmetijska in gozdarska dejavnost in dejavnosti iz 5. točke tega člena ob pogoju, da se ohranja prepletajoča kmetijsko-gozdarska raba.
(6) Celotno območje občine je območje zračnih poti, kjer
veljajo omejitve glede gradnje visokih objektov, navedene v
41. členu tega odloka.
2.0. Pogoji za urejanje prostora v prostorskih enotah
2.1. Skupna funkcionalna merila in pogoji za urejanje prostora
v prostorskih enotah iz funkcionalne enote naselja (PE-1,
PE-3, PE-4 in PE-5)
14. člen
(higienske in zdravstvene zahteve)
(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo za bivalne
objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, zagoto-

Stran

18534 /

Št.

124 / 28. 12. 2007

vljena celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno.
Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo
pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omogočena
zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.
(2) Vsak samostojen bivalni in javni objekt mora imeti
zagotovljen dostop z javne ceste ali poti. Pri objektih, ki so
istočasno namenjeni bivanju in poslovni ali proizvodni funkciji,
morajo biti vhodi ločeni.
15. člen
(tehnični pogoji)
(1) Pri gradnji in prenovi objektov in naprav in pri razmestitvi objektov na posamezni parceli je treba upoštevati
tehnične zahteve sodobne gradnje. S smotrno razporeditvijo
stavb je treba zmanjšati stroške delovanja javne gospodarske
infrastrukture, z vgradnjo sodobnih materialov in energetsko
sanacijo stavb pa zmanjšati stroške ogrevanja in hlajenja ter
zmanjšati izgube energije. Pri tem se uporabljajo obnovljivi viri
energije (zbiralniki sončne energije, izraba padavinske vode,
izraba geotermalne vode, skupni energetsko varčni sistemi).
Priporoča se izraba padavinske vode za sanitarne namene.
(2) Pri projektiranju objektov in visokih naprav je treba
upoštevati, da je območje občine in s tem naselje Odranci v območju VII. stopnje potresne varnosti. V objektih, ki so določeni
v Pravilniku o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
(Uradni list RS, št. 17/98) je treba predvideti ojačano ploščo
nad pritličjem.
(3) Razporeditev objektov na parceli, odmiki med njimi in
izvedba objektov morajo zagotavljati požarno varnost objektov.
16. člen
(neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam)
Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi ob
njih morajo omogočati dostope in prehode invalidnim osebam
v skladu s Pravilnikom o zahtevah o projektiranju brez grajenih
ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
2.2. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti
PE-1 (industrijska cona)
17. člen
(funkcionalna merila in pogoji)
(1) V območju so možne gospodarske, industrijske, obrtne, servisne, poslovne in trgovske dejavnosti. Gradnja stanovanj ni možna. V prvi fazi je predvidena gradnja objektov za
proizvodnjo bivalnih prikolic.
(2) V območju so možni naslednji posegi za dejavnosti iz
1. točke tega člena:
– novogradnja industrijskih objektov,
– ureditev parkirišč,
– gradnja in postavitev enostavnih objektov (nadstreški, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, začasni skladiščni
objekti),
– novogradnja, rekonstrukcija in sanacija javne gospodarske infrastrukture,
– ureditev cestnega priključka na glavno cesto,
– parcelacija zemljišč,
– ureditev prometnih in zelenih površin ter igrišč,
– postavitev obeležij, spomenikov in reklamnih objektov,
– namestitev urbane opreme,
– dopolnilna zasaditev.
(4) Pri razporeditvi objektov in površin je treba upoštevati
predpise iz varstva pred požarom. Odmiki med objekti morajo
omogočati intervencijo. Ob objektih mora biti v skladu z načrtom požarnega varstva urejena utrjena ploščad za interventna
vozila.
(5) Po potrebi je treba pri gradnji objektov upoštevati dodatne ukrepe varstva pred hrupom (uporabiti sodobne
materiale, ki preprečujejo širjenje hrupa, namestiti ustrezne
stroje itd).
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18. člen
(oblikovna merila in pogoji)
(1) Velikost proizvodne hale, ki bo grajena v 1. fazi je
60,0 x 110,0 m z možnostjo odstopanja za 4,0 m v smeri proti
jugu in vzhodu. Na vzhodni strani se v drugi fazi objekt lahko
poveča do gradbene meje, ki je razvidna iz grafične priloge.
Višina objektov je 8,0 m.
(2) Fasada industrijske hale se obdela v svetli barvi. Streha na hali je ravna oziroma z minimalnim dvokapnim naklonom
nad posamezno konstruktivno ladjo v pločevinasti izvedbi in v
temni barvi. Nad glavnim vhodom na zahodni strani in na stranskih vhodih se uredi enokapna nadstrešnica z enako kritino in
obdelavo, kot na osnovnem objektu.
(3) S celotnega zemljišča se pred pričetkom gradnje 1.
faze odstrani gornji del zemljine. Del zemljišča na južni in severni strani objekta se nasuje in utrdi za parkiranje vozil, ki se
obdelujejo v proizvodnem procesu in gotovih avtodomov ter za
parkiranje osebnih vozil zaposlenih. Uvozne poti na parkiriščih
se asfaltirajo, stojna mesta se obdelajo kot utrjeno gramozirano
nasutje ali s perforiranimi tlakovci.
Med parkirišči se uredijo z betonskimi robniki ločeni zeleni
pasovi, ki se zasadijo z drevjem in grmičevjem. Neposredna
okolica objekta se asfaltira. Vzhodni del zemljišča se zatravi.
(4) Kota tal objekta je na višini 171,60, kota zunanjih
ureditev je ob objektu nižja za 4 cm, na parkiriščih pa od 5 do
30 cm. Višina priključka dovozne ceste na glavno cesto se
prilagodi obstoječi višini glavne ceste.
(5) Utrjene površine se kanalizirajo v zadrževalne bazene
(ponikalnike), ki so locirani ob objektu. Globina bazenov je 1,3
m. Izvedejo se kot zemeljski bazeni z naklonom brežine 1:2
s humusiranimi brežinami, ki se morajo zatraviti in zasaditi z
grmovjem.
(6) Objekt se locira vzporedno in pravokotno na gradbeno
linijo, ki je vzporedna z obstoječo dovozno cesto na zahodni
strani. Odmik osnovnega objekta od ceste je 21,0 m, od severne parcelne meje 42,0 m. Izven gradbene linije so lahko
vhodi v objekt, nadstrešnica nad glavnim vhodom lahko sega
do pločnika dovozne ceste.
(7) Obeležja, znamenja, spomeniki, reklamni objekti, neprometni znaki in drugi objekti ulične opreme ter enostavni
objekti se postavijo tako, da ne ovirajo prometa. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah
mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino.
Namestitev velikih reklamnih panojev na fasado objekta ni
dopustna.
19. člen
(določanje gradbenih parcel in komunalno
opremljanje zemljišč)
(1) Gradbena parcela za gradnjo industrijskega objekta
je že določena. Za dostop do industrijske cone se uredi cestni
priključek na glavno cesto.
(2) Ob objektih je glede na funkcijo in kapaciteto objektov
treba zagotoviti najmanj 1 parkirno mesto na 50 m2 neto površine industrijskega objekta, kar znaša do 132 parkirnih mest.
(3) Najmanj 2 parkirni mesti morata biti namenjeni za
parkiranje vozil invalidnih oseb.
(4) Kompleks se ogradi. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele, z odmikom 0,5 m ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda oziroma na robu parkirišč. Ograja je lahko
žična, polna betonska ograja ni dovoljena. Višina ograje je do
2,0 m. Ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih
površinah mora biti ograja postavljena tako, da omogoča preglednost in ne ovira prometa po javni cesti.
(5) Predvideni industrijski objekt se priključi na izvedeno
javno gospodarsko infrastrukturo, ki poteka v dovozni cesti, pod
pogoji posameznih upravljavcev. Novo omrežje komunalne in
energetske infrastrukture mora biti izvedeno podzemno in v
skupnih koridorjih, če to dopuščajo odmiki med posameznimi
infrastrukturnimi vodi.
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Objekt se priključi na kanalizacijo, ki je že priključena na
čistilno napravo. V proizvodnem procesu ne bodo nastajale
tehnološke odpadne vode.
Meteorne odpadne vode z utrjenih površin in streh se v
ločenem sistemu speljejo v zadrževalne bazene ob objektu.
Dimenzionirani in izvedeni morajo biti tako, da meteorna voda
ne bo zamakala funkcionalnih površin v kompleksu.
(6) Zbirna mesta za komunalne odpadke in odpadke iz
tehnološkega procesa morajo biti urejena v sklopu objekta ali
ob objektu vendar tako, da niso vidno izpostavljena in da so
dostopna vozilom za odvoz.
(7) Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji, ki
jih določi upravljavec v svojem soglasju. V območju industrijske
cone bo zgrajena nova TP kot samostojni objekt ali v sklopu
drugih objektov, pri čemer je treba upoštevati zahteve glede
elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, Uradni list
RS, št. 70/96 in Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju, Uradni list RS, št. 105/05).
(8) Za vsako novo priključitev ali povečanje priključne
moči je treba pridobiti soglasje (Energetski zakon, Uradni list
RS, št. 26/05 in 118/06).
(9) Ob objektih na celotnem območju se uredi javna razsvetljava.
(10) V območju industrijske cone se v skladu s potrebami
uredi novo tk omrežje. Pred izgradnjo tk infrastrukture in priključevanjem na obstoječe omrežje je treba obvestiti podjetje
Telekom ter h gradnji pridobiti projektne pogoje in soglasja
upravljavca tk naprav.
20. člen
(druga merila in pogoji)
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) je območje industrijske
cone uvrščeno v območje IV. stopnje varstva pred hrupom.
2.2. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti
PE-2 (območje ob Dolinski ulici)
21. člen
(funkcionalna merila in pogoji)
(1) V območju so možne mirne industrijske, obrtne, servisne in poslovne dejavnosti, vključno z gostinskimi in trgovskimi dejavnostmi. Dejavnosti ne smejo povzročati prekomernih
obremenitev s hrupom.
(2) Faktor izkoriščenosti zemljišča (razmerje med bruto
etažno površino objekta brez kleti in površino pripadajoče
gradbene parcele) znaša od 0,4 do 1,4. V površino pripadajoče
parcele se prištevajo tudi površine za ureditev parkirišč.
(3) Dopustni so naslednji posegi za navedene dejav
nosti:
– novogradnja, rekonstrukcija in dozidava objektov z namembnostjo iz 1. točke tega člena,
– odstranitev in nadomestna gradnja objektov in naprav,
– sprememba namembnosti objektov v rabo, ki je skladna
z namensko rabo območja,
– gradnja in postavitev enostavnih objektov (nadstreški, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, začasni skladiščni
objekti),
– novogradnja, rekonstrukcija in sanacija javne gospodarske infrastrukture,
– parcelacija zemljišč,
– ureditev prometnih in zelenih površin ter igrišč,
– postavitev obeležij, spomenikov, reklamnih objektov in
letnih vrtov,
– namestitev urbane opreme,
– dopolnilna zasaditev.
(4) Pri razporeditvi objektov in površin je treba upoštevati
predpise iz varstva pred požarom. Odmiki med objekti morajo
omogočati intervencijo. Ob večjih objektih mora biti v skladu z
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načrtom požarnega varstva urejena utrjena ploščad za interventna vozila.
(5) Po potrebi je treba pri gradnji objektov upoštevati dodatne ukrepe varstva pred hrupom (uporabiti sodobne
materiale, ki preprečujejo širjenje hrupa, namestiti ustrezne
stroje itd.).
22. člen
(oblikovna merila in pogoji)
(1) Tlorisna velikost in oblika objektov je razvidna iz kartografskih prilog. Maksimalna velikost objektov je definirana z
gradbeno mejo. Višina ne sme presegati dveh stanovanjskih
etaž nad terenom. Strehe na objektih so dvokapnice z nižjim
naklonom, lahko so tudi ravne.
(2) Objekti se locirajo v ulično gradbeno linijo, ki je vzporedna z dovozno cesto. Izven gradbene linije so lahko vhodi
v objekte in nadstrešnice. Odmik objektov od občinske ceste
mora znašati najmanj 6 m oziroma bližje s soglasjem upravljavca.
(3) Kota tal objektov je 30 cm nad urejeno Dolinsko ulico.
(4) Okolica objektov se uredi v skladu z namembnostjo
objektov. Dovozne poti in parkirišča se uredijo protiprašno.
Utrjene površine se kanalizirajo v zadrževalne bazene (ponikalnike), ki se locirajo ob objektih. Neutrjene površine se
uredijo kot zelenice. Robovi parkirišč se zasadijo z drevjem in
grmičevjem.
(5) Obeležja, znamenja, spomeniki, reklamni objekti, neprometni znaki in drugi objekti ulične opreme se postavijo tako,
da ne ovirajo prometa. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
23. člen
(določanje gradbenih parcel in komunalno
opremljanje zemljišč)
(1) Gradbene parcele se določijo z delitvijo zemljišč ob
upoštevanju izvedene cestne infrastrukture in upoštevanju obstoječega lastništva.
(2) Ob objektih je glede na funkcijo in kapaciteto objektov
treba zagotoviti najmanj 1 parkirno mesto na 50 m2 neto površine industrijskega objekta, 1 parkirni prostor na dva zaposlena
pri obrtnih in servisnih objektih, 1 parkirni prostor na 30 m2
poslovnega ali prodajnega prostora, 1 parkirno mesto na 15
m2 koristne površine pri nakupovalnih centrih, 1 parkirno mesto
na 4 sedeže v gostinskem lokalu. Odstopanja od navedenega
števila parkirnih mest so dopustna, če je število zaposlenih in
obiskovalcev manjše, kot je navedeno število parkirnih mest.
(3) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih
mest pri posameznem javnem objektu mora biti namenjeno za
parkiranje vozil invalidnih oseb.
(4) Posamezna parcela, ki tvori zaključeno celoto, se lahko ogradi. Ograje ob posameznih parcelah morajo biti oblikovane enotno. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele, z odmikom 0,5 m ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda.
Višina ograje ob parcelni meji je lahko visoka 2,0 m, ob Dolinski
ulici pa do 1,20 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob
drugih prometnih površinah morajo biti postavljene tako, da
omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti.
(5) Predvideni objekti se priključijo na izvedeno javno
gospodarsko infrastrukturo, ki poteka v izvedeni dovozni cesti,
pod pogoji posameznih upravljavcev. Novo omrežje komunalne
in energetske infrastrukture mora biti izvedeno podzemno in v
skupnih koridorjih, če to dopuščajo odmiki med posameznimi
infrastrukturnimi vodi.
(6) Vsi objekti, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitarno
vodo, morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje. Priključitev objektov, kjer se pričakuje povečana poraba vode ali
poraba vode v tehnološke namene, se lahko izvede po predhodni proučitvi zadostnih količin vode iz javnega vodnega vira.
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(7) V primeru rabe vode iz javnega vodovodnega sistema
je potrebno pridobiti vodno pravico, če nastaja iz vode zaradi
njene rabe industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki
ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo.
(8) Vsi objekti, ki bodo priključeni na vodovodno omrežje,
morajo biti priključeni tudi na javno kanalizacijsko omrežje.
(9) Treba je urediti ločen odvod padavinskih odpadnih
vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje je treba predvideti tako, da bo v
največji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar
pomeni, da je treba predvideti zadrževanje (zatravitev, travne
plošče, zadrževalniki). Z večjih utrjenih površin, kjer obstoja
nevarnost onesnaženja v skladu s predpisi s področja varstva
okolja, se meteorne vode odvedejo preko lovilcev olj oziroma
čistilnih naprav padavinske odpadne vode.
(10) Industrijske odpadne vode se morajo pred izpustom
v javno kanalizacijo očistiti v skladu s predpisi s področja emisij
snovi in toplote v vode in javno kanalizacijo.
(11) Pri posameznih novih objektih se predvidijo zbirna
mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so
dostopna vozilom za odvoz.
(12) Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od
ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisuje zakonodaja o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo
nevarne snovi.
(13) Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji, ki
jih določi upravljavec v svojem soglasju. V območju industrijske
cone bo zgrajena nova TP kot samostojni objekt ali v sklopu
drugih objektov, pri čemer je treba upoštevati zahteve glede
elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, Uradni list
RS, št. 70/96 in Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju, Uradni list RS, št. 105/05).
(14) Za vsako novo priključitev ali povečanje priključne
moči je treba pridobiti soglasje (Energetski zakon, Uradni list
RS, št. 26/05 in 118/06).
24. člen
(druga merila in pogoji)
(1) Za vse posege, ki bodo domnevno povzročali prekomerne obremenitve okolja, je treba v skladu s predpisi s
področja varstva okolja, izdelati poročilo o vplivih na okolje in
pridobiti okoljevarstveno soglasje.
(2) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) je območje obrtno-stanovanjske cone uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom.
(3) Vsa navedena merila in pogoji za gradnjo objektov
v obrtno-stanovanjski coni veljajo tudi za gradnjo enostavnih
objektov.
(4) V območju industrijske cone je enota kulturne dediščine z oznako EŠD 1151 Odranci – Križ. Spomenik je treba
ohranjati v celoti. Upoštevati je treba splošne smernice za
varovanje memorialne dediščine. Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje je treba pridobiti
kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje.
2.3. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti
PE-3 (obrtno-stanovanjska cona ob industrijski coni)
25. člen
(funkcionalna merila in pogoji)
(1) V območju so možne obrtne, servisne in poslovne
dejavnosti, vključno z gostinskimi in trgovskimi dejavnostmi
ter stanovanja. Dejavnosti ne smejo povzročati prekomernih
obremenitev s hrupom.
(2) Faktor izkoriščenosti zemljišča (razmerje med bruto
etažno površino objekta brez kleti in površino pripadajoče
gradbene parcele) znaša od 0,2 do 0,8. V površino pripadajoče
parcele se prištevajo tudi površine za ureditev parkirišč.
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(3) V območju so možni naslednji posegi za dejavnosti iz
1. točke tega člena:
– novogradnja, rekonstrukcija in dozidava objektov,
– gradnja in postavitev enostavnih objektov (vse vrste
pomožnih in začasnih objektov),
– novogradnja, rekonstrukcija in sanacija javne gospodarske infrastrukture,
– ureditev cestnega priključkov na lokalne ceste,
– ureditev prometnih in zelenih površin ter igrišč,
– postavitev obeležij, spomenikov, reklamnih objektov in
letnih vrtov,
– namestitev urbane opreme.
26. člen
(oblikovna merila in pogoji)
(1) Tlorisna velikost in oblika objektov je definirana z gradbeno mejo, višina ne sme presegati dveh stanovanjskih etaž
nad terenom. Strehe na poslovnih in stanovanjskih objektih so
dvokapnice z naklonom od 25 do 300, nad obrtnimi in servisnimi
ter pomožnimi objekti so lahko tudi ravne.
(2) Objekti se locirajo v ulično gradbeno linijo. Odmik
objektov od dovozne ceste mora znašati 6 m. Odmik predstavlja gradbeno linijo objektov.
(3) Kota tal objektov je 30 cm nad urejeno dovozno cesto.
(4) Okolica objektov se uredi v skladu z namembnostjo
objektov. Dovozne poti in parkirišča se uredijo protiprašno.
Neutrjene površine se uredijo kot zelenice. Robovi parkirišč se
zasadijo z drevjem in grmičevjem. Zemljišče med odmerjenimi
parcelami in stanovanjsko zazidavo se zasadi z drevjem in
grmičevjem.
(5) Obeležja, verska znamenja, spomeniki, reklamni
objekti, neprometni znaki in drugi objekti ulične opreme se
postavijo tako, da ne ovirajo prometa. Višina reklamnih tabel
in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m
nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih
reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
27. člen
(določanje gradbenih parcel in komunalno
opremljanje zemljišč)
(1) Gradbene parcele so v območju že določene, dodatne parcele se določijo z delitvijo zemljišč ob upoštevanju
obstoječih parcelnih mej. Vsaka parcela mora imeti dovoz z
javne ceste.
(2) Ob objektih je glede na funkcijo in kapaciteto objektov
treba zagotoviti najmanj 1 parkirni prostor na dva zaposlena
pri obrtnih in servisnih objektih, 1 parkirni prostor na 30 m2
poslovnega ali prodajnega prostora in 1 parkirno mesto na 4
sedeže v gostinskem lokalu.
(3) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih
mest pri posameznem javnem objektu mora biti namenjeno za
parkiranje vozil invalidnih oseb.
(4) Posamezna parcela, ki tvori zaključeno celoto, se
lahko ogradi. Ograje ob posameznih parcelah morajo biti oblikovane enotno. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele,
z odmikom 0,5 m ali na meji, če se tako sporazumeta oba
soseda. Višina ograje je lahko visoka največ 1,2 m. Ograje ob
cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah
morajo biti postavljene tako, da omogočajo preglednost in ne
ovirajo prometa po javni cesti.
(5) Predvideni objekti se priključijo na izvedeno javno
gospodarsko infrastrukturo, ki poteka v dovoznih cestah, pod
pogoji posameznih upravljavcev. Priključki morajo biti izvedeni
podzemno in v skupnih koridorjih, če to dopuščajo odmiki med
posameznimi infrastrukturnimi vodi.
(6) Vsi objekti, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitarno
vodo, morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje.
(7) Vsi objekti, ki bodo priključeni na vodovodno omrežje,
morajo biti priključeni tudi na javno kanalizacijsko omrežje.
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(8) Z večjih utrjenih površin je treba urediti ločen odvod
padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno
ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje je
treba predvideti tako, da bo v največji možni meri zmanjšan
hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje (zatravitev, travne plošče, zadrževalniki). Z
večjih utrjenih površin, kjer obstoja nevarnost onesnaženja v
skladu s predpisi s področja varstva okolja, se meteorne vode
odvedejo preko lovilcev olj oziroma čistilnih naprav padavinske
odpadne vode.
(11) Pri posameznih novih objektih se predvidijo zbirna
mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so
dostopna vozilom za odvoz.
(12) Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od
ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisuje zakonodaja o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo
nevarne snovi.
(13) Objekti se priključijo na obstoječe elektro omrežje
pod pogoji, ki jih določi upravljavec v svojem soglasju. Za
vsako novo priključitev ali povečanje priključne moči je treba
pridobiti soglasje (Energetski zakon, Uradni list RS, št. 26/05
in 118/06).
(14) Ob objektih na celotnem območju se uredi javna
razsvetljava.
(15) V prostorski enoti se v skladu s potrebami uredi novo
tk omrežje. Pred izgradnjo tk infrastrukture in priključevanjem
na obstoječe omrežje je treba obvestiti podjetje Telekom. K
posameznim gradnjam je treba pridobiti projektne pogoje in
soglasja upravljavca tk naprav.
(16) Posamezni objekti se lahko priključijo na plinovodno
omrežje.
28. člen
(druga merila in pogoji)
(1) Za vse posege, ki bodo domnevno povzročali prekomerne obremenitve okolja je treba v skladu s predpisi s
področja varstva okolja, izdelati poročilo o vplivih na okolje in
pridobiti okoljevarstveno soglasje.
(2) Na podlagi Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) je območje obrtno-stanovanjske cone uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred
hrupom.
(4) Vsa navedena merila in pogoji za gradnjo objektov
v obrtno-stanovanjski coni veljajo tudi za gradnjo enostavnih
objektov.
2.4. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti
PE-4 (območje stanovanjske gradnje)
29. člen
(funkcionalna merila in pogoji)
(1) Območje je namenjeno za stanovanja, družbene in
kmetijske dejavnosti ter pripadajoče servisne in obrtne dejavnosti, vključno z gostinskimi in trgovskimi dejavnostmi. Kmetovanje je dopustno na celotnem območju prostorske enote v
območjih podrobne namenske rabe, ki je označena s šifro SK.
V območjih podrobne namenske rabe stanovanjske gradnje,
družbenih dejavnosti, na zelenih površinah in v centralnem
območju kmetijska dejavnost ni dopustna. V vseh enotah so
dopustne tudi občasne športne in turistične dejavnosti.
(2) Faktor izkoriščenosti zemljišča (razmerje med bruto
etažno površino objekta brez kleti in površino pripadajoče
gradbene parcele) znaša od 0,2 do 0,8. V površino pripadajoče
parcele se prištevajo tudi površine za ureditev parkirišč.
(3) V območju so na vseh območjih namenske rabe možni
naslednji posegi za dejavnosti iz 1. točke tega člena:
– novogradnja, rekonstrukcija in dozidava objektov,
– odstranitev in nadomestna gradnja objektov in naprav,
– sprememba namembnosti objektov v rabo, ki je skladna
z namensko rabo območja,
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– gradnja in postavitev enostavnih objektov (vse vrste
pomožnih in začasnih objektov),
– novogradnja, rekonstrukcija in sanacija javne gospodarske infrastrukture,
– parcelacija zemljišč,
– ureditev prometnih in zelenih površin ter igrišč,
– postavitev obeležij, spomenikov, reklamnih objektov in
letnih vrtov,
– namestitev urbane opreme,
– dopolnilna zasaditev.
30. člen
(oblikovna merila in pogoji)
(1) Pri umeščanju novih in nadomestnih objektov na gradbenih parcelah v prostorski enoti za stanovanjsko gradnjo
(PE-4) je treba upoštevati tradicionalno zasnovo razporeditve
objektov na parceli. Stanovanjski objekti se gradijo ob cesti,
gospodarski del, pritikline in pomožni objekti pa v notranjosti
parcele. Pri tem se upošteva ulična gradbena linija in odmik od
kategoriziranih in lokalnih cest. Pod enakimi pogoji se gradijo
tudi poslovni in obrtni objekti, če so locirani ob cesti.
(2) Pri gradnji objektov v uličnem nizu se upošteva obstoječi zaporedni odmik od sosednje parcelne meje. Na nasprotno
parcelno mejo se lahko locirajo le manjši pomožni objekti, pri
čemer je glede na višino obeh sosednjih objektov treba zagotoviti požarno varnost in osončenost bivalnih prostorov.
(3) Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na stopnjo izkoriščenosti parcele iz točke 2. prejšnjega
člena tega odloka in glede na obvezne odmike od javnih cest,
ki znašajo od občinskih cest najmanj 6 m, od javnih poti pa 4 m
oziroma bližje s soglasjem upravljavca.
(4) Maksimalni višinski gabarit znaša za stanovanjske in
ostale osnovne objekte 2 stanovanjski etaži nad terenom. Višji
so lahko le objekti družbene infrastrukture (do P + 3) in pomožni
gospodarski objekti (npr. silosi).
(5) Tlorisna oblika stanovanjskih objektov je podolgovata
v razmerju stranic 1:1,5 do 1:2 ali več, lahko je lomljena v L
ali U. Tlorisna oblika poslovnih objektov in objektov družbene
infrastrukture so lahko poljubnih oblik.
(6) Strehe na stanovanjskih in pripadajočih gospodarskih
objektih ter pritiklinah so enakostranične dvokapnice v naklonu
od 30° – 45°, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in z
opečno kritino. Na objektih družbene infrastrukture in poslovnih objektih so strehe prav tako enakostranične dvokapnice v
naklonu do 300 in poljubno kritino v opečni barvi. Ravne strehe
so dopustne le na manjših pomožnih objektih.
(7) Fasade na vseh objektih morajo biti opleskane v svetlih barvah, lahko so delno obdelane v lesu. Talni zidec se
opleska s temno barvo (tradicionalno sivo-rjavo).
(8) Okolica objektov mora biti urejena glede na funkcijo
objekta. Del parcele mora biti ozelenjen. Kota tal predvidenih
objektov je 30 cm nad terenom.
(9) Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju,
da višina objekta ne presega dveh etaž nad osnovnim terenom
in da je na taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer
se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč.
(10) Odmiki med objekti na parceli in objekti na sosednjih
parcelah, morajo omogočati normalno vzdrževanje objektov
z lastne parcele in omogočati gradnjo na sosednjih parcelah.
Zagotavljati morajo sanitarne in tehnične pogoje ter osončenost bivalnih prostorov. Najmanjši odmik objekta od sosednje
parcelne meje je 1,5 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m,
od glavne ceste v skladu s soglasjem upravljavca. Odmiki od
javnih cest so lahko manjši, če je gradbena linija obstoječih
objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste.
(11) Vsi objekti (tudi začasni objekti in urbana oprema) s
pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno
z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni vsaj 5 m od meje
vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka.
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(12) Na območju celotne prostorske enote se upošteva
ulična gradbena linija, določena z linijo obstoječih objektov.
Ob ulicah, kjer ni obstoječih objektov se gradbena linija določi
glede na predpisane odmike od javnih cest.
(13) Obeležja, verska znamenja, spomeniki, reklamni
objekti, neprometni znaki in drugi objekti ulične opreme se postavijo tako, da ne ovirajo prometa. Višina reklamnih tabel in
neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m
nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih
reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
31. člen
(določanje gradbenih parcel in komunalno
opremljanje zemljišč)
(1) Gradbene parcele se določijo z delitvijo zemljišč ob
upoštevanju lastniške in parcelne strukture zemljišč. Za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov je velikost parcele
praviloma od 4 do 10 arov, najmanjša širina parcele ob ulici
je 14,0 m.
(2) Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti
varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.
Objekti ob kategoriziranih cestah morajo imeti po možnosti skupen priključek za več objektov.
(3) Ob javnih objektih in objektih družbene infrastrukture
je glede na funkcijo in kapaciteto objektov treba zagotoviti najmanj 1 parkirno mesto za eno stanovanjsko enoto, 1 parkirno
mesto na dva zaposlena pri obrtnih in servisnih objektih, 1
parkirno mesto na 30 m2 poslovnega ali prodajnega prostora
in 1 parkirno mesto na 4 sedeže v gostinskem lokalu. Odstopanja od navedenega števila parkirnih mest so dopustna, če
je število zaposlenih in obiskovalcev manjše, kot je navedeno
število parkirnih mest in če gre za obstoječo parcelo, v okviru
katere ni možno zagotoviti predpisanega števila parkirišč. V
tem primeru se parkirišča zagotovijo na sosednjih parcelah, ki
pa ne smejo biti od objekta oddaljena več kot 30 m.
(4) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih
mest pri posameznem javnem objektu mora biti namenjeno za
parkiranje vozil invalidnih oseb.
(5) Posamezna parcela, ki tvori zaključeno celoto se
lahko ogradi. Ograje ob posameznih parcelah morajo biti
oblikovane enotno. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele, z odmikom 0,5 m ali na meji, če se tako sporazumeta
oba soseda. Višina ograje je lahko visoka do 1,2 m. Ograje ob
cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah
morajo biti postavljene tako, da omogočajo preglednost in ne
ovirajo prometa po javni cesti.
(6) Predvideni objekti se priključijo na izvedeno javno
gospodarsko infrastrukturo, ki poteka v dovoznih cestah in
ulicah, pod pogoji posameznih upravljavcev. Novo omrežje
komunalne in energetske infrastrukture in priključki morajo biti
izvedeni podzemno in v skupnih koridorjih, če to dopuščajo
odmiki med posameznimi infrastrukturnimi vodi.
(7) Vsi objekti, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitarno
vodo, morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje.
Priključitev objektov, kjer se pričakuje povečana poraba vode,
se lahko izvede po predhodni proučitvi zadostnih količin vode
iz javnega vodnega vira.
(8) Vsi objekti, ki bodo priključeni na vodovodno omrežje,
morajo biti priključeni tudi na javno kanalizacijsko omrežje.
(9) Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s
kmetijskih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične jame
in gnojišča). Objekti za zbiranje gnojnice in gnoja morajo biti
nepropustni in brez odtoka. Razredčena vsebina gnojničnih
jam se odvaža na kmetijska zemljišča v skladu s predpisi s
področja vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla.
(10) Z večjih utrjenih površin je treba urediti ločen odvod
padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno
ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje je
treba predvideti tako, da bo v največji možni meri zmanjšan
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hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje (zatravitev, travne plošče, zadrževalniki). Z
večjih utrjenih površin, kjer obstoja nevarnost onesnaženja v
skladu s predpisi s področja varstva okolja, se meteorne vode
odvedejo preko lovilcev olj oziroma čistilnih naprav padavinske odpadne vode.
(11) Pri posameznih novih objektih se predvidijo zbirna
mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so
dostopna vozilom za odvoz.
(12) Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od
ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisuje zakonodaja o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi.
(13) Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji,
ki jih določi upravljavec v svojem soglasju. Za vsako novo priključitev ali povečanje priključne moči je treba pridobiti soglasje (Energetski zakon, Uradni list RS, št. 26/05 in 118/06).
(14) Ob javnih objektih na celotnem območju se uredi
javna razsvetljava.
(15) V prostorski enoti se v skladu s potrebami uredi
novo tk omrežje. Pred izgradnjo tk infrastrukture in priključevanjem na obstoječe omrežje je treba obvestiti podjetje
Telekom. K posameznim gradnjam je treba pridobiti projektne
pogoje in soglasja upravljavca tk naprav.
(16) Posamezni objekti se lahko priključijo na plinovodno
omrežje.
32. člen
(druga merila in pogoji)
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) je območje prostorske enote za stanovanjsko gradnjo uvrščeno v območje III.
stopnje varstva pred hrupom, razen območij podrobnejše namenske rabe: območje šole, vrtca in cerkve s pokopališčem,
ki so v območju II. stopnje varstva pred hrupom.
(2) V območju prostorske enote je enota kulturne dediščine z oznako EŠD 3208 Odranci – cerkev Sv. Trojice. Spomenik je treba ohranjati v celoti. Upoštevati je treba splošne
smernice za varovanje stavbne in memorialne dediščine. Za
vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno
območje je treba pridobiti kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje.
(3) Vsa navedena merila in pogoji za gradnjo objektov v
prostorski enoti za stanovanjsko gradnjo veljajo tudi za gradnjo enostavnih objektov.
2.5. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti
PE-5 (območje stanovanjske cone Gredice)
33. člen
(funkcionalna merila in pogoji)
(1) Območje je namenjeno za stanovanja in pripadajoče
servisne in obrtne dejavnosti, vključno z gostinskimi in trgovskimi dejavnostmi. Kmetovanje ni dopustno.
(2) Faktor izkoriščenosti zemljišča (razmerje med bruto
etažno površino objekta brez kleti in površino pripadajoče
gradbene parcele) znaša od 0,2 do 0,8. V površino pripadajoče parcele se prištevajo tudi površine za ureditev parkirišč.
(3) V območju so možni naslednji posegi za dejavnosti
iz 1. točke tega člena:
– novogradnja, rekonstrukcija in dozidava objektov,
– odstranitev in nadomestna gradnja objektov in naprav,
– sprememba namembnosti objektov v rabo, ki je skladna z namensko rabo območja,
– gradnja in postavitev enostavnih objektov,
– novogradnja, rekonstrukcija in sanacija javne gospodarske infrastrukture,
– parcelacija zemljišč,
– ureditev prometnih in zelenih površin ter igrišč,
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– postavitev obeležij, spomenikov, reklamnih objektov
in letnih vrtov,
– namestitev urbane opreme,
– dopolnilna zasaditev.
34. člen
(oblikovna merila in pogoji)
(1) Pri umeščanju novih in nadomestnih objektov na
gradbenih parcelah v prostorski enoti za stanovanjsko gradnjo (PE-5) je treba upoštevati tradicionalno zasnovo razporeditve objektov na parceli. Stanovanjski objekti se gradijo
ob cesti, gospodarski del, pritikline in pomožni objekti pa v
notranjosti parcele. Pri tem se upošteva ulična gradbena
linija in odmik od kategoriziranih in lokalnih cest. Pod enakimi pogoji se gradijo tudi poslovni in obrtni objekti, če so
locirani ob cesti.
(2) Pri gradnji objektov v uličnem nizu se upošteva
obstoječi zaporedni odmik od sosednje parcelne meje. Na
nasprotno parcelno mejo se lahko locirajo le manjši pomožni
objekti, pri čemer je glede na višino obeh sosednjih objektov treba zagotoviti požarno varnost in osončenost bivalnih
prostorov.
(3) Velikost objektov na posamezni parceli se določa
glede na stopnjo izkoriščenosti parcele iz točke 2. prejšnjega člena tega odloka in glede na obvezne odmike od javnih
cest, ki znašajo od občinskih cest najmanj 6 m, od javnih poti
pa 4 m oziroma bližje s soglasjem upravljavca.
(4) Maksimalni višinski gabarit znaša za stanovanjske in
ostale osnovne objekte 2 stanovanjski etaži nad terenom.
(5) Tlorisna oblika stanovanjskih in poslovnih objektov
je lahko poljubna.
(6) Strehe na stanovanjskih in pripadajočih gospodarskih objektih ter pritiklinah so praviloma enakostranične
dvokapnice, lahko so tudi asimetrične ali ravne. Kritina je
poljubna. Naklon strešine je poljuben.
(7) Fasade na vseh objektih morajo biti opleskane v
svetlih barvah, lahko so delno obdelane v lesu. Talni zidec
se opleska s temno barvo (tradicionalno sivo-rjavo).
(8) Okolica objektov mora biti urejena glede na funkcijo
objekta. Del parcele mora biti ozelenjen.
(9) Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju,
da višina objekta ne presega dveh etaž nad osnovnim terenom in da je na taki parceli urejen odvod padavinske vode,
s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč.
(10) Odmiki med objekti na parceli in objekti na sosednjih parcelah, morajo omogočati normalno vzdrževanje
objektov z lastne parcele in omogočati gradnjo na sosednjih
parcelah. Zagotavljati morajo sanitarne in tehnične pogoje
ter osončenost bivalnih prostorov. Najmanjši odmik objekta
od sosednje parcelne meje je 1,5 m, od javne občinske
ceste ali poti 4,0 m, od glavne ceste v skladu s soglasjem
upravljavca. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če je
gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste. Kota tal
predvidenih objektov je 30 cm nad urejeno dovozno cesto.
(11) Vsi objekti (tudi začasni objekti in urbana oprema)
s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo,
vključno z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni vsaj
5 m od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba
brežine vodotoka.
(12) Na območju celotne prostorske enote se upošteva
ulična gradbena linija, določena z linijo obstoječih objektov.
Ob ulicah, kjer ni obstoječih objektov se gradbena linija določi glede na predpisane odmike od javnih cest.
(13) Obeležja, verska znamenja, spomeniki, reklamni
objekti, neprometni znaki in drugi objekti ulične opreme se
postavijo tako, da ne ovirajo prometa. Višina reklamnih tabel
in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti
2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev
velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
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35. člen
(določanje gradbenih parcel in komunalno
opremljanje zemljišč)
(1) Območje je delno že razparcelirano, dodatne gradbene parcele se določijo z delitvijo zemljišč ob upoštevanju
lastniške in parcelne strukture zemljišč. Za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov je velikost parcele praviloma od
4 do 10 arov.
(2) Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti
varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.
(3) Ob javnih objektih in objektih družbene infrastrukture
je glede na funkcijo in kapaciteto objektov treba zagotoviti najmanj 1 parkirno mesto za eno stanovanjsko enoto, 1 parkirno
mesto na dva zaposlena pri obrtnih in servisnih objektih, 1
parkirno mesto na 30 m2 poslovnega ali prodajnega prostora in
1 parkirno mesto na 4 sedeže v gostinskem lokalu. Odstopanja
od navedenega števila parkirnih mest so dopustna, če je število
zaposlenih in obiskovalcev manjše, kot je navedeno število
parkirnih mest in če gre za obstoječo parcelo, v okviru katere ni
možno zagotoviti predpisanega števila parkirišč. V tem primeru
se parkirišča zagotovijo na sosednjih parcelah, ki pa ne smejo
biti od objekta oddaljena več kot 30 m.
(4) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih
mest pri posameznem javnem objektu mora biti namenjeno za
parkiranje vozil invalidnih oseb.
(5) Posamezna parcela, ki tvori zaključeno celoto se lahko
ogradi. Ograje ob posameznih parcelah morajo biti oblikovane
enotno. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele, z odmikom 0,5 m ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda.
Višina ograje je lahko visoka do 1,2 m. Ograje ob cestnih
uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah morajo
biti postavljene tako, da omogočajo preglednost in ne ovirajo
prometa po javni cesti.
(6) Predvideni objekti se priključijo na izvedeno javno gospodarsko infrastrukturo, ki poteka v dovoznih cestah in ulicah,
pod pogoji posameznih upravljavcev. Novo omrežje komunalne
in energetske infrastrukture in priključki morajo biti izvedeni
podzemno in v skupnih koridorjih, če to dopuščajo odmiki med
posameznimi infrastrukturnimi vodi.
(7) Vsi objekti, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitarno
vodo, morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje.
(8) Vsi objekti, ki bodo priključeni na vodovodno omrežje,
morajo biti priključeni tudi na javno kanalizacijsko omrežje.
(9) Z večjih utrjenih površin je treba urediti ločen odvod
padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno
ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje je
treba predvideti tako, da bo v največji možni meri zmanjšan
hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje (zatravitev, travne plošče, zadrževalniki). Z
večjih utrjenih površin, kjer obstoja nevarnost onesnaženja v
skladu s predpisi s področja varstva okolja, se meteorne vode
odvedejo preko lovilcev olj oziroma čistilnih naprav padavinske
odpadne vode.
(10) Pri posameznih novih objektih se predvidijo zbirna
mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so
dostopna vozilom za odvoz.
(11) Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji,
ki jih določi upravljavec v svojem soglasju. Za vsako novo priključitev ali povečanje priključne moči je treba pridobiti soglasje
(Energetski zakon, Uradni list RS, št. 26/05 in 118/06).
(12) Ob javnih objektih in ob ulicah na se uredi javna
razsvetljava.
(13) V prostorski enoti se v skladu s potrebami uredi novo
tk omrežje. Pred izgradnjo tk infrastrukture in priključevanjem
na obstoječe omrežje je treba obvestiti podjetje Telekom. K
posameznim gradnjam je treba pridobiti projektne pogoje in
soglasja upravljavca tk naprav.
(14) Posamezni objekti se lahko priključijo na plinovodno
omrežje.

Stran

18540 /

Št.

124 / 28. 12. 2007
36. člen

(druga merila in pogoji)
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) je območje prostorske enote za stanovanjsko gradnjo uvrščeno v območje
III. stopnje varstva pred hrupom.
(2) Vsa navedena merila in pogoji za gradnjo objektov
v prostorski enoti za stanovanjsko gradnjo veljajo tudi za
gradnjo enostavnih objektov.
2.6. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti
PE-6 (območje mešane cone)
37. člen
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(3) Objekti v prostorski enoti so že priključeni na javno
gospodarsko infrastrukturo, na katero se priključijo tudi novi
in nadomestni objekti.
(4) Ob gradnji dodatnih objektov je z večjih utrjenih
površin treba urediti ločen odvod padavinskih odpadnih vod.
Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje je treba predvideti tako, da bo v
največji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin,
kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje (zatravitev,
travne plošče, zadrževalniki). Z večjih utrjenih površin, kjer
obstoja nevarnost onesnaženja v skladu s predpisi s področja varstva okolja, se meteorne vode odvedejo preko lovilcev
olj oziroma čistilnih naprav padavinske odpadne vode.

(funkcionalna merila in pogoji)

40. člen

(1) Območje je namenjeno za poslovne, transportne,
gostinske, trgovske in nastanitvene dejavnosti. Dopustne so
tudi občasne športne in turistične dejavnosti.
(3) V območju so na vseh območjih namenske rabe
možni naslednji posegi za dejavnosti iz 1. točke tega člena:
– novogradnja, rekonstrukcija in dozidava objektov,
– odstranitev in nadomestna gradnja objektov in naprav,
– sprememba namembnosti objektov v rabo, ki je skladna z namensko rabo območja,
– gradnja in postavitev enostavnih objektov,
– novogradnja, rekonstrukcija in sanacija javne gospodarske infrastrukture,
– ureditev prometnih in zelenih površin ter igrišč,
– postavitev obeležij, spomenikov, reklamnih objektov
in letnih vrtov,
– namestitev urbane opreme,
– dopolnilna zasaditev.

(druga merila in pogoji)

38. člen
(oblikovna merila in pogoji)
(1) Pri oblikovanju objektov je treba upoštevati oblikovno podobo že zgrajenih objektov.
(2) Pri umeščanju novih in nadomestnih objektov je treba upoštevati predpisane odmike od javnih cest in sicer od
glavne ceste najmanj 25 m, od občinskih cest najmanj 6 m,
od javnih poti pa 4 m oziroma tudi bližje, vendar s soglasjem
upravljavca.
(3) Maksimalni višinski gabarit za nove ali nadomestne
objekte znaša do 3 stanovanjske etaže nad terenom.
(4) Tlorisna oblika objektov je lahko poljubna. Poljubne
so tudi strehe in kritina. Pri oblikovanju in obdelavi fasad se
upoštevajo že zgrajeni objekti.
(5) Okolica objektov mora biti urejena glede na funkcijo
objekta. Del parcele mora biti ozelenjen.
(6) Obeležja, verska znamenja, spomeniki, reklamni
objekti, neprometni znaki in drugi objekti ulične opreme se
postavijo tako, da ne ovirajo prometa. Višina reklamnih tabel
in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti
2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev
velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
39. člen
(določanje gradbenih parcel in komunalno
opremljanje zemljišč)
(1) V območju ni predvidena nadaljnja delitev parcel.
Prav tako so v območju zagotovljena parkirna mesta.
(2) Območje prostorske enote se lahko ogradi. Ograja
ob parceli morajo biti oblikovana enotno. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele, z odmikom 0,5 m ali na meji, če se
tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje je lahko visoka
do 1,2 m. Ograja ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih
prometnih površinah mora biti postavljena tako, da omogoča
preglednost in ne ovira prometa po javni cesti.

(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) je območje prostorske enote uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred
hrupom.
2.7. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti
PE-7 (območje gramoznice)
41. člen
(merila in pogoji za urejanje gramoznice)
(1) Območje gramoznice je namenjeno za ribištvo in
piknike.
(2) Na območju gramoznice je dopustna postavitev
začasnih pomožnih objektov in naprav ter odstranitev in
ponovna zasaditev avtohtone vegetacije.
2.8. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski
enoti PE-8 (območje varovanja krajine)
42. člen
(merila in pogoji za urejanje območja varovanja krajine)
(1) V prostorski enoti varovanja krajine so dopustni
posegi, navedeni v 10. členu tega odloka, ki veljajo za območja namenske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, razen
naslednjih posegov:
– postavitev obor za divjad,
– postavitev objektov in naprave za gozdarsko in lovsko
dejavnost.
Prepovedano je:
– uporabljati zaščitna sredstva za varstvo rastlin,
– izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne snovi.
2.9. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti
PE-9 (območja prometnih površin)
43. člen
(merila in pogoji za urejanje prometnih površin)
Za prostorsko enoto prometnih površin veljajo pogoji
navedeni v 11. členu tega odloka za območje funkcionalne
enote prometnih površin.
2.10. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski
enoti PE-10 (območja kmetijskih zemljišč)
44. člen
(merila in pogoji za urejanje kmetijskih zemljišč)
Za prostorsko enoto kmetijskih površin veljajo pogoji
navedeni v 10. členu tega odloka za območje funkcionalne
enote kmetijskih in gozdnih zemljišč.
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2.11. Ostala skupna merila in pogoji za urejanje prostora v
prostorskih enotah
45. člen
(omejitve za uporabo zemljišča na podlagi predpisov
posameznih nosilcev prostora)
(1) Varovalni pas državne ceste je 25 m na vsako stran
ceste. V tem pasu je gradnja ali postavitev objektov in naprav
možna le ob soglasju Direkcije za ceste. Pri posegih v državno
cesto (cestno telo, cestni svet, varovalni pas, zračni prostor) se
upoštevajo naslednji odmiki:
– globina podvrtanih komunalnih vodov znaša 1,20 m pod
nivojem vozišča,
– višina zračno vodenih komunalnih, energetskih in drugih
vodov znaša 7,0 m nad cestiščem ob največjem povesu,
– odmik droga katerekoli naprave od vozišča mora biti
enak njegovi višini, če to ni možno, mora biti drog zaščiten z
varnostno ograjo.
(2) Varovalni pas pri občinskih cestah je 6,0 m na vsako
stran od cestnega sveta, pri javnih poteh pa 4,0 m. Posegi v
cestni svet in varovalni pas občinskih cest in javnih poti so možni ob predhodnem soglasju pristojne službe občinske uprave
za ceste.
(3) Vodovarstveno območje vodnega vira v Odrancih je
zavarovano z občinskim Odlokom o zaščiti vodnih virov na
območju Občine Odranci (Uradni list RS, št. 37/98). Območje
obsega najožji varstveni pas z osnovno namensko rabo oskrbe,
ki je del poselitvenega območja naselja in je ograjen, ožji varstveni pas s sanitarnim režimom varstva in širši varstveni pas,
ki določa prispevno območje. Pri izvajanju osnovne namenske
rabe in vseh posegih na tem območju je treba upoštevati določila navedenega odloka.
(4) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob potoku Črnec,
ki je vodotok 2. reda, sega 5 m od meje vodnega zemljišča, to
je od zgornjega roba brežine vodotoka. Na vodnem in priobalnem zemljišču so posegi dovoljeni le izjemoma, v skladu s
predpisi s področja upravljanja z vodami.
(5) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod
ob vodnem dobru.
(6) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
(7) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival
na vode in vodni režim, se izvede samo na podlagi vodnega
soglasja. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za poseg na
vodnem in priobalnem zemljišču; poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb; poseg, ki je potreben za izvajanje vodne
pravice; poseg na varstvenih in ogroženih območjih; poseg
zaradi odvajanja odpadnih voda; poseg, kjer lahko pride do
vpliva na podzemne vode, hidromelioracije in druge kmetijske
operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi
katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.
(8) Za vsako rabo vodnega vira, ki presega meje splošne
rabe, je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu s predpisi s področja upravljanja
z vodami.
46. člen
(območja opremljanja zemljišč in splošni pogoji
za izgradnjo opreme)
(1) Gradbeni posegi v vseh prostorskih enotah naselja
so dopustni le na opremljenih zemljiščih z zgrajeno javno gospodarsko infrastrukturo oziroma na zemljiščih, kjer je gradnja
infrastrukture predvidena. Opremljeno zemljišče je zemljišče,
ki ima zagotovljen dovoz na javno cesto in priključke za kanalizacijo, vodovod in elektriko ter tk omrežje.

Št.

124 / 28. 12. 2007 /

Stran

18541

(2) Nova in nadomestna komunalna in energetska
omrežja in omrežja zvez morajo biti izvedena podzemno. Vsa
predvidena infrastruktura se izvaja v skupnih koridorjih, če to
dopuščajo odmiki med posameznimi infrastrukturnimi vodi.
(3) Pri načrtovanju javne infrastrukture je treba predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov.
47. člen
(splošni dodatni pogoji glede opremljanja z javno
gospodarsko infrastrukturo)
(1) Obstoječe vodno zajetje se po priključitvi krajevnega
vodovodnega omrežja na regionalni vodovodni sistem ohrani
kot rezervni vodni vir.
(2) Raba voda za oskrbo s pitno vodo ima prednost pred
rabo voda za druge namene.
(3) Prepovedan je razvoz gnojnice na kmetijska zemljišča, ki so v vodovarstvenih pasovih vodnega zajetja.
(4) Novi in nadomestni električni vodi in priključki se v
odprtem prostoru izvedejo zračno, v naselju Odranci pa tudi
zemeljsko.
(5) Za vsako natančnejšo obdelavo je potrebno pridobiti
podatke o poteku tras elektroenergetskih vodov ter lokacije
elektroenergetskih objektov.
(6) Pri lociranju objektov in naprav, ki povzročajo obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem je potrebno
glede na občutljivost posameznega območja preveriti morebitne prekoračitve mejnih vrednosti v skladu z Uredbo o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96).
(7) Območje Občine Odranci ni v vplivnem območju
katerega od slovenskih letališč. Preko občine potekajo le
zračne poti, ki prostorsko niso definirane. V območjih zračnih
poti je treba upoštevati omejitve za objekte, ki so lahko ovire
za zračni promet. To so objekti, instalacije in naprave, ki so
višji od 100 m ali 30 m in stojijo na naravnih in umetnih vzpetinah višine 100 m ali so višji od 25 m in so znotraj varovanih
pasov posameznih cest, železnic in visokonapetostnih vodov.
Za gradnjo navedenih objektov je treba pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo,
objekt pa zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
(8) V novih, še neopremljenih prostorskih enotah (industrijska cona PE-1, obrtna cona PE-3, stanovanjsko območje
Gredice PE-5) se javna gospodarska infrastruktura zgradi na
podlagi projektov, v katerih se predhodno preverijo in po potrebi povečajo kapacitete vseh obstoječih objektov in naprav,
na katere se bo območje priključevalo.
(9) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival
na vode in vodni režim, izvede samo na podlagi vodnega
soglasja.
(10) Za vsako rabo vodnega vira, ki presega meje splošne rabe (tudi za termalne vode), je treba pridobiti vodno
pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu
s predpisi s področja upravljanja z vodami.
48. člen
(splošni pogoji glede varstva okolja in varstva voda)
(1) Posegi v prostor morajo biti usklajeni s pravnim režimom ter omejitvami in prepovedmi na vodnih in priobalnih
zemljiščih ter na varstvenih in ogroženih območjih, ki so navedeni v 12. in 13. členu tega odloka.
(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano
odlagati odpadke, odlagati in pretovarjati nevarne snovi v
trdni, tekoči ali plinasti obliki ter odkopan ali odpadni material,
ali druge podobne snovi.
(3) Na vodnih in priobalnih zemljiščih je prepovedano
gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.
(4) V vode je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati odpadke in snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike,
fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih
lastnosti lahko ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih ali
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obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne
objekte in naprave.
(5) Odvajanje odpadnih voda v gramoznice, mlake in
druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasen
pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, je prepovedano
kakor tudi takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo
ekološko ali kemijsko stanje.
(6) Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne
vode je prepovedano.
(7) Posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje
toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih
voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določajo
predpisi s področja upravljanja voda in varstva okolja.
49. člen
(varstvo zraka)
Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo
prekomerne emisije v zrak, je treba upoštevati vse predpise,
ki urejajo varstvo zraka.
50. člen
(ohranjanje narave)
V Občini Odranci ni območij varovanja narave. Kot posebna prostorska enota (PE-9) pa je opredeljeno območje južno od Črnca in sicer kot območje varovanja kulturne krajine, v
katerem so varovalni gozdovi in kmetijska zemljišča. Posegi v
varovanem območju so definirani v 6. členu tega odloka.
51. člen
(trajnostna raba naravnih dobrin)
(1) Voda se prvenstveno uporablja za oskrbo s pitno
vodo. Varuje se obstoječe in potencialno pomembne vire in
spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode.
(2) Gozdove v Občini Odranci varujemo v obstoječi velikosti, obliki in funkciji. Za vse posege v gozdna zemljišča je
treba predhodno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove.
(3) Kmetijska zemljišča varujemo pred spreminjanjem
osnovne namembnosti. Sprememba rabe kmetijskih zemljišč
je možna le s spremembo planskih in izvedbenih aktov občine
po postopku, ki ga predpisuje prostorska zakonodaja.
52. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem voda)
(1) Posegi v prostor morajo biti usklajeni s pravnim režimom ter omejitvami in prepovedmi na vodnih in priobalnih
zemljiščih ter na varstvenih in ogroženih območjih, ki so navedeni v 6., 12., 13., 14. in 36. členu tega odloka.
(2) Na delu prostorske enote naselja (obstoječa poselitev), ki leži na robu poplavnega območja je, pri načrtovanju
novih objektov in obnovi obstoječih, za vsak objekt posebej
treba izdelati oceno poplavne ogroženosti in določiti potrebne
ukrepe za zagotovitev zahtevane stopnje varstva pred škodljivim delovanjem voda.
(3) Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni
meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev,
travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževanlniki …).
(4) Zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda država in lokalne skupnosti zagotavljajo na poplavnem območju
načrtovanje, gradnjo in upravljanje vodne infrastrukture, zlasti
visokovodnih nasipov, zadrževalnikov, objektov za stabilizacijo dna in brežin, črpališč in odvajanje zalednih voda.
(5) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo tudi
izven poplavnega območja, če se z njimi poveča varnost pred
škodljivim delovanjem voda.
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(6) Ukrepi iz prejšnjih odstavkov morajo biti načrtovani
in izvedeni tako, da ne ogrožajo varstva pred škodljivim delovanjem voda dolvodno.
53. člen
(splošni pogoji za zagotavljanje zaščitnih ukrepov)
(1) Pri načrtovanju objektov in drugih posegih v prostor
je treba upoštevati ukrepe za zagotavljanje varnosti na poplavno, erozijsko in požarno ogroženih območjih ter ukrepe za
varnost na potresnem območju v skladu z Zakonom o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Posegi v prostor morajo biti usklajeni s pravnim režimom
ter omejitvami in prepovedmi na vodnih in priobalnih zemljiščih ter na varstvenih in ogroženih območjih, ki so navedeni
v tem odloku.
(2) Za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami je treba pri vseh posegih v prostor upoštevati še:
– Navodilo za določanje potreb obrambe in zaščite v
prostorskih planih (Uradni list RS, št. 64/94),
– Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list
RS, št. 57/96),
– Ukrepe za preprečevanje nastanka požara v naravnem
okolju – 26. člen Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list
RS, št. 87/01).
54. člen
(požarna varnost)
(1) Pri vseh posegih je treba poleg že navedenih ukrepov upoštevati še pogoje za vzpodbujanje razvoja požarno
nenevarnih tehnologij in posegov v prostor, ki zmanjšujejo ali
preprečujejo nastanek požarov, uporabo požarno nevarnih
snovi in tehnoloških postopkov ter preprečevanje širjenja
požarov, vplive obstoječih in novih industrijskih objektov na
načrtovanje novih naselij ter pogoje za prevoz ljudi in živali, transport v cestnem in železniškem prometu ter cevnem
transportu.
(2) Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih
je treba v projektni dokumentaciji preveriti požarno ogroženost
posameznega območja in po potrebi izdelati oceno požarne
ogroženosti ter predvideti ukrepe za preprečitev požara.
55. člen
(obrambne potrebe)
Na območju Občine Odranci ni objektov ali naprav za
obrambne zadeve, zato posebni pogoji za obrambo niso
definirani.
V. UKREPI ZA IZVAJANJE PROSTORSKEGA REDA
56. člen
(prostorski ukrepi)
(1) Občina bo prioritetno izgradila 1. fazo industrijske
cone na Kamenicah.
(2) V območju nove industrijske cone se pred gradnjo
objektov zgradi celotna javna gospodarska infrastruktura,
vključno s cestnim priključkom na glavno cesto.
VI. KONČNE DOLOČBE
57. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
1. Družbeni plan razvoja občine Lendava za obdobje
1986-1990 (Uradne objave pomurskih občin št. 21/87) v delu,
ki se nanaša na določitev namenske rabe zemljišč na območju Občine Odranci ter vse njegove spremembe in dopolnitve,
ki se nanašajo na Občino Odranci (Uradni list RS, št. 66/01)
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2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 3/02),
3. Odlok o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske
gradnje Gredice (Uradni list RS, št. 12/90),
4. Odlok o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list
RS, št. 91/07).
58. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
59. člen
(veljavnost)
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 56-4 IZ/2007
Odranci, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
Na podlagi četrtega odstavka 69. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) je dne 14. 12. 2007 minister za prostor sprejel sklep
št. 35018-1/2007, s katerim potrjuje skladnost Prostorskega
reda Občine Odranci z Zakonom o urejanju prostora in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter s prostorskimi akti države. S
tem se Prostorski red Občine Odranci lahko izvaja.
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Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine
Odranci

Na podlagi 56. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 98. člena
Zakona o prostorskem načrtovanj (Uradni list RS, št. 33/07)
ter 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01,
133/03, 62/07) je Občinski svet Občine Odranci na 4. izredni
seji dne 13. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za strategijo prostorskega razvoja občine)
S tem odlokom se v skladu s Strategijo prostorskega
razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) sprejme Strategija prostorskega razvoja Občine Odranci (v nadaljevanju
SPRO).
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine;
– zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami
in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja občine;
– zasnovo posameznih sistemov lokalnega pomena v
prostoru (zasnovo poselitve, zasnovo komunalne infrastrukture
in zasnovo krajine);
– ukrepe za izvajanje SPRO.
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(2) Vsebine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v strategiji prostorskega razvoja Občine
Odranci, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na
sedežu Občine Odranci.
II. IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA
RAZVOJA OBČINE
3. člen
(izhodišča prostorskega razvoja občine)
Pri določanju izhodišč prostorskega razvoja občine so
upoštevani:
– stanje, problemi in težnje prostorskega razvoja v občini
(povezava z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami) ter vloga občine v regiji,
– načela vzdržnega prostorskega razvoja (evropski in
mednarodni dokumenti),
– strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski
red Slovenije,
– razvojni dokumenti posameznih nosilcev urejanja prostora,
– varstvene usmeritve ter zahteve iz predpisov, programov in načrtov s področij varstva okolja, ohranjanja narave,
varstva naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
– usmeritve za pripravo občinskih prostorskih aktov it
regionalne zasnove prostorskega razvoja.
4. člen
(stanje prostorskega razvoja v občini)
(1) Stanje, problemi in težnje prostorskega razvoja v občini so bili analizirani v strokovnih podlagah, ki so priloge SPRO.
V strokovnih podlagah je ugotovljeno, da razmere v občini ne
odstopajo od razmer širšega območja Prekmurja. Območje je
izrazito kmetijsko, s kvalitetnimi njivskimi površinami in močvirnimi travniki, ki zavzemajo kar 75% območja občine. Gozdne
površine so predvsem murski poplavni logi. V občini je le eno
naselje, ki je tudi sedež občine in ki zadovoljuje potrebe na
lokalnem nivoju. Nekatere družbene potrebe (npr. zdravstvo)
prebivalci zadovoljujejo v drugih lokalnih središčih. V občini
je prisotno pomanjkanje delovnih mest, ki jih želijo zagotoviti
v naselju bivanja. Prebivalstvo v Občini Odranci z razliko od
ostalih pomurskih občin, narašča.
(2) Javna gospodarska infrastruktura je v občini oziroma
v edinem naselju zgrajena v celoti. Edini problem v naselju je
zbiranje in odvajanje meteornih odpadnih vod, saj ni meteorne
kanalizacije.
(3) Cestno omrežje v občini definirano s kategorizacijo republiških in občinskih cest. Glavna cesta 1. reda Maribor–mejni
prehod Dolga vas poteka po sredini občine, skozi občinsko
središče Odranci, ki prenaša precejšnje prometne obremenitve,
čeprav so z rekonstrukcijo urejeni pločniki, zunaj naselja pa
ločene poti za dostop na kmetijska zemljišča.
(4) Edino naselje Odranci se oskrbuje z vodo iz krajevnega vodnega zajetja v Odrancih. Zajetje je zavarovano z občinskim odlokom in ima določene varstvene pasove.
(5) Kanalizacijski sistemi za odvajanje komunalnih odpadnih voda so zgrajeni na celotnem območju naselja in speljani
na čistilno napravo v Odrancih (1950 E).
(6) Oskrba z električno energijo je za sprotne potrebe
ustrezna, saj upravljavec sproti nadomešča in gradi nove transformatorske postaje z nižje napetostnimi priključnimi daljnovodi.
(7) V naselju je urejeno tudi plinovodno omrežje, vendar
je število priključkov minimalno (le 30 priključkov od 418 gospodinjstev).
(8) V Odrancih je telefonska centrala, ki oskrbuje celotno
naselje. Zgrajeno je tudi kabelsko TV prenosno omrežje.
(9) Na območju Občine Odranci prevladuje agrarna krajina z malo rastja, saj je kar 75% območja občine kmetijskih
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površin. Na območjih kmetijskih zemljišč so že v sedanjih planskih dokumentih definirane kmetijske operacije (osuševanje,
namakanje), ki pa še niso izvedene.
5. člen
(problemi prostorskega razvoja v občini)
(1) V prostoru občine nastajajo različni konflikti zaradi
neusklajene rabe namenskih površin in neupoštevanja pogojev
za posege v prostor. Najbolj pogoste prostorske neusklajenosti,
ki vplivajo na razvoj v prostoru in jih bo treba rešiti na planskem
nivoju (v strategiji prostorskega razvoja) z izključitvijo dejavnosti, ki povzročajo prekomerne obremenitve naravnega in
delovnega okolja ter za njihovo odpravo predpisati ukrepe za
zmanjšanje obremenitev, so naslednje:
(2) Prostorsko najobsežnejša neusklajenost v rabi prostora
je na celotnem delu občine, kjer je pod intenzivno obdelanimi kmetijskimi površinami tudi območje bogato s podtalnico, ki je edini
ustrezen vir pitne vode in kjer je tudi vodno zajetje, ki oskrbuje
naselje. Zato je voda iz lokalnega zajetja oporečna in ga bo občina
po izgradnji regionalnega vodovodnega sistema opustila.
(3) Edino naselje v občini je v celoti obdano z najboljšimi
kmetijskimi zemljišči kar ovira širitve, saj zakon ne dovoljuje
spremembe namenske rabe.
(4) Poseben problem pri načrtovanju novih posegov
predstavlja lastništvo stavbnih zemljišč. Gradi se večinoma na
zemljiščih, ki jih predlagajo lastniki zaradi lastnega interesa.
Načrtovanje pozidave brez sodelovanja lastniki zemljišč ni
možno. Po uvedbi nadomestila za stavbno zemljišče pa nekateri lastnikovi stavbnih zemljišč želijo, da se njihovo zemljišče
izbriše iz ureditvenega območja naselja zaradi oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To kaže na
to, da trg stavbnih zemljišč še ne deluje, saj se na drugi strani
še zmeraj pojavljajo tudi pobude za širitev naselij na robu ali
ozadju obstoječe pozidave.
6. člen
(težnje prostorskega razvoja v občini)
(1) Težnje prostorskega razvoja v Občni Odranci se kažejo predvsem v širitvi poselitvenega območja naselja zaradi planirane ureditve in izgradnje območij za naslednje dejavnosti:
a) obrtno-industrijska cona,
b) širitev funkcionalnih zemljišč na robu naselja,
c) dolgoročna širitev za stanovanjsko gradnjo,
d) širitev naselja za turistično-rekreacijske in poslovna
dejavnosti.
(2) Za izboljšanje bivalnih pogojev v naselju je načrtovana
tudi izgradnja komunalne in cestne infrastrukture, v odprtem
prostoru pa se načrtujejo komasacije kmetijskih zemljišč.
7. člen
(načela vzdržnega prostorskega razvoja – evropski
in mednarodni dokumenti)
Občina Odranci bo, tako kot Slovenija, ki je del evropskih prostorskih razvojnih procesov, upoštevala usmeritve širše
družbene skupnosti za vzdržni prostorski razvoj in sicer:
– Agendo Habitat, Carigrad 1996;
– Evropske prostorsko-razvojne perspektive, Potsdam
1999;
– Vodilna načela za trajnostno prostorski razvoj evropske
celine, Hannover 2000;
– Priporočilo 2002/1 o vodilnih načelih prostorskega razvoja evropske celine na Svetu ministrov držav članic Sveta
Evrope, Strasbourg 2002;
– Agenda 21, Rio de Janeiro 1992;
– Ljubljanska deklaracija, Ljubljana 2003.
8. člen
(izhodišča iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije
in Prostorskega reda Slovenije)
(1) Cilji prostorskega razvoja Slovenije izhajajo iz teženj in
potreb ter razvojnih usmeritev v prostoru. Opredeljeni so z name-
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nom, da se razrešijo obstoječi in pričakovani prostorski problemi,
da se preusmerijo negativne težnje in doseže večja stopnja urejenosti v prostoru. Cilji prostorskega razvoja Slovenije, ki so aktualni
tudi v Občini Odranci, so sledeči:
(2) Racionalen in učinkovit prostorski razvoj
Dejavnosti v prostoru občine se usmerjajo na način, da
ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in
kakovost naravnega in bivalnega okolja. Zagotavlja se racionalna raba prostora in varnost prebivalstva z ustreznim
načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev.
Negativna stanja v prostoru se izboljšujejo s prostorskimi in
okoljskimi ukrepi.
V naselju Odranci, ki je urbano naselje na podeželju, se
vzpodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije.
(3) Kvaliteten razvoj in privlačnost naselja
Naselje mora biti varno, socialno pravično, vitalno, zdravo
in urejeno.
Kvaliteta bivalnega okolja se zagotavlja:
– z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo,
z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture,
– z zagotavljanjem ustrezne vodooskrbe,
– z zagotavljanjem varstva ljudi, premoženja, kulturne
dediščine in okolja ter z ustreznim varstvom pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
(4) Prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami
V Občini Odranci je ogroženo območij, ki ovira prostorski razvoj in predstavljala oviro za razmeščanje dejavnosti
poplavno območje ob Črncu, zato občina usmerja prostorski
razvoj izven teh območij. Obstoječe dejavnosti se usmerjajo
izven območij, ki so ali bodo ogrožena zaradi naravnih in drugih
nesreč.
9. člen
(razvojni dokumenti posameznih nosilcev urejanja prostora)
Za izdelavo SPRO Odranci posamezni nosilci urejanja
prostora občini niso posredovali svojih razvojnih dokumentov. Pridobljene so le smernice nosilcev urejanja prostora in
upravljavcev javne gospodarske infrastrukture, v katerih so
navedene tudi razvojne usmeritve posameznih področij.
10. člen
(varstvene usmeritve ter zahteve iz predpisov, programov
in načrtov s področij varstva okolja)
V načrtovanje prostorskega razvoja dejavnosti bo občina
vključevala posamezne sestavine varstva okolja. Zagotavljala
bo komunalno opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za
gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije) ter racionalno ravnala s komunalnimi in
drugimi odpadki.
11. člen
(usmeritve s področja ohranjanja narave)
V Občini Odranci ni območij varstva narave. Kljub temu
bo občina spodbujala ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in naravnih procesov kot bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja ter zagotavljala ustrezne vključitve
biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot v gospodarjenje z
naravnimi viri in prostorom.
12. člen
(usmeritve s področja varstva naravnih virov)
Naravni viri v občini so predvsem kmetijska zemljišča,
pitna voda in geotermalna energija. Za ohranitev naravnih virov
bo občina vzpodbujala in usmerjala razvoj v prostoru tako, da
bo zagotovljena:
– varčna in večnamenska raba tal in virov
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– smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad
širjenjem urbanih območij
– ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko
rabo
– razmeščanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje
med možnostmi oskrbe in potrebami po vodi
– spodbujanje rabe obnovljivih virov, kjer je to prostorsko
sprejemljivo.
13. člen
(usmeritve s področja varstva kulturne dediščine)
Občina bo v skladu z zakonskimi in drugimi pravnimi
dokumenti, na osnovi strokovnih načel in podatkov, zagotovila
ustrezno mesto za kulturno dediščino, predvsem pa zagotovila
njeno trajno ohranitev.
14. člen
(usmeritve za pripravo občinskih prostorskih aktov)
Občinski prostorski akt je Prostorski red občine, v katerem
bo definirana podrobnejša namenska raba površin v naselju. Za
območja, ki bodo naselju priključena na novo, bodo v prostorskem
redu podana podrobnejša merila in pogoji urejanja ter tudi ukrepi
za izvajanje predvidenih ureditev, predvsem mora biti opredeljena
celostna izgradnje gospodarske javne infrastrukture.
III. ZASNOVA RAZMESTITVE DEJAVNOSTI V PROSTORU
S PRIORITETAMI IN USMERITVAMI ZA DOSEGO CILJEV
PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
15. člen
(razvoj naselja, njegova vloga, funkcija, medsebojne
povezave)
(1) Naselje Odranci je edino naselje v Občini Odranci. Je
strnjeno gručasto naselje, razporejeno na obeh straneh glavne
ceste Maribor–Lendava. Naselje je v celoti obdano z najboljšimi
kmetijskimi zemljišči, kar je narekovalo razvoj in zgostitev naselja znotraj obstoječih meja. Zgostitev na nekaterih območjih že
povzroča okoljske in prostorske probleme, predvsem tam, kjer
ni ustreznih dovozov, ni rešen odvod meteornih voda ali so v
ožjem območju večji kmetijski objekti. Poleg pretirane zgostitve
pa je v naselju še precej nezazidanih stavbnih zemljišč v vrzelih
med obstoječo pozidavo, vendar ta zemljišča zaradi mešane
kmetijsko-stanovanjske funkcije naselja in neurejenega trga z
zemljišči niso na razpolago za gradnjo. V naselju tudi ni večjih
prostih površin, ki bi jih lahko namenili za kmetijske, rekreacijske, obrtno servisne ali proizvodne dejavnosti.
(2) Naselje je bilo že v bivši Občini Lendava opredeljeno
kot lokalni center, v katerem prebivalstvo zadovoljuje osnovne
potrebe. Ker je v naselju tudi potrebna družbena infrastruktura
(osnovna šola, vrtec, sedež občine, banka, pošta, trgovine)
so bili izpolnjeni pogoji za lokalno središče. Ostale družbene
funkcije, ki jih v naselju ni (npr. zdravstvena oskrba) prebivalci
zadovoljujejo v sosednjih naseljih. V naselju pa ni dejavnosti,
ki bi zagotavljale delovna mesta. Kmetijstvo ni več vodilna
panoga v občini, čeprav je večina prebivalcev v naselju še
kmetov oziroma so lastniki kmetijskih zemljišč. S kmetijstvom
se ukvarjajo ljubiteljsko, intenzivno pa le nekaj družin.
(3) Občina in naselje je neposredno povezana z drugimi
naselji v statistični regiji in širšim območjem z glavno cesto
Maribor–Lendava, z ostalimi občinami pa z regionalnimi cestami. Cestna mreža je tudi edina povezava občina s širšim
območje Slovenije in s tujino in omogoča dnevne migracije v
večje regionalne centre.
16. člen
(razporeditev in razvoj dejavnosti)
(1) V naselju ni večjih družbenih objektov, razen osnovne
šole in kulturnega doma, kjer so tudi sedež občine, pošta in
trgovina. Izven strnjenega dela naselja je travnato igrišče. Obr-
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tno-servisne dejavnosti in večji kmetijski objekti so razporejeni
po celotnem naselju, zato je podrobnejša delitev površin znotraj
naselja možna le za posamezne objekte. Stanovanja se bodo
gradila kot individualne stanovanjske hiše, razvijale se bodo
kmetije z večjimi gradbenimi parcelami.
(2) Nove obrtno-industrijske in poslovne dejavnosti se
locirajo v posebne prostorske enote, iz katerih so izključeni
stanovanjski objekti.
(3) Razvoj kmetijske dejavnosti se usmerja v razvoj
večjih kmetij, kjer so za to prostorski in okoljski pogoji. Kmetijstvo se usmerja v poljedelstvo, živinorejo ni dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.
(4) Razvoj turistične dejavnosti je dolgoročna in se
usmerja v pridobitev nastanitvenih kapacitet v poslovni coni
v povezavi z rekreacijskimi dejavnostmi, pri katerih se izkoristi geotermalna voda. Zemljišča za razvoj turističnih
dejavnosti se bodo zagotovila v prihodnosti.
(5) Občina bo ohranjala in razvijala kulturne dejavnosti
ter zagotavljala pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost
kulturnih dobrin in ohranjanje kulturne raznolikosti in identitete ter zagotavljala varstvo kulturnih dobrin pred naravnimi
in drugimi nesrečami in v primeru oboroženega spopada.
Posebni prostorski posegi ali ukrepi za razvoj kulturnih dejavnosti niso predvidene.
17. člen
(razporeditev omrežij javne gospodarske infrastrukture)
(1) Javna gospodarska infrastruktura je zgrajena v naselju Odranci, pretežno v cestnem svetu krajevnih, lokalnih
in državnih cest.
(2) Skozi občino in naselje poteka glavna cesta G1-3
Murska Sobota–Lendava, ki bo prometno razbremenjena z
izgradnjo avtoceste. V območju naselja so ob cesti urejeni
pločniki, zunaj naselja pa ločene traktorske steze za dostop
na kmetijska zemljišča, ki se uporabljajo tudi kot kolesarske
steze.
V naselju so asfaltirane vse lokalne in krajevne ceste,
načrtuje se rekonstrukcija in sanacija dotrajanih površin.
Sicer v občini ni posebnih kolesarskih površin.
(3) Celotno naselje je že opremljeno z nizkonapetostnim razvodom električne energije, preko katerega se oskrbujejo vsa gospodinjstva. Zunanja razsvetljava je urejena
po celotnem naselju. Starejše omrežje je v zračni izvedbi,
predvidene rekonstrukcije pa bodo v zemeljski izvedbi.
(4) Komunalna oprema, ki zajema oskrbo s pitno vodo
in odvajanje komunalnih odpadnih vod, je zgrajena v cestah
in ulicah. Čistilna naprava, projektirana za 1950 enot je
trenutno obremenjena s 1300 enotami in bo povečana ob
hkratni preveritvi izpusta odpadnih prečiščenih vod, ki so
sedaj speljane v potok Črnec.
18. člen
(prostorski razvoj dejavnosti, ki so vezane na naravne vire)
(1) V Občini Odranci je kar 77% celotne površine pod
najboljšimi kmetijskimi zemljišči, pretežno so to obdelovalne
površine. Zato je razvoj kmetijstva usmerjen v intenzivno
obdelavo kmetijskih zemljišč z namakanjem in uporabo geotermalne vode za ogrevanje rastlinjakov.
(2) Celotna občina Odranci je ležišče termomineralne
vode in je tudi raziskovalni prostor za geotermalno vodo. V občini še ni vrtine za geotermalno vodo, načrtovana bo glede na
lokacijo porabnikov. Geotermalna voda se bo poleg uporabe v
kmetijstvu, dolgoročno uporabljala tudi v turistične namene.
19. člen
(prostorski razvoj območij, pomembnih z vidika ohranjanja
narave, varstva kulturne dediščine ter varstva kakovosti
okolja)
(1) V območju Občine Odranci ni zavarovanih ali za
zavarovanje predlaganih naravovarstvenih območij. Južni
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del občine zavzemajo posamične gozdne površine, ki so
varovalni gozd, zato je širše območje opredeljeno kot območje z omejitvami v izvajanju posegov zaradi varovanja
naravnih vrednot.
(2) V območju Občine Odranci sta le dva objekta zavarovana kot objekta kulturne dediščine. Cerkev Sv. Trojice je
v izgrajenem delu naselja, kjer niso predvideni novi posegi,
sakralni križ pa je na robu predvidene obrtno-industrijske
cone, vendar izven predvidenih posegov.
(3) Kakovost okolja je v naselju zagotovljena z odsotnostjo večjih onesnaževalcev (industrije, večjih kmetijskih
farm). Za zagotovitev zdrave pitne vode je predvidena priključitev na regionalni vodovodni sistem, ki je v fazi načrtovanja. Območje varstvenih pasov, kjer sedaj gradnja ni
možna, bo po ukinitvi zajetja namenjeno za zelene površine, dolgoročno pa za stanovanjsko gradnjo. Večji kmetijski
objekti se bodo gradili na robu naselja, za kar se po potrebi
spremeni namembnost zemljišč. V naselju je predvidena
ureditev meteorne kanalizacije, kar bo izboljšalo stanje na
področju odpadnih meteornih voda.
20. člen
(opredelitev območij za obrambo in varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) V Občini Odranci ni območij za potrebe obrambe.
Občina nima občinskega načrta za obrambo.
(2) Poplavna območja so v Občini Odranci v južnem
delu občine ob Črncu in njegovih pritokih. Območje je po
namenski rabi kmetijsko in gozdno zemljišče in zanj ni predvidena sprememba rabe. Torej v območju niso predvideni gradbeni posegi. Občina je v okviru strokovnih podlag
pripravila posebno hidrološko-hidravlično analizo, v kateri
je ocenjena poplavna varnost območja pred predvidenimi
posegi. Občina bo v izvedbenem aktu na poplavnih območjih
prepovedala vse dejavnosti in vse posege, ki imajo ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni bodo le
posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem
voda. Za posege, ki izhajajo iz osnovne rabe zemljišč pa
bodo dopustni z omejitvami.
(3) V Občini Odranci ni posebnih požarno ogroženih
območij. V naselju deluje gasilsko društvo z običajno opremo
za interventno gašenje lokalnih požarov.
(4) V izvedbenem aktu se upoštevajo ukrepi varstva
pred požarom, ki jih določa Zakon o varstvu pred požarom.
Zagotovljeni bodo pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, določeni odmiki med objekti ter prometne in delovne
površine za intervencijska vozila in zagotovljeni tudi viri za
zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Upoštevajo se tudi
požarna tveganja.
(5) V naselju Odranci se ne načrtuje posege, ki bi v primeru potresa predstavljali tveganje za prebivalce in okolje.
21. člen
(prioriteta prostorskih ureditev)
(1) Prioriteta prostorskih ureditev je ureditev obrtno-industrijske cone Kamenice. Predvidena je gradnja javne komunalne infrastrukture in notranjega cestnega omrežja. Po
potrebi se poveča kapaciteta čistilne naprave in uredi odvod
padavinskih odpadnih voda. Cona se bo urejala fazno, za
ureditev 1. in 2. faze je že spremenjena raba zemljišč, za naslednje faze ureditev pa je rezervirana površina do občinske
meje, po namenski rabi še kmetijsko zemljišče in opredeljeno kot območje za zadrževanje padavinskih voda.
(2) Stanovanjska gradnja se prioritetno usmerja na obstoječa stavbna zemljišča, dolgoročne širitve so vezane na
spremembo osnovne rabe, kar bo realizirano v prihodnosti
(ob vodnem zajetju).
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IV. ZASNOVA POSAMEZNIH SISTEMOV LOKALNEGA
POMENA V PROSTORU
a) Zasnova poselitve
22. člen
(usmeritve za razvoj naselja)
(1) V naselju Odranci bo zagotovljeno umeščanje dejavnosti, stanovanj in infrastrukture. Zagotovljeno bo dovolj
komunalno opremljenih površin za bivanje, proizvodnjo, oskrbo
in storitve ter površin za šport in rekreacijo. Za ta namen se k
naselju priključi dodatne kmetijske površine, ki se jim spremeni
namembnost.
(2) Zasnova rabe urbanih površin se načrtuje z aktiviranjem prostih nezazidanih stavbnih zemljišč znotraj naselja
pred novimi širitvami. Širitve so predvidene le za dejavnosti, za
katere znotraj naselja ni mogoče zagotoviti potrebne velikosti.
Predvsem je to obrtno-industrijska cona. Za stanovanjsko gradnjo širitve zaenkrat niso predvidene.
(3) Razvoj naselja se usmerja v prenovo obstoječega
stavbnega fonda, v spremembo rabe obstoječih objektov in
obstoječih površin ter v sanacijo degradiranih območij, kjer se
opušča kmetovanje in v širitve za umeščanje novih proizvodnih
in poslovnih dejavnosti.
(4) Osrednji del naselja ob glavni ulici se opredeli kot
središče z javnimi funkcijami, kjer ni možna širitev kmetijske
dejavnosti.
(5) Pri gradnji novih objektov in pri posegih na obstoječih
objektih se upoštevajo oblikovna izhodišča arhitekturne identitete, ki se izražajo v značilni arhitekturni tipiki prekmurske
arhitekturne krajine.
(6) Nove širitve naselja so predvidene zaradi zagotovitve
ustreznih zemljišč za obrtno-industrijsko cono.
(7) Ureditev javnih površin je v občini omejena na površine znotraj naselja. Prednostno bodo urejene prometne površine, predvsem pločniki in površine za kolesarje.
(8) Pri načrtovanju novih območij je treba zemljišča komunalno opremiti na podlagi načrta opremljanja zemljišč.
b) Zasnova javne gospodarske infrastrukture
23. člen
(prometno omrežje)
(1) Na področju prometne infrastrukture občina ne načrtuje večjih posegov. Predvidena je obnova občinskih cest
in javnih poti ter naprava kolesarskih poti in pločnikov za
pešce.
(2) Po območju občine bo potekala tudi načrtovana železniška povezava med M. Soboto in Lendavo. Trasa je še v
načrtovanju, v postopku priprave dokumentacije bo sodelovala
tudi Občina Odranci.
24. člen
(energetsko in tk omrežje)
(1) Ob povečanju obremenitev z električno energijo
in ob potrebah po dodatni moči, bodo na posameznih območjih zgrajene nove transformatorske postaje s pripadajočim omrežjem. Potrebe bodo preverjene pred izdelavo
dokumentacije in na podlagi programa opremljanja stavbnih
zemljišč.
(2) Občina bo pri načrtovanju v prostoru upoštevala vse
možnosti uporabe obnovljivih virov energije, predvsem geotermalno energijo in energijo biomase. Energija iz biomase
temelji predvsem na uporabi kmetijskih pridelkov in odpadkov
iz kmetijstva.
(3) Občina bo na svojem območju vzpodbujala razvoj
telekomunikacijskega omrežja za vključitev najširšega kroga
prebivalcev v informacijsko družbo. Vzpodbuja se tudi povezovanje in združevanje obstoječih tk omrežij.

Uradni list Republike Slovenije
25. člen
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30. člen

(oskrba z vodo)

(vode)

(1) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se
varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire in
vzpodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode.
(2) Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je treba
pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali
koncesije.
(3) Vzpodbuja se povezovanje vodooskrbnih sistemov v
bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme.
V ta namen tudi Občina Odranci sodeluje pri pripravi regionalne zasnove vodooskrbe Pomurja.

(1) Vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja njihovo
varstvo v smislu njihove trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. Vzpodbuja
se varčna in smotrna raba pitne vode, varuje se obstoječe in
potencialno pomembne vodne vire.
(2) Občina Odranci sodeluje pri pripravi celovite oskrbe
prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja.
Vodno zajetje bo občina ohranila za oskrbo z vodo za interventne potrebe.
(3) Rekreacijsko območje opuščene gramoznice se ureja
brez spreminjanja morfoloških značilnosti vode in tako, da raba
ni v nasprotju z drugimi kvalitetami krajine.

26. člen
(odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih vod)
(1) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno s predpisi s področja varstva
voda in predpisi s področja varstva okolja.
(2) Zaradi povečanih potreb po čiščenju komunalnih odplak se ustrezno poveča obstoječa čistilna naprava.
(3) Padavinska voda se zbira ločeno in se čim dalj zadrži
na mestu, kamor je padla. Voda se zadržuje na naravnih in
v umetnih zadrževalnikih in se ločeno odvaja v površinske
odvodnike (potok Črnec).
27. člen
(ravnanje z odpadki)
Občina zagotavlja ločeno zbiraje odpadkov na izvoru ter
recikliranje in ponovno uporabo nekaterih ločeno zbranih snovi. Predvsem so to odpadki, ki se lahko uporabijo kot biomasa
za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
c) Zasnova krajine
28. člen
(raba prostora – naravni viri)
Naravni viri v občini Odranci so tla (kmetijska zemljišča),
voda, zrak, gozd in prostor. Racionalna raba naravnih virov
zagotavlja ohranitev potencialov, njihovo obnovljivost in kvaliteto ter dolgoročni obstoj.
29. člen
(kmetijska in gozdna zemljišča)
(1) Kmetijska zemljišča z visokim in dobrim pridelovalnim
potencialom pokrivajo v Občini Odranci kar 77% celotnega
območja občine. Občina na kmetijskih zemljiščih ne načrtuje
kmetijskih operacij za izboljšanje kvalitete. Predvidena je le
zložba zemljišč kot posledica reorganizacije kmetij. Občina
vzpodbuja usmeritev posameznih kmetijskih gospodarstev
in njihovo povečanje ob upoštevanju prostorskih in okoljskih
pogojev glede odmikov od stanovanjskih in drugih občutljivih
območij.
(2) Pri izvajanju ukrepov za urejanje kmetijskih zemljišč
je treba preprečiti:
– pretirano fragmentacijo,
– nastajanje erozijskih procesov,
– upoštevati naravne lastnosti tal,
– upoštevati potencial za kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo.
V območju kmetijskih zemljišč je treba:
– spodbujati širjenje in zaokroževanje obstoječih kmetijskih gospodarstev,
– povečevanje kmetijskih zemljišč,
– gradnjo usmerjati v grajeno območje kmetije.
(3) Gozdovi v Občini Odranci imajo ekološki in krajinski
pomen in so v celoti varovalni gozdovi, zato se ne vzpodbuja
kurjenje z lesno maso, razen v okviru gospodarjenja z gozdovi.

31. člen
(izraba naravnih virov)
(1) Izraba kmetijskih zemljišč se usmerja v intenzivno
pridelavo z izkoriščanjem geotermalne vode in v širitev večjih
kmetij izven območja naselja.
(2) V občini se vzpodbuja razvoj turizma in prostočasnih
dejavnosti. Turistična dejavnost je vezana na izkoriščanje geotermalne vode.
32. člen
(omejitve v prostoru)
(1) Območja z omejitvami za razvoj dejavnosti v krajini so
v Občini Odranci najboljša kmetijska zemljišča, območje krajinske pestrosti, varstveni pasovi vodnih virov, poplavna območja
ter območja vodnih in obvodnih zemljišč.
(2) Kmetijska zemljišča so varovana pred spreminjanjem
namembnosti z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
(3) Območje krajinske pestrosti je po namenski rabi kmetijsko zemljišče, delno v poplavnem območju, kjer se pri osnovni rabi upoštevajo varstvene omejitve.
(4) Varstveni pasovi vodnih virov so zavarovani z občinskim odlokom.
(5) Poplavna območja so območja ob Črncu. Posege
na poplavnih območjih določa Zakon o vodah. Ohranijo se
obstoječe retenzijske površine, vsi posegi se načrtujejo izven
poplavnih površin.
(6) Vodna in obvodna zemljišča so varovana z Zakonom
o vodah in na njih veljajo omejitve za varovanje voda.
33. člen
(usmeritve za gradnjo izven poselitvenih območij)
(1) Gradnja izven poselitvenih območij je možna, kadar
gre za gradnjo objektov, ki služijo za potrebe kmetijske in
gozdarske dejavnosti, za urejanje voda, za potrebe športa in
rekreacije, pridobivanja energije in izkoriščanje drugih naravnih
virov, za varnost državljanov in njihovega premoženja, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in za potrebe
javne gospodarske infrastrukture.
(2) Pri tem je treba upoštevati javno korist in možnost
komunalne opreme brez večjih stroškov. Gradnja izven poselitvenih območjih ne sme povzročiti škodljivih vplivov na okolje
in ne sme ogrožati biotske raznovrstnosti ter kakovosti naravnih
virov. Gradnja prav tako ne sme ovirati osnovne rabe namenskih
površin. Pred gradnjo na območjih izven poselitvenega območja
bo občina po potrebi spremenila namensko rabo zemljišč.
V. UKREPI ZA IZVAJANJE SPRO
34. člen
(priprava in izvajanje prioritetnih programov)
(1) Izvajanje strategije bo potekalo po programih za posamezna področja, ki so opredeljena v ciljih prostorskega razvoja,
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predvsem pa za področja gospodarstva za pridobitev novih delovnih mest v obrtno-industrijski coni in za področje kmetijstva
za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
(2) Osnovna prioriteta za izvajanje prostorske strategije je
vzpostavitev pogojev za ureditev obrtno-industrijske cone. V ta
namen občina pripravi program opremljanja stavbnih zemljišč
in zagotovi komunalno opremo.
(3) Za izvedbo prioritetnih nalog bo občina poskrbela za
razvojna sredstva iz državnih in evropskih finančnih vzpodbud.
(4) Ukrepi za aktiviranje nezazidanih stavbnih zemljišč
v naselju so vzpostavitev pogojev za razvoj trga stavbnih zemljišč, uskladitev podatkov za določitev višine za nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča ter odkup in prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč.
35. člen
(spremljanje izvajanja strategije)
(1) Občina bo spremljala izvajanje strategije prostorskega razvoja s poročili o stanju prostora in poročili o izvedenih
posegih.
(2) Pri izvajanju strategije bo občina upoštevala določila
Zakona o urejanju prostora in Pravilnik o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne in padavinske vode, ki določata roke in
načine za zagotavljanje ustreznega načina odvajanja komunalne in padavinske vode.

VI. KONČNE DOLOČBE
36. člen
(prenehanje veljavnosti)
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati:
1. Dolgoročni plan Občine Lendava od leta 1986 do leta
2000 (Uradne objave pomurskih občin, št. 13/87 in njegove
spremembe in dopolnitve) v delih, ki se nanašajo na območje
Občine Odranci;
2. Srednjeročni družbeni plan Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave pomurskih občin,
št. 21/87 in njegove spremembe in dopolnitve) v delih, ki se
nanašajo na območje Občine Odranci;
3. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planov
Občine Lendava za območje Občine Odranci (Uradni list RS,
št. 66/01);
4. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci
(Uradni list RS, št. 91/07).
37. člen
(veljavnost)
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 57-4 IZ/2007
Odranci, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
Na podlagi četrtega odstavka 69. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) je dne 14. 12. 2007 minister za prostor sprejel sklep
št. 35018-1/2007, s katerim potrjuje skladnost Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci z Zakonom o urejanju prostora in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter s prostorskimi
akti države. S tem se Strategija prostorskega razvoja Občine
Odranci lahko izvaja.

Uradni list Republike Slovenije
OPLOTNICA
6348.

Sklep o pripravi občinskega prostorskega
načrta Občine Oplotnica

Na podlagi 46. člena in prvega odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter
skladno s 7. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS,
št. 29/99) sprejemam

SKLEP
o pripravi občinskega prostorskega načrta
Občine Oplotnica
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega
načrta
Občina Oplotnica je do sprejetja nove zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja vodila postopek priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Oplotnica (v nadaljevanju
SPRO) in Prostorskega reda Občine Oplotnica (v nadaljevanju
PRO) na podlagi Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni
list RS, št. 110/02 in 08/03).
V skladu s prehodnimi določbami novega Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) bo Občina
Oplotnica postopek SPRO in PRO nadaljevala po določbah
ZPNačrt, pri čemer se oba dokumenta združita v en prostorski
akt, to je Občinski prostorski načrt Občine Oplotnica (v nadaljevanju OPN).
1.1 Ocena stanja
Občina Oplotnica je s pripravo SPRO pričela leta 2005.
Prva prostorska konferenca je bila izvedena 10. 1. 2006. Dne
1. 8. 2006 je župan sprejel program priprave (Uradni list RS,
št. 85/06). Občina Oplotnica je vse nosilce urejanja prostora
zaprosila za izdajo smernic ter strokovnih podlag. Prav tako
je obvestila MOP o nameri pripravi SPRO. Na podlagi njihove
presoje Občini Oplotnica ni potrebno izvesti celovite presoje
vplivov na okolje. Pridobljene so bile smernice ter strokovne
podlage pri nosilcih urejanja prostora.
V skladu z novo zakonodajo bo potrebno enovit prostorski
akt-OPN Občine Oplotnica dopolniti z naslednjimi vsebinami:
– izdelati prikaz stanja prostora kot obvezno podlago za
pripravo prostorskega akta,
– preoblikovati do sedaj pripravljena gradiva SPRO v
skladu z novo zakonodajo v strateški del OPN.
Predlog SPRO še ni bil javno razgrnjen, zato se po uveljavitvi ZPNačrt na podlagi določil prvega odstavka 98. člena
nadaljuje postopek priprave novega prostorskega akta, in sicer
OPN. OPN bo predstavljal nov temeljni strateški dokument
in operativni prostorski dokument, ki bo omogočal izvedbo
načrtovanih prostorskih ureditev. OPN Občine Oplotnica bo
nadomestil vsebine prostorskih sestavin planskih aktov občine
ter vsebino prostorsko ureditvenih pogojev. Priprava OPN je
potrebna predvsem zaradi uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije. Razlogi za pripravo
so tudi na novo preverjene strateške usmeritve prostorskega
razvoja Občine Oplotnica ter pobude in predlogi za spremembo
namenske rabe prostora pravnih in fizičnih oseb.
1.2 Razlogi za pripravo OPN
Razlog za pripravo OPN Občine Oplotnica je v spremembi
sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt. V skladu s
95. členom ZPNačrt mora občina v 24 mesecih po uveljavitvi
predpisa iz petega odstavka 39. člena ZPNačrt, sprejeti OPN.
Predloga SPRO in PRO Občine Oplotnica še nista bila javno razgrnjena, zato se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje postopek
priprave novega prostorskega akta OPN na podlagi določil tega
zakona. Nadaljnji postopek bo potekal kot priprava enovitega
dokumenta OPN, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
Pravna podlaga za pripravo OPN so poleg ZPNačrt še
podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili
tega zakona.
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2. Območje prostorskega načrta
Občinski prostorski načrt se izdela za celotno območje
Občine Oplotnica.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi OPN se smiselno upoštevajo smernice in strokovne podlage izdelane za pripravo SPRO in PRO.
Dodatno se izdela še naslednje obvezne podlage:
– prikaz stanja prostora v skladu s 86. členom ZPNačrt ter
podrobnejšo vsebino, ki jo predpiše minister.
Za pripravo strateškega dela OPN pripravljavec pridobi
ažurne državne geodetske podlage za pripravo izvedbenega
dela OPN, za izdelavo obveznih podlag pa pripravljavec pridobi
geodetske načrte v ustreznem merilu.
4. Faze in roki za pripravo občinskega prostorskega
načrta
Zap.
št.

Faze

Rok

1.

Sklep o izdelavi OPN

December 2007

2.

Objava sklepa o izdelavi OPN

December 2007

3.

Priprava osnutka OPN

4.

Posredovanje osnutka OPN
ministrstvu

5.

Pridobivanje dopolnilnih smernic
(kolikor je to potrebno)

April 2008

6.

Usklajevanje smernic

April 2008

7.

Javna razgrnitev in javna obravnava OPN ter prva obravnava
na OS

Januar/februar 2008
Marec 2008

30 dni

8.

Stališča do pripomb in predlogov
z javne razgrnitve

15 dni po zaključku
javne razgrnitve

9.

Izdelava predloga OPN

15 dni

10.

Usklajevanje predloga OPN z
MOP-om

21 dni

11.

Potrditev predloga OPN

12.

Pridobitev sklepa ministrav

13.

Sprejem usklajenega predloga
OPN na OS

Po pridobitvi sklepa
ministra

14.

Objava OPN

V 15 dneh od sprejema OPN na OS

75 dni od prejema
predloga

stvo
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12. Ministrstvo za promet – Uprava RS za civilno letal-

13. Zavod za gozdove – OE Maribor
14. Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste
15. Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
16. MKGP
17. Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za notranji
trg – Sektor za preskrbo in blagovne rezerve
18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO
19. Elektro Slovenija d.o.o.
20. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za
prostorski razvoj
21. Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami – izpostava Maribor
22., MOP – Uprava RS za rudarstvo
23. Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Maribor
24. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO
– Sektor za ohranjanje narave
25. Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo
26. Zavod RS za varstvo narave OE Maribor
27. GURS – OU Maribor – izpostava Slovenska Bistrica.
Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom
ZPN podajo mnenje k predlogu OPN in v 30 dneh od prejema vloge Ministrstva za okolje in prostor. Če se v postopku
priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi
drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v
postopek.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem OPN
Finančna sredstva za dokončanje prostorskih aktov oziroma za pripravo OPN in njihovih obveznih podlag ter geodetskih
načrtov so zagotovljena v proračunu Občine Oplotnica.
7. Veljavnost in objava sklepa
Sklep o začetku priprave OPN Občine Oplotnica začne z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Oplotnica pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in
prostor RS in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na svetovnem spletu.
Št. 35000-6/2006-53
Oplotnica, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

30 dneh

Predvideni roki za pripravo OPN se uskladijo s podzakonskimi akti oziroma se lahko spreminjajo zaradi nepredvidenih
zunanjih okoliščin.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki so podali strokovne podlage
ter smernice za SPRO in PRO, so ministrstva in organi v njihovi
sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi
OPN:
1. Ministrstvo za zdravje
2. Ministrstvo za šolstvo in šport
3. Elektro Maribor
4. Geoplin d.o.o. Ljubljana
5. Ministrstvo za obrambo – sektor za civilno zaščito
6. Geološki zavod Slovenije
7. Telekom Slovenije
8. Mobitel telekomunikacijske storitve
9. Ministrstvo za promet – direkcija RS za železniški promet
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO
– Urad za opravljanje z vodami
11. Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za Energijo
– OE Maribor
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PIVKA
6349.

Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
UPB-2 (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99 in spremembe) je Občinski svet Občine Pivka na 10. seji dne 19. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Pivka za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Pivka za leto 2008 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
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2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

42

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

7.756.933

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.404.948

DAVČNI PRIHODKI

4.121.668

700 Davki na dohodek in dobiček

3.154.129

703 Davki na premoženje

649.390

704 Domači davki na blago in storitve

318.149

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

72

1.283.280

1.003
460.000

KAPITALSKI PRIHODKI

545.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

250.000

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

431 Investicijski transferi

164.630
15.252

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

75

V.

44

80.000
0

1.699.861

179.882

IV.

0

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

INVESTICIJSKI TRANSFERI

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

295.000

1.726.985

4.138.593

B.

0

TRANSFERNI PRIHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

15.188

714 Drugi nedavčni prihodki

PREJETE DONACIJE

III.

624.959

182.130

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolg. sredstev

74

0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

721 Prihodki od prodaje zalog

73

Proračun
leta 2008

4.138.593

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

v EUR

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

706 Drugi davki

43

INVESTICIJSKI ODHODKI

VI.

27.124

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.756.933

C.

40

TEKOČI ODHODKI

1.551.480

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

56.545

500 Domače zadolževanje

0

1.139.297

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

0

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

0

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

348.109

403 Plačila domačih obresti

6.183

409 Rezerve

1.346

TEKOČI TRANSFERI

1.886.978

410 Subvencije

113.616

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

611.052

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

301.626

413 Drugi tekoči domači transferi

844.201

414 Tekoči transferi v tujino

0

RAČUN FINANCIRANJA

9009 Splošni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Pivka.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Pivka Robert Smrdelj. Odredbodajalec proračuna je župan
oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. prihodki takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki drugih ekoloških taks,
5. turistična taksa.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega programskega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če
nastanejo zato utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij
in realizacija. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe
med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to
potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih
razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj programskega področja proračunske porabe tudi v Načrtu razvojnih programov za obdobje
2008–2011, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz
nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
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.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na
postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe
posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte
proračunske postavke.
6. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne bodo
deloma ali v celoti realizirale v proračunu za leto 2008, se
lahko prenesejo v proračun za leto 2009.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
1.346 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 12.519 EUR
župan in o tem obvešča občinski svet.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se
lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
a) sredstva rezerv občine,
b) najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja
javne finance. Občina se v tekočem proračunskem letu lahko
zadolži, v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne
presega 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna
za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem
letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke
iz državnega proračuna za investicije.
Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju
osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in
javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij,
ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže
dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije
in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije
in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske
dobe investicije.
O dolgoročni zadolžitvi odloča Občinski svet Občine
Pivka. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi
sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra,
pristojnega za finance.
V primeru, da občina ugotovi, da so obveznosti za odplačilo glavnice in obresti iz naslova obstoječega zadolževanja
neugodne, lahko obstoječe zadolževanje nadomesti z novim
ugodnejšim zadolževanjem. Nadomestitev izvede komisija,
ki jo imenuje župan.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Pivka, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna
leta pred letom, v katerem se daje poroštvo.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2008 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Pivka v letu
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2008

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Št. 3201-10/2007
Pivka, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Podčetrtek 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. člen

6350.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2008

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07), 179. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. Uradni
list RS, št. 8/03) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 24/99, 24/01, 3/02
in 59/03) je Občinski svet Občine Pivka na 10. redni seji dne
19. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2008

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
A)

70

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske in poslovne prostore na območju Občine Pivka za leto 2008 znaša mesečno 0.000085
EUR.
2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo gradbene parcele in vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine
Pivka za leto 2008 znaša mesečno 0.0000017 EUR.

72

73

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS,
št. 66/06 in 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek
na 11. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel

3.718.316

DAVČNI PRIHODKI

2.574.305

700 Davki na dohodek in dobiček

2.023.805

703 Davki na premoženje

165.100

704 Domači davki na blago in
storitve

385.400

NEDAVČNI PRIHODKI

–
1.144.011
36.000

711 Takse in pristojbine

7.000

712 Denarne kazni

1.300

714 Drugi nedavčni prihodki

PODČETRTEK
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto
2008

5.118.186

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

6351.

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se
uporablja od 1. 1. 2008.
Št. 3201-10/2007
Pivka, dne 19. decembra 2007

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

706 Drugi davki
71

Proračun
leta 2008

–
1.099.711

KAPITALSKI PRIHODKI

–

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

–

721 Prihodki od prodaje zalog

–

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.

–

PREJETE DONACIJE

–

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74

40

TRANSFERNI PRIHODKI

1.399.870

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.399.870

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

5.235.339

TEKOČI ODHODKI

747.727

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

122.260

Uradni list Republike Slovenije
401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

43

20.048

3. člen

559.919

(izvrševanje proračuna)

1.500
44.000
1.063.268
3.000
622.320

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

85.628
352.320

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.248.344

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

3.248.344

INVESTICIJSKI TRANSFERI

176.000

430 Investicijski transferi

176.000

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)
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2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

413 Drugi tekoči domači transferi
42

Št.

– 117.153

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

B)

2.200

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, ki se uporabljajo za namen, določen v tem
zakonu,
2. prihodki krajevnih skupnosti,
3. izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
4. prihodki turistične takse,
5. prihodki takse za obremenjevanje voda,
6. prihodki drugih ekoloških taks,
7. prihodki iz naslova poslovanja stanovanjskega področja.

–2.200

(prerazporejanje pravic porabe)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

2.200

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)

RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA

2.200

550 Odplačila domačega dolga

2.200

IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-VII.)
X. PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA

–117.153
117.153

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.

5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi,
v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Med izvrševanjem proračuna Občine Podčetrtek se lahko
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za
izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Nov konto se odpre v okviru že obstoječe proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
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obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, voda, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

Uradni list Republike Slovenije
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5%
sprejetega proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranje Občine Podčetrtek v
letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 032-0090/2007
Podčetrtek, dne 14. decembra 2007
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
34.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.500 EUR odloča
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 417 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga, o čemer poroča občinskemu svetu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina Podčetrtek v letu 2008 ne predvideva zadolževanja.

PODLEHNIK
6352.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2008

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 65/04) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo; ZLS-UPB2) je Občinski svet na 6. redni
seji dne 19. decembra 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podlehnik za leto 2008
znaša 0, 00320€.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 350-2/2007
Podlehnik, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.
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18555

VSEBINA
6267.
6268.
6269.

6270.

6271.

6272.
6273.
6274.
6275.

6276.
6277.
6278.
6279.
6280.
6281.
6282.
6283.

6284.

VLADA

Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju državnih
cest
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa
razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–
2006 v letih 2007–2010
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
v letih 2007–2013
Spremembe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006

18317

18335

18342

6286.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v
obdobju januar–marec 2008
18478

6292.
6293.

18365

BLOKE

CANKOVA

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Cankova za letu 2008
18478
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Cankova
18479
Etični kodeks izvoljenih predstavnikov Občine Cankova
18483

CELJE

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
v k.o. Teharje
18485

6295.

Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine
Cerklje na Gorenjskem
18486

18370

6296.

18374

6297.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za
leto 2007–I
18488
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev
v Občini Cerknica
18489

18366
18367

6298.
18374

6299.

18375
18404

6300.

18406

6301.

18438

6302.

18451

6303.

18461
18463

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva
in turizma Slovenije
18473

AJDOVŠČINA

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina
18475
Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev v
plačne razrede
18475

6304.

6305.
6306.
6307.
6308.

BELTINCI

6287.

Odlok o rebalansu proračunu Občine Beltinci za
leto 2007
18475

6288.

Sklep o določitvi števila otrok v kombiniranem oddelku vrtca Benedikt
18477

BENEDIKT

18478

6294.

OBČINE
6285.

6290.

6291.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o rokovniku aktivnosti v letu 2008 za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z
najvišjo priznano vrednostjo
Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil
Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta in za
katera je bilo od 30. 12. 2006 do 5. 10. 2007 izdano dovoljenje za promet
Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za
katera je bilo od 26. 5. 2007 do 4. 10. 2007 izdano
dovoljenje za promet
Seznam zdravil, za katera je od 26. 5. 2007 do
4. 10. 2007 prenehalo veljati dovoljenje za promet
Seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje za
promet odvzeto oziroma je prenehalo veljati
Seznam zdravil, ki se izdajo brez recepta, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto oziroma je
prenehalo veljati
Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini,
za katera je bilo od 23. 5. 2007 do 10. 10. 2007
izdano dovoljenje za promet

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

18333

MINISTRSTVA

Pravilnik o tehničnih in sanitarnih pogojih ter načinu zavarovanja prostorov za hrambo in izdajanje
prepovedanih drog iz skupin I in II
Pravilnik o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva rastlin
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o registru kmetijskih gospodarstev
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sestavi kozmetičnih proizvodov

6289.

6309.
6310.

CERKLJE NA GORENJSKEM

CERKNICA

DRAVOGRAD

Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto
2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Dravograd za leto 2008
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2007
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2008
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov v VVZ Vrtec
Dravograd

18489

18491
18492
18492
18492
18493

GORNJI PETROVCI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gornji
Petrovci
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci
Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2008
Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih
Občine Gornji Petrovci

GROSUPLJE

18493
18494
18494
18495
18495

Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Grosuplje
18495
Sklep o ukinitvi statusa dela javnega dobra v k.o.
Šmarje (parc. št. 1145/9)
18499

Stran

6311.
6312.
6313.
6314.
6315.
6316.

6317.

6318.

6319.
6320.
6321.

6322.

6323.
6324.

6325.
6326.

6327.

6328.
6329.
6330.
6331.

18556 /
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IG

Sprememba in dopolnitve Statuta Občine Ig
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2008
Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2008
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

18499

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode 18522

6333.

Sklep o višini točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v
letu 2008
18523

18504
18505
18505
18505

IVANČNA GORICA

Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2008
18506
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Ivančna Gorica za leto 2008
18506

JESENICE

Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2008
Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju
Občine Jesenice
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2008

6332.
18499

18506
18510

18514
18515

KAMNIK

6334.

KOPER

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Obalni center za varstvo
oseb s posebnimi potrebami«
18516
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks
18520

6337.
6338.

6339.
6340.
6341.

6343.
6344.
6345.

18521

MOZIRJE

Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2008
Odlok o spremembi Odloka o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola Mozirje
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2008
Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2008
Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
občinskih izrednih enkratnih denarnih pomoči v
Občini Mozirje

18526
18528
18528
18529
18529
18529
18530

ODRANCI

6348.

Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta
Občine Oplotnica
18548

6349.
6350.

Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2008
18549
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2008
18552

6351.

Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto
2008
18552

6352.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
18554

18521

18522

18522

Sklep o začasnem financiranju Občine Mislinja v
obdobju januar–marec 2008
18524
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za
leto 2008
18526

Odlok o prostorskem redu Občine Odranci
18530
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci
18543

MEDVODE

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole
Medvode
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole
Preska
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole
Simona Jenka
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole
Pirniče

MISLINJA

6346.
6347.

LUČE

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008 v
Občini Luče
18521

MIRNA PEČ

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč
za leto 2008
18523
6335. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in
delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov
delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora
18523
6336. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na območju
Občine Mirna Peč
18524

6342.

Odlok o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev
za sanacijo posledic neurja iz sredstev proračunske rezerve
18515
Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
18515

METLIKA

OPLOTNICA

PIVKA

PODČETRTEK

PODLEHNIK
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