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Leto XIX

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1270.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Pri ustanovitvi transplantacijskega sistema Slovenija transplant in za mednarodno sodelovanje na področju izmenjave
organov za presaditve podeljujem
RED ZA ZASLUGE
prim. Jasni Vončina dr. med.
Št. 094-06-4/2009
Ljubljana, dne 14. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

1271.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

1272.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za dosežke in zasluge pri osamosvojitvi in mednarodnem
priznanju Slovenije ter pomoči različnim projektom v Sloveniji
podeljujem

Za podporo slovenski manjšini in sožitju med dvema sosednjima narodoma v času njegove prefekture podeljujem

RED ZA ZASLUGE
univ. dipl. ing. arh. Janezu Hacinu
Št. 094-06-5/2009
Ljubljana, dne 14. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

RED ZA ZASLUGE
Robertu De Lorenzu
Št. 094-06-6/2009
Ljubljana, dne 14. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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VLADA

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za dolgoletno sodelovanje na področju ortopedske kirurgije ter pomemben prispevek pri razvijanju in ohranjanju
hortikulture vrtnic v Sloveniji podeljujem
RED ZA ZASLUGE
prof. dr. Gianfrancu Fineschiju
Št. 094-06-7/2009
Ljubljana, dne 14. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

1275.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom

Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih
(Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02,
110/02 – ZGO‑1, 115/06 in 110/07) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o varovalnih gozdovih in gozdovih
s posebnim namenom
1. člen
V Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom (Uradni list RS, št. 88/05 in 56/07) se prvi odstavek
2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Varovalni gozdovi so gozdovi, ki varujejo zemljišča
usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih obronkih ali
bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru,
gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi,
gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom,
vodo, zameti in plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini
z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti
ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije.«.
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:

1274.

Ukaz o imenovanju izrednega
in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena Ustave
Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo in 76/08) izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni
republiki Nemčiji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji imenujem Mitjo
Drobniča.
Št. 501-03-4/09
Ljubljana, dne 3. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

»9. člen
(posegi v varovalne gozdove)
(1) Posegi, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovalnimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije
gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd,
se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo.
(2) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se določijo pogoji
za izvedbo posega na podlagi presoje vpliva posega na varovalni gozd, ki jo opravi Zavod.«.
3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-9/2009/4
Ljubljana, dne 2. aprila 2009
EVA 2008-2311-0139
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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PRILOGA:
»VAROVALNI GOZDOVI

Priloga 1

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
01001
01002
01003
01004
01005
01006
01007
01008
01009
01010
01011
01012
01013
01014
01015
01016
01017
01018
01019
01020
01021
01022
01023
01024
01025
01026
01027
01028
01029
01030
01031
01032
01033
01034
01035
01036
01037
01038
01039
01040
01041
01042
01043
01044
01045
01046
01047
01048
01049
01050

776,26
566,49
548,08
378,26
527,20
782,22
211,00
597,72
386,04
372,98
475,28
346,05
685,75
275,27
910,49
185,16
1.065,04
468,76
1.077,40
686,35
1.078,87
558,98
177,49
316,95
232,09
38,39
19,39
198,72
940,60
69,82
65,08
151,28
59,38
60,43
11,98
53,07
1.772,74
630,85
340,12
190,52
248,27
185,72
841,49
18,92
38,62
405,10
14,61
174,55
85,55
5,81

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
01051
01052
01053
01054
01055
01056
01057
01058
01059
01060
01061
01062
01063
01064
01065
01066
01067
01068
01069
01070
01071
01072
01073
01074
01075
01076
01077
01078
01079
01080
01081
01082
01083
01084
01085
01086
01087
01088
01089
01090
01091
01093
01094
01095
01096
01097
01098
01099
01100
01101

537,44
253,61
144,58
137,42
358,13
57,20
97,96
82,91
104,28
149,23
8,55
75,92
208,54
778,00
59,29
177,59
47,09
7,38
2,51
9,47
63,21
67,76
31,21
76,13
42,09
42,17
21,79
182,43
5,87
20,78
61,05
57,99
13,82
2,29
8,54
33,48
31,80
86,23
44,86
20,67
210,72
447,97
104,66
767,23
158,80
17,54
31,19
94,17
24,52
465,49

Priloga

3
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4080 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
01102
01103
01104
01105
01106
01107
01108
01109
01110
01111
01112
01113
01114
01115
01116
01117
02001
02002
02003
02004
02005
02006
02007
02008
02009
02010
02011
02012
02013
02014
02015
02016
02017
02018
02019
02020
02021
02022
02023
02024
02025
02026
02027
02028
02029
02030
02031
02032
02033
02034
02035
02036
02037
02038
02039

32,61
250,48
347,03
44,95
45,89
6,38
14,98
48,11
45,21
17,02
15,78
16,62
106,81
162,13
6,34
6,95
2,66
21,46
4,34
11,35
1,41
6,90
69,42
108,72
10,07
19,62
15,18
1,57
17,87
17,32
7,65
16,08
3,58
8,76
38,58
10,40
42,16
17,66
14,01
30,75
12,21
45,08
26,01
102,62
17,82
9,77
48,90
114,61
38,08
32,33
44,32
103,02
81,86
0,76
12,05

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
02040
02041
02042
02043
02044
02045
02046
02047
02048
02049
02050
02051
02052
02053
02054
02055
02056
02057
02058
02059
02060
02061
02062
02063
02064
02065
02066
02067
02068
02069
02070
02071
02072
02073
02074
02075
02076
02077
02078
02079
02080
02081
02082
02083
02084
02085
02086
02087
02088
02089
02090
02091
02092
02093
02094

26,97
108,49
14,71
51,98
69,73
51,04
28,60
44,25
56,75
115,73
117,61
1,44
71,93
207,28
51,63
163,97
24,64
83,74
124,68
128,81
81,30
50,86
127,98
80,01
39,60
3,46
56,01
165,89
64,81
83,00
16,26
150,89
113,11
51,75
46,98
102,43
142,73
88,71
16,54
60,91
7,46
7,42
64,63
39,23
42,21
49,29
14,98
77,77
13,15
56,29
42,23
43,39
115,01
17,97
4,73
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)
02095
02096
02097
02098
02099
02100
02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02108
02109
02110
02111
02112
02113
02114
02115
02116
02117
02118
02119
02120
02121
02122
02123
02124
02125
02126
02127
02128
02129
02130
02131
02132
02133
02134
02135
02136
02137
02138
02139
02140
02141
02142
02143
02144
02145
02146
02147
02148
02149

2,86
4,72
56,58
3,97
16,35
30,36
5,61
211,52
26,68
17,51
12,77
13,71
11,42
127,38
6,67
4,51
50,26
95,65
35,19
52,03
186,15
115,35
362,43
108,46
130,91
158,31
1,16
8,08
5,19
6,85
10,54
7,33
2,67
0,49
33,27
26,42
21,62
37,81
29,79
17,61
257,30
1,93
3,23
7,00
13,75
48,51
48,27
98,94
9,13
4,18
11,96
24,62
10,41
401,24
200,54
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)
02150
02151
02152
02153
02154
02155
02156
02157
02159
02160
02162
02163
02164
02165
02166
02167
02168
02169
02170
02171
02173
02175
02176
02177
02178
02179
02180
02181
02182
02183
02184
02185
02186
02187
02188
02189
02190
02191
02192
02193
02194
02195
02196
02197
02198
02199
02200
02201
02202
02203
02204
02205
02206
02207
02208

61,87
1,95
46,85
0,41
3,12
1,00
30,89
50,98
8,44
8,04
50,03
57,16
47,56
63,67
288,09
258,41
243,25
187,80
33,21
77,05
5,51
58,77
12,59
0,79
32,38
129,03
158,93
47,17
194,57
177,24
22,55
72,38
1,18
6,02
80,77
60,51
33,41
59,62
24,54
43,63
79,30
81,60
66,55
73,13
75,16
65,47
0,65
3,96
1,88
13,93
101,62
100,62
125,71
15,01
5,87
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)
02209
02210
02211
02212
02213
02214
02215
02216
02217
02218
02219
02220
02221
02222
02223
02224
02225
02226
02227
02228
02229
02230
02231
02232
02233
02234
02235
02236
02237
02238
02239
02240
02241
02242
02243
02244
02245
02246
02247
02248
02249
02250
02251
02252
02253
02254
02255
02256
02257
02258
02259
02260
02261
02262
02263

15,44
24,25
110,29
70,37
65,45
90,00
121,87
217,60
193,33
196,79
15,08
52,22
13,60
19,34
30,08
41,01
23,87
103,97
11,37
3,96
10,26
279,27
39,23
151,75
113,84
344,43
124,97
242,48
40,33
128,88
106,54
2,90
4,61
87,49
146,29
62,47
66,86
93,92
90,91
71,92
61,53
18,18
7,03
13,26
26,32
78,45
2,68
53,17
67,79
3,51
2,43
6,73
3,78
0,07
9,28

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
02264
02265
02266
02267
02268
02269
02270
02271
02272
02273
02274
02275
02276
02277
02278
02279
02280
02281
02282
02283
02284
02285
02286
02287
02288
02289
02290
02291
02292
02293
02294
02295
02296
02297
02298
02299
02300
02301
02302
02303
02304
02305
02306
02307
02308
02309
02310
02311
02312
02313
02314
02315
02316
02317
02318

5,68
33,98
46,96
8,87
23,19
4,90
78,45
0,56
33,15
21,52
11,25
36,06
25,75
52,47
13,97
7,16
11,05
13,29
16,74
59,58
37,31
12,18
39,55
138,89
273,06
87,58
10,31
13,31
116,12
5,52
22,09
38,92
21,60
9,46
21,80
10,69
40,15
30,57
112,02
133,34
158,96
70,03
8,75
18,92
2,61
61,62
49,83
13,69
2,35
5,17
0,46
5,65
15,67
2,34
1,56
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)
02319
02320
02321
02322
02323
02324
02325
02326
02327
02328
02329
02330
02331
02332
02333
02334
02335
02336
02337
02338
02339
02340
02341
02342
02343
02344
02345
02346
02347
02348
02349
02350
02351
02352
02353
02354
02355
02356
02357
02358
02359
02360
02361
02362
02363
02364
02365
02366
02367
02368
02369
02370
02371
02372
02373

12,68
15,37
7,39
17,05
112,36
80,45
24,48
51,57
29,60
10,31
2,31
32,05
30,72
4,16
9,69
6,61
8,02
8,91
0,79
12,15
17,03
5,66
3,07
1,46
3,10
0,52
1,96
5,30
35,80
8,56
47,96
1,22
3,70
1,75
4,19
2,14
1,42
77,58
124,40
2,05
11,36
1,97
0,94
1,59
1,58
0,68
19,53
20,71
21,37
0,65
16,63
3,07
26,65
5,06
9,96
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)
02374
02375
02376
02377
02378
02379
02380
02381
02382
02383
02384
02385
02386
02387
02388
02389
02390
02391
02392
02393
02394
02395
02396
02397
02398
02399
02400
02401
02402
02403
02404
02405
02406
02407
02408
02409
02410
02411
02412
02413
02414
02415
02416
02417
02418
02419
02420
02421
02422
02423
02424
02425
02426
02427
02428

34,42
5,15
14,86
15,83
24,64
20,90
2,04
7,19
6,95
4,88
11,61
4,65
31,06
7,04
25,54
19,07
1,00
8,99
2,09
0,69
0,44
2,42
15,59
3,52
25,47
40,59
6,76
1,68
9,34
16,16
7,74
17,07
6,68
17,93
7,55
14,73
10,01
9,09
194,53
3,79
1,89
54,80
13,68
159,80
79,43
26,20
93,73
24,08
72,12
54,10
63,48
70,26
40,68
6,41
20,05
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)
02429
02430
02431
02432
02433
02434
02435
02436
02437
02438
02439
02440
02441
02442
02443
02444
02445
02446
02447
02448
02449
02450
02451
02452
02453
02454
02455
02456
02457
02458
02459
02460
02461
02462
02463
02464
02465
02466
02467
02468
02469
02470
02471
02472
02473
02474
02475
02476
02477
02478
02479
02480
02481
02482
02483

138,04
98,47
9,39
2,08
266,52
2,36
11,03
28,27
29,78
3,80
25,67
96,79
47,14
3,19
4,13
5,22
2,79
7,99
29,25
14,39
46,89
5,23
1,53
2,96
1,75
15,31
3,03
7,82
3,96
32,20
29,43
24,61
18,37
27,12
1,97
2,71
29,93
11,96
111,63
25,66
28,04
40,66
122,32
12,45
12,43
4,42
46,93
5,45
5,87
30,42
51,14
57,58
135,35
77,99
78,19

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
02484
02485
02486
02487
02488
02489
02490
02491
02492
02493
02494
02495
02496
02497
02498
02499
02500
02502
02503
02504
02505
02506
02507
03101
03102
03103
03104
03105
03106
03107
03108
03109
03111
03112
03113
03114
03115
03116
03131
03132
03133
03134
03141
03142
03143
03144
03145
03146
03147
03148
03149
03150
03151
03152
03153

72,00
111,24
33,60
205,89
276,84
69,23
189,77
105,69
33,45
43,94
81,09
22,07
67,96
86,27
18,32
8,94
79,25
120,55
11,04
30,70
24,81
47,76
73,36
10,20
10,17
3,72
28,08
17,35
5,72
7,40
17,73
25,17
70,44
2,16
2,78
33,11
236,23
80,32
3,54
6,15
4,65
2,29
0,84
3,25
2,60
1,06
65,93
0,45
3,42
0,99
1,63
0,09
1,11
1,89
15,89
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)
03154
03155
03156
03160
03161
03162
03163
03164
03165
03166
03167
03168
03169
03171
03172
03173
03174
03175
03176
03177
03178
03179
03180
03181
03182
03183
03201
03202
03203
03204
03205
03206
03207
03208
03209
03210
03211
03212
03213
03214
03301
03302
03303
03304
03305
03306
03307
03308
03309
03310
03311
03312
03313
03314
03315

35,01
0,33
6,44
7,74
7,60
1,89
1,58
21,88
2,35
18,77
9,07
2,65
16,37
1,96
71,91
8,74
53,75
32,09
120,69
12,33
14,61
3,19
20,52
21,86
36,96
19,01
96,63
116,70
55,72
13,04
26,53
14,38
16,29
4,00
2,58
173,19
34,75
24,25
3,94
3,13
59,57
61,84
74,39
31,26
72,08
55,05
113,99
66,71
248,89
8,73
2,03
4,67
5,86
4,87
9,85
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)
03316
03317
03318
03319
03320
03321
03322
03323
03324
03325
03326
03327
03328
03329
03330
03331
03332
03333
03334
03335
03336
03337
03338
03339
03340
03341
03342
03343
03344
03345
03346
03347
03348
03349
03350
03351
03352
03353
03354
03355
03356
03357
03358
03359
03360
03361
03362
03363
03364
03365
03366
03367
03368
03369
03370

1,00
4,26
1,22
67,93
69,61
7,78
33,08
2,23
1,70
7,55
0,50
4,90
4,51
0,79
6,79
3,13
6,74
7,78
7,91
1,38
1,42
4,16
44,23
3,37
1,73
5,85
9,79
18,65
58,20
3,11
60,80
5,60
1,89
2,21
2,71
53,30
5,61
1,14
2,98
12,10
3,55
2,87
1,55
2,89
0,96
0,34
28,58
13,27
138,89
4,75
5,82
5,39
208,30
29,23
4,45

9

Stran

4086 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
03371
03372
03373
03374
03375
03401
03402
03403
03404
03405
03406
03407
03409
03410
03411
03412
03413
03414
03415
03416
03417
03418
03419
03420
03421
03422
03423
03424
03501
03502
03503
03504
03505
03506
03507
03508
03509
03510
03511
03512
03513
03514
03515
03516
03517
03518
03519
03520
03521
03522
03523
03524
03525
03601
03602

2,11
50,72
47,63
4,09
2,27
107,39
48,71
1,49
55,80
22,50
62,05
266,33
8,47
184,68
120,20
23,10
130,61
2,18
25,21
62,28
87,17
165,01
78,72
0,82
28,59
129,22
90,80
46,57
17,45
54,54
3,27
10,59
6,27
46,83
12,32
6,89
2,92
8,95
15,82
83,38
7,77
221,78
232,49
3,83
14,42
86,82
40,75
33,10
10,13
10,01
13,74
26,03
183,20
161,36
449,59

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
03603
03604
03605
03606
03607
03608
03701
03702
03704
03705
03706
03707
03708
03709
03710
03711
03712
03713
03901
03902
03903
04001
04003
04005
04006
04008
04009
04010
04011
04012
04013
04016
04018
04020
04021
04023
04024
04027
04029
04030
04031
04032
04049
04050
04105
04116
04119
04120
04121
04122
04123
04124
04125
04127
04129

30,27
410,10
27,61
0,31
0,08
21,72
9,35
24,50
23,82
33,70
5,63
23,93
4,65
22,62
26,78
13,55
5,72
46,67
107,73
8,21
13,87
956,65
99,87
6,92
6,51
31,12
784,98
55,88
190,51
6,76
55,18
33,83
625,11
9,87
69,72
4,49
3,30
333,79
32,31
28,52
10,68
95,27
19,02
24,25
80,73
138,96
236,77
54,44
36,38
28,99
58,59
75,05
127,89
24,98
17,33
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Št.

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
04130
04131
04132
04134
04135
04136
04138
04139
04140
04141
04142
04143
04146
04147
04149
04150
04160
04161
04164
04165
04166
04167
04168
04169
04170
04171
04172
04173
04174
04175
04176
04177
04178
04179
04180
04184
04185
04186
04188
04189
04190
04191
04192
04193
04194
04195
04197
04198
04199
04201
04202
04203
04205
04206
04207

17,93
388,59
0,20
0,21
20,14
23,15
21,60
4,16
10,42
0,45
1,25
13,46
1,81
5,37
35,43
271,51
93,04
4,28
44,47
161,02
10,70
5,39
0,47
111,23
55,96
99,66
2,40
47,29
343,96
70,35
44,38
118,01
5,18
29,56
14,01
50,09
29,19
32,27
16,56
33,67
54,20
67,93
14,39
567,32
47,08
10,49
313,32
171,45
4,42
14,01
7,41
4,26
16,85
0,85
5,96

29 / 14. 4. 2009 /

Stran

4087

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
04208
04209
04210
04211
04213
04214
04215
04217
04218
04219
04220
04221
04223
04225
04226
04227
04229
04230
04231
04232
04233
04234
04235
04236
04237
04238
04239
04240
04241
04242
04244
04245
04247
04248
04249
04250
04251
04252
04253
04254
04255
04256
04257
04258
04259
04260
04261
04262
04266
04267
04268
04269
04270
04271
04272

17,52
4,26
5,81
49,75
2,81
27,88
32,39
23,63
3,49
30,61
19,20
21,55
10,78
51,74
14,06
61,57
3,45
4,94
7,39
3,82
141,99
13,51
5,85
226,78
209,20
8,85
5,66
17,96
6,49
27,87
40,39
23,91
8,04
15,30
6,62
3,96
4,21
53,70
25,71
7,44
20,60
2,25
3,33
30,85
5,16
2,35
3,01
40,41
9,73
83,75
285,88
1,42
30,57
4,81
8,11
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Stran

4088 /

Št.

29 / 14. 4. 2009
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)
04273
04275
04277
04294
04295
04296
04297
04298
04299
04300
04301
04302
04303
04304
04306
04307
04308
04309
04310
04311
04312
04313
04314
04315
04316
04317
04318
04319
04320
04321
04Z01
05001
05002
05003
05004
05006
05007
05008
05009
05010
05011
05012
05013
05014
05015
05016
05017
05018
05019
05020
05021
05022
05023
05024
05025

1,66
11,14
28,95
42,40
1,10
191,89
87,92
56,79
167,91
42,84
39,33
8,38
8,92
9,73
32,67
10,80
39,16
52,98
77,55
41,83
2,72
49,16
3,08
11,24
76,49
14,22
7,59
99,12
1,75
7,65
115,38
224,73
3,19
6,20
10,87
3,56
22,65
21,18
26,38
5,18
10,01
8,89
3,16
4,55
11,43
4,67
5,42
11,27
12,81
11,21
4,59
6,80
43,30
253,09
41,99

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
05026
05027
05028
05029
05030
05031
05032
05033
05034
06001
06002
06003
06004
06005
06006
06007
06008
06009
06010
06011
06012
06013
07001
07002
07003
07004
07005
07006
07007
07008
07009
08001
08002
08003
08004
08008
08009
08010
08012
08013
08014
08015
08016
08017
08019
08020
08021
08022
08026
08027
08029
08030
08032
08033
08034

12,12
173,30
44,50
38,81
112,35
62,49
56,62
5,18
1,79
82,76
43,72
1.020,28
5,40
25,49
1.011,37
3,12
936,87
43,33
176,64
3,45
17,36
385,48
159,06
778,28
258,79
103,58
68,45
22,21
9,69
13,74
127,98
164,46
82,58
3,34
9,50
3,57
18,96
6,20
169,22
55,97
62,88
12,91
20,69
22,79
7,23
37,96
16,27
12,77
92,11
5,85
30,56
51,74
15,48
11,31
3,09
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Št.

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
08035
08036
08037
08038
08040
08041
08050
08051
08052
08053
08054
08055
08056
08057
08B02
08B03
08B06
08Z05
08Z06
08Z07
08Z23
08Z24
08Z25
08Z28
08Z31
08Z39
08Z42
08Z43
08Z44
08Z45
08Z46
08Z47
08Z48
08Z49
09001
09002
09003
09004
09005
09006
09007
09008
09009
09010
09011
09012
09013
09014
09015
09016
09017
09018
09019
09020
09021

18,39
7,12
9,94
15,93
4,78
3,27
16,73
72,56
4,07
11,52
8,55
5,74
5,16
27,78
11,96
8,89
26,05
8,76
33,50
6,86
25,28
62,43
43,78
13,05
60,04
2,79
33,21
12,99
7,03
7,38
15,51
1,79
20,47
1,14
13,51
34,76
1,27
47,05
1,55
2,55
5,39
2,04
9,72
28,92
7,20
8,29
1,60
10,60
21,68
3,49
17,00
6,28
15,63
11,99
20,82

29 / 14. 4. 2009 /

Stran

4089

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
09022
09023
09024
09025
09026
09027
09028
09029
09030
09031
09032
09033
09034
09035
09036
09037
09038
09039
09041
09042
09043
09044
09045
09046
09047
09048
09049
09050
09051
09052
09053
09054
09055
09056
09057
09058
09059
09060
09061
09062
09063
09064
09065
09066
09067
09068
09069
09070
09071
09072
09073
09074
09075
09076
09077

0,38
13,38
22,56
3,29
1,02
6,66
5,86
10,15
14,66
4,07
3,13
56,64
1,23
13,97
1,90
12,77
62,28
28,33
18,98
112,91
1,57
17,72
5,46
3,62
52,69
0,69
41,48
2,32
18,98
19,19
15,34
8,54
10,34
1,22
83,66
12,44
1,52
4,52
9,91
34,83
26,01
24,20
56,68
64,55
26,75
11,69
4,57
50,19
5,00
65,71
1,14
3,46
2,48
2,72
3,62
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Stran

4090 /

Št.

29 / 14. 4. 2009
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)
09078
09079
09080
09081
09082
09083
09084
09085
09086
09087
09088
09089
09090
09091
09092
09093
09094
09095
09096
09097
09098
09099
09100
09101
09102
09103
09104
09105
09106
09107
09108
09109
09110
09111
09112
09113
09114
09115
09116
09117
09118
09119
09120
09121
09122
09123
09124
09125
09126
09127
09128
09129
09130
09131
09132

12,41
35,16
24,12
22,07
48,91
0,93
3,36
32,50
0,16
1,16
5,21
9,89
3,19
5,57
5,91
4,73
4,75
7,86
9,89
0,59
0,48
0,43
18,20
1,15
6,70
21,01
0,66
1,52
0,87
1,04
2,23
2,62
12,49
4,62
0,30
3,37
21,22
3,61
7,36
18,74
10,69
1,55
1,31
16,96
2,74
22,57
1,92
3,27
5,83
16,24
30,39
3,26
4,26
7,27
1,05

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
09133
09134
09135
09136
09137
09138
09139
09140
09141
09142
09143
09144
09145
09146
09147
09148
09149
09150
09151
09152
09153
09154
09155
09156
09157
09158
09159
09160
09161
09162
09163
09164
09165
09166
09167
09168
09169
09170
09171
09172
09173
09174
09175
09176
09177
09178
09179
09180
09181
09182
09183
09184
09185
09186
09187

3,99
10,89
16,69
7,52
2,05
35,40
26,84
2,63
11,03
35,76
5,32
2,54
0,44
7,00
10,77
22,08
20,52
1,33
3,22
1,56
9,14
8,41
3,38
2,34
1,17
2,37
15,91
6,35
75,76
2,70
1,10
4,08
3,56
7,40
39,25
23,00
14,19
4,95
102,91
4,23
37,02
5,49
15,15
0,68
8,13
0,38
2,98
10,02
3,61
4,10
3,95
1,90
3,68
23,52
1,77
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)
09188
09189
09190
09191
09192
09193
09194
09195
09196
09197
09198
09200
09201
09202
09203
09204
09205
09206
09207
09208
09209
09211
09212
09213
09214
09215
09216
09217
09218
09219
09220
09221
09222
09225
09226
09227
09228
09229
09230
09231
09232
09233
09234
09235
09236
09237
09238
09239
09240
09241
09242
09243
09244
09245
09246

6,23
7,66
19,87
10,39
26,02
76,90
1,08
3,14
14,38
4,09
4,78
3,98
6,82
2,55
14,18
8,79
0,71
18,24
2,21
11,95
0,92
3,23
9,58
3,46
5,73
1,54
2,73
0,97
0,78
19,40
5,96
19,12
8,35
17,50
4,48
1,93
3,37
2,42
0,87
1,45
7,43
6,64
1,29
0,40
4,56
21,87
10,63
5,64
1,98
0,76
4,42
1,18
0,37
2,19
0,91

29 / 14. 4. 2009 /

Stran

4091

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
09247
09248
09249
09250
09251
09252
09253
09254
09255
09256
09257
09258
09259
09260
09261
09262
09263
09264
09265
09266
09Z01
09Z02
09Z03
09Z04
09Z05
09Z06
09Z07
09Z08
09Z09
09Z10
09Z11
09Z13
09Z16
09Z18
09Z21
09Z22
09Z23
09Z24
09Z26
09Z31
09Z33
09Z34
09Z36
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012

1,46
1,10
0,46
0,74
1,18
1,95
4,73
4,95
3,53
5,24
0,23
3,93
1,53
2,56
26,91
32,24
1,77
0,81
0,67
6,55
14,40
15,13
4,71
23,91
30,20
3,10
27,77
26,51
6,47
4,76
8,44
12,40
11,24
46,33
19,44
15,15
35,83
22,66
0,78
4,74
2,49
3,37
12,22
439,15
1.017,64
32,14
90,53
19,79
450,45
6,68
5,99
25,59
28,10
166,69
42,31
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Stran

4092 /

Št.

29 / 14. 4. 2009
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10051
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074

82,48
43,00
547,68
3,77
19,97
8,33
194,33
298,94
4,96
111,81
13,23
4,09
6,28
85,78
71,14
898,15
154,41
345,54
4,09
6,23
4,61
8,00
91,47
58,48
27,56
78,30
8,74
23,27
40,17
1,72
25,39
51,30
29,17
19,28
80,94
25,64
5,15
75,00
39,52
2,31
7,61
3,55
17,28
114,32
4,90
12,10
11,56
1,54
1,70
4,33
110,35
44,99
22,00
3,89
4,84

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10098
10099
11077
11078
11079
11080
11101
11102
11103
11204
11205
11206
11207
11208
11209
11281
11410
11411
11412
11414
11415
11416
11417
11518
11519
11520
11521
11522
115Z1
115Z2
11623
11624
11625
11626

114,56
8,80
5,04
19,54
11,14
77,19
34,69
1,03
21,50
6,80
9,08
5,56
2,54
4,72
8,71
4,84
0,89
0,52
20,73
98,50
38,27
3,87
11,43
1,24
4,54
4,43
8,87
5,14
6,46
5,49
7,42
13,37
1,96
7,05
21,20
53,20
31,75
6,82
16,97
42,31
90,06
66,45
77,21
13,97
17,79
10,01
8,64
4,60
4,89
16,36
33,41
4,16
7,01
26,18
65,22
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Št.

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
11627
116Z3
116Z4
116Z5
116Z6
11728
11729
11730
11731
11732
11733
11734
11735
11736
11737
11738
11739
11740
11741
11742
11743
11744
11745
11746
11747
11748
11749
11750
11751
11752
11753
11754
11755
11756
11769
11857
11858
11859
11860
11861
11862
11863
11864
11865
11866
11867
11868
11970
11971
11972
11973
11974
11975
11976
12101

10,73
14,22
2,82
11,85
4,13
60,74
143,21
133,71
108,00
8,19
9,41
26,77
24,98
7,28
29,83
6,65
27,41
182,08
15,94
93,00
157,83
84,92
2,33
3,39
52,66
9,91
50,83
38,63
21,52
25,87
34,98
206,13
59,95
105,54
6,31
10,05
35,65
28,21
2,27
3,23
41,11
106,06
42,65
2,71
10,26
1,26
2,38
1,18
3,54
10,00
0,97
5,53
4,08
13,01
298,63

29 / 14. 4. 2009 /

Stran

4093

Številka varovalnega gozda Površina (ha)
12102
12103
12104
12105
12201
12202
12203
12204
12205
12206
12207
12208
12209
12301
12302
12303
12304
12305
12306
12307
12407
12408
12409
12501
12502
12503
12601
12602
12604
12606
12607
12608
12609
12610
12611
12612
12613
12614
12701
12703
12704
12705
12706
12707
12708
12709
12711
12712
12714
12715
12801
12802
12804
13001
13002

152,59
9,08
39,74
9,71
113,97
39,71
181,91
8,58
7,84
7,13
10,05
118,11
10,97
53,85
21,07
11,35
15,81
42,29
17,61
219,66
54,99
17,93
40,43
8,95
31,78
10,59
88,61
9,73
22,22
29,35
7,93
54,89
40,65
44,53
4,29
38,78
28,18
12,74
25,54
2,30
131,52
284,33
63,33
28,60
87,13
32,44
15,16
10,43
68,65
122,74
21,00
12,89
172,66
36,63
37,85
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Stran

4094 /

Št.

29 / 14. 4. 2009
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Številka varovalnega gozda Površina (ha)

«.

13003
13004
13005
13006
13007
13008
13009
13011
13012
13013
13015
13017
13018
13019
13020
13021
13022
13023
13024
14001
14002
14003
14004
14005
14006
14007
14008
14009
14010
14011
14012
14013
14014
14015
14016
14017
14018
14019
14020
14021
14022

7,98
18,31
9,14
0,59
3,16
2,01
20,00
7,70
50,98
35,57
12,70
23,42
6,08
9,20
0,74
12,32
32,83
2.827,71
3,38
19,36
125,23
12,19
20,92
61,18
228,46
20,05
14,88
44,32
5,40
20,57
15,89
116,39
16,93
6,17
28,48
20,46
39,37
43,11
2,58
5,26
47,61

Številka varovalnega gozda Površina (ha) Številka varov
14023
14024
14025
14026
14027
14028
14029
14030
14031
14032
14033
14034
14035
14036
14037
14038
14039
14040
14041
14042
14043
14044
14045
14046
14047
14048
14049
14050
14051
14052

7,90
2,51
16,83
3,01
23,31
26,02
127,57
75,06
4,33
6,46
1,76
4,44
12,81
12,21
17,84
14,12
9,56
24,76
10,62
63,10
4,40
11,96
11,95
6,21
15,74
6,57
11,72
3,52
17,64
8,82
99.742,83

«.

18

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

Uradni list Republike Slovenije
1276.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Mexico Cityju

Št.

1278.

29 / 14. 4. 2009 /

Stran

4095

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata
Republike Gvineje Bissau v Republiki Sloveniji
s sedežem v Ljubljani

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO in 76/08) in 21. člena Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB1 in 109/08) na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
izdaja

Na podlagi 64. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za
zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Mexico Cityju

SKLEP
o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Gvineje Bissau v Republiki Sloveniji s sedežem
v Ljubljani

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Mexico Cityju,
ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje obsega Mehiško zvezno okrožje.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih,
kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z Mehiškim zveznim okrožjem.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50100-7/2007/9
Ljubljana, dne 26. marca 2009
EVA 2007-1811-0069

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Gvineje Bissau v Republiki
Sloveniji s sedežem v Ljubljani, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje obsega celotno ozemlje Republike
Slovenije.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 55100-1/2008/12
Ljubljana, dne 26. marca 2009
EVA 2008-1811-0153
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1277.

Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Mexico Cityju

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO in 76/08) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB1 in 109/08) na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
izdaja

SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Mexico Cityju
1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Mexico Cityju
se imenuje Ariel López Torres.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50101-15/2007/9
Ljubljana, dne 26. marca 2009
EVA 2007-1811-0076
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1279.

Sklep o določitvi povprečne prodajne
vrednosti toplote, ki nastane z zgorevanjem
ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2009

Na podlagi 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za odvzem termalne vode iz vodnega vira Ce‑2/95 za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov,
namenjenih turistični dejavnosti (Uradni list RS, št. 125/04),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
B‑2/59, VB‑4/74 in VB‑5/75 za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč (Uradni list RS, št. 39/07 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
K‑1/67, K‑2/70, V‑1/72, V‑3/75 in V‑4/84 za dejavnost kopališč
in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
P‑1/73, P‑2/88 in P‑3/05 za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07) in
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine
JAN‑1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni
list RS, št. 104/08)
sprejme minister za okolje in prostor

SKLEP
o določitvi povprečne prodajne vrednosti
toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega
kurilnega olja, za leto 2009
I.
Cena povprečne prodajne vrednosti 1000 kJ toplote, ki
nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja za leto
2009 znaša 0,0175 eurov.

Stran

4096 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01401-1/2009
Ljubljana, dne 17. marca 2009
EVA 2009-2511-0069
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

1280.

Sklep o določitvi povprečne prodajne
vrednosti 1 kWh električne energije
kot osnove plačila za koncesijo za rabo
vode za proizvodnjo električne energije
v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči
za leto 2009

Na podlagi drugega odstavka 8.c člena:
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mitroviškega
potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople,
Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Uradni
list RS, št. 66/94, 71/94 – popr., 26/95 – popr., 38/96, 57/98,
86/99 – odl. US, 49/03 in 122/07),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače,
Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za
proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 9/95, 26/95
– popr., 86/99 – odl. US, 49/03, 106/06 in 34/08),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Tržiške bistrice
za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 21/95,
26/95 – popr. in 49/03),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Polskave za
proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 17/96 in
49/03),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Mirna, Nemiljščica, Hruševka, Temenica, Savinja – na Strugi, Suha, Pretovka ob
Mostnici in Sopota za proizvodnjo električne energije (Uradni
list RS, št. 17/96 in 49/03),
– Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode
na odseku vodotoka Dravinje za proizvodnjo električne energije
(Uradni list RS, št. 62/96 in 49/03),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Idrijca‑na mlinščici, Sava
Bohinjka‑na mlinščici, Šošnarjev graben, Reka (Dobrunjica),
Soriški potok in Črna za proizvodnjo električne energije (Uradni
list RS, št. 63/96 in 49/03),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Gračnica, Mišičev graben,
Savinja – Na strugi, Savinja – Kolenčeva struga, Dravinja
in Jahodnica za proizvodnjo električne energije (Uradni list
RS, št. 31/96 in 49/03),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo
električne energije (Uradni list RS, št. 23/97, 57/98 in 49/03),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Bača, Hobovščica, Jezernica, Krumpah, Lešanščica, Lobnica, Poljanšček – območje
mlina, Polskava, Radovna, Roja, Sava Bohinjka – na mlinščici,
Savinja in Velka za proizvodnjo električne energije (Uradni list
RS, št. 57/98 in 49/03),

Uradni list Republike Slovenije
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja,
Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova
grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja
Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije (Uradni list
RS, št. 5/00, 49/03, 16/04 in 16/05),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in
Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni list
RS, št. 34/01, 49/03 in 52/07),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica
(pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 53/01, 93/01 in 49/03) in
– Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na
odseku vodotoka Krumpah za proizvodnjo električne energije
(Uradni list RS, št. 28/02 in 49/03);
drugega odstavka 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči,
za katera so pridobila uporabno dovoljenje javna podjetja
za proizvodnjo in distribucijo električne energije (Uradni list
RS, št. 67/03 in 52/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za
katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni
list RS, št. 49/03, 8/04, 52/07 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za
katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
(Uradni list RS, št. 23/04, 120/05, 95/06, 52/07, 122/07 in
98/08));
tretjega odstavka 10. člena Uredbe o koncesiji za rabo
vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa
vodotoka Lobnica (Uradni list RS, št. 89/08); ter
drugega odstavka 11. člena:
– Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Kamniška
Bistrica‑Homška Mlinščica, Kamniška Bistrica‑Mlinščica Kalcit,
Volovljek, Grojzdek in Cerknica (Uradni list RS, št. 29/04),
– Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinja‑Letuška struga, reka Reka‑Žagarjeva mlinščica (Uradni list
RS, št. 61/05),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Klavžarica
(Uradni list RS, št. 63/05),
– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Savinja‑Grušoveljska struga (Uradni list RS, št. 9/06) in
– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo
električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinje in
Krke (Uradni list RS, št. 95/06)
sprejme minister za okolje in prostor

SKLEP
o določitvi povprečne prodajne vrednosti
1 kWh električne energije kot osnove plačila
za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarnah
do 10 MW nazivne moči za leto 2009
I.
Cena povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne
energije za leto 2009 znaša 0,06341 eurov.

(Uradni list RS, št. 115/06) je direktorica Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke dne 23.3.2009 sprejela
Št. 29 / 14. 4. 2009 / Stran 4097
SKLEP
o II.določitvi seznama medsebojno
zdravil
Sklepa ozamenljivih
ustanovitvi Javne
agencije Republike Slovenije za

Uradni list Republike Slovenije

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01405-1/2009
Ljubljana, dne 17. marca 2009
EVA 2009-2511-0071

zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06)
je direktorica Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke dne 23. 3. 2009 sprejela

1. člen

SKLEP

(1) S tem sklepom se določi seznam medsebojno zamenljivih
zdravil.
o določitvi
seznama medsebojno
zamenljivih zdravil

Karl Erjavec l.r.

Minister
(2) V seznam medsebojno
zamenljivih zdravil se uvrstijo zdravila,1. člen
ki imajo dovoljenje za
za okolje in prostor
promet v Republiki Sloveniji na dan 1. marca 2009,
oziroma
so
v
prometu
podlagi
50.
(1) S tem sklepom se določi seznam na
medsebojno
zamenljivih zdravil.
člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06
in 45/08; v nadaljnjem besedilu: zakon)
(2) V seznam medsebojno zamenljivih zdravil se uvrstijo
in ki glede primernosti za medsebojno zamenjavo
znotraj skupin ustrezajo zahtevam
zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji na
prvega odstavka 16. člena zakona in določbam
o natančnejših
in
dan 1. Pravilnika
marca 2009, oziroma
so v prometu na zahtevah
podlagi 50. člena
DRUGI DRŽAVNI ORGANI
Zakona o zdravilih
list RS,
št. 31/06
45/08;
v nadaljpostopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti
zdravil(Uradni
(Uradni
list
RS, inšt.
86/08;
v
IN ORGANIZACIJE
njem besedilu: zakon) in ki glede primernosti za medsebojno
nadaljnjem besedilu: pravilnik).
zamenjavo znotraj skupin ustrezajo zahtevam prvega odstavka

1281.

Sklep o določitvi seznama medsebojno
zamenljivih zdravil

(3) Seznam zdravil iz prejšnjega odstavka
skupine
na prvega
peti odstavka
ravni ATC
klasifikacije,
kot
Na podlagi
16. člena
Zakona o zdravilih
(Uradni
list
RS,
št.
31/06
in
45/08),
13.
člena
Pravilnika
o
napravilnika.
tančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medsebojne
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS, št. 86/08) in 19. člena

16. člena zakona in določbam Pravilnika o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti
vsebuje
podatke o zdravilih, razvrščenih v
zdravil (Uradni list RS, št. 86/08; v nadaljnjem besedilu: praso
določeni
v drugem odstavku 13. člena
vilnik).
(3) Seznam zdravil iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o zdravilih, razvrščenih v skupine na peti ravni ATC klasifikacije, kot so določeni v drugem odstavku 13. člena pravilnika.

2. člen
2. člen

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:
omeprazol
10 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

A02BC01

1.) Omeprazol Chemo Iberica 10 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 90 kapsulami (15 x 6 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048860 14.11.2008
5363-I-1899/08

2.) Omeprazol Chemo Iberica 10 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048844 14.11.2008
5363-I-1897/08

3.) Omeprazol Chemo Iberica 10 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048828 14.11.2008
5363-I-1896/08

4.) Omeprazol Chemo Iberica 10 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048852 14.11.2008
5363-I-1898/08

5.) Omolin 10 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048968 14.11.2008
5363-I-1909/08

6.) Omolin 10 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048976 14.11.2008
5363-I-1910/08

7.) Omolin 10 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 90 kapsulami (15 x 6 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048984 14.11.2008
5363-I-1911/08

8.) Omolin 10 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048950 14.11.2008
5363-I-1908/08

10 mg

kapsula, trda

1.) Ortanol S 10 mg trde kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Priloga Tabela

LEK

014010
19.2.2007
5363-I-87/07

Stran
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2.) Ortanol S 10 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

014044
19.2.2007
5363-I-88/07

3.) Ortanol S 10 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

013960
19.2.2007
5363-I-83/07

4.) ULTOP S kapsule 10 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA

019216 18.12.2003
5363-I-806/03

5.) ULTOP S kapsule 10 mg
škatla z 28 kapsulami v plastenki

KRKA

040762 18.12.2003
5363-I-811/03

1.) Gasec 20 mg
škatla s plastenko s 14 kapsulami

Mepha-MAH

055204 18.11.2006
5363-I-858/06

2.) Gasec 20 mg
škatla s plastenko z 28 kapsulami

Mepha-MAH

055182 18.11.2006
5363-I-998/06

3.) Omeprazol Chemo Iberica 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048895 14.11.2008
5363-I-1902/08

4.) Omeprazol Chemo Iberica 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048879 14.11.2008
5363-I-1900/08

5.) Omeprazol Chemo Iberica 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048887 14.11.2008
5363-I-1901/08

6.) Omeprazol Chemo Iberica 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 90 kapsulami (15 x 6 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048909 14.11.2008
5363-I-1903/08

7.) Omolin 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048992 14.11.2008
5363-I-1912/08

8.) Omolin 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 90 kapsulami (15 x 6 kapsul v pretisnem omotu)
9.) Omolin 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 049026 14.11.2008
5363-I-1915/08
CHEMO IBERICA 049018 14.11.2008
5363-I-1914/08

10. Omolin 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 049000 14.11.2008
5363-I-1913/08

20 mg

20 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

kapsula, trda

1.) Ortanol 20 mg trde kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

001848
19.2.2007
5363-I-80/07

2.) Ortanol 20 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

006459
19.2.2007
5363-I-79/07

3.) Ortanol 20 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

006491
19.2.2007
5363-I-81/07

4.) ULTOP kapsule 20 mg
škatla s 14 kapsulami v plastenki

KRKA

040770 18.12.2003
5363-I-809/03

5.) ULTOP kapsule 20 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA

040800 18.12.2003
5363-I-808/03

6.) ULTOP kapsule 20 mg
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA

080039 18.12.2003
5363-I-805/03

7.) ULTOP kapsule 20 mg
škatla z 28 kapsulami v plastenki

KRKA

040797 18.12.2003
5363-I-810/03

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

Pliva d.o.o.

039616
21.2.2006
5363-I-171/06

9.) ULZOL
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

013080
21.5.2002
5363-I-223/02

10. ULZOL
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

039632
21.2.2006
5363-I-172/06

40 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

1.) Omeprazol Chemo Iberica 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048917 14.11.2008
5363-I-1904/08

2.) Omeprazol Chemo Iberica 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 90 kapsulami (15 x 6 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048941 14.11.2008
5363-I-1907/08

3.) Omeprazol Chemo Iberica 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048925 14.11.2008
5363-I-1905/08

4.) Omeprazol Chemo Iberica 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048933 14.11.2008
5363-I-1906/08

5.) Omolin 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 049050 14.11.2008
5363-I-1918/08
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6.) Omolin 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 049042 14.11.2008
5363-I-1917/08

7.) Omolin 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 049034 14.11.2008
5363-I-1916/08

8.) Omolin 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 90 kapsulami (15 x 6 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 049069 14.11.2008
5363-I-1919/08

40 mg

kapsula, trda

1.) Ortanol 40 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

013943
19.2.2007
5363-I-86/07

2.) Ortanol 40 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

013889
19.2.2007
5363-I-82/07

3.) Ortanol 40 mg trde kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
4.) ULTOP kapsule 40 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

013897
19.2.2007
5363-I-85/07
040843 18.12.2003
5363-I-812/03

5.) ULTOP kapsule 40 mg
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA

040835 18.12.2003
5363-I-807/03

6.) ULTOP kapsule 40 mg
škatla z 28 kapsulami v plastenki

KRKA

040827 18.12.2003
5363-I-814/03

7.) ULTOP kapsule 40 mg
škatla s 14 kapsulami v plastenki

KRKA

040819 18.12.2003
5363-I-813/03

1.) Acipan 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

034398 11.12.2007
5363-I-973/07

2.) Acipan 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

028622 11.12.2007
5363-I-906/07

3.) Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Nycomed N-MAH

023507
14.2.2008
5363-I-95/08

4.) Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Nycomed N-MAH

023485
27.2.2008
5363-I-96/08

5.) Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Salus

013170
19.2.2007
5363-I-117/07

6.) Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Salus

013200
19.2.2007
5363-I-118/07

7.) Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

013293
19.2.2007
5363-I-119/07

8.) Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Salus

013340
19.2.2007
5363-I-120/07

9.) Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

013480
19.2.2007
5363-I-121/07

1.) Acipan 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

028649 11.12.2007
5363-I-907/07

2.) Acipan 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

028630 11.12.2007
5363-I-908/07

3.) Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Nycomed N-MAH

091413 30.10.2007
5363-I-745/07

4.) Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Nycomed N-MAH

089842 30.10.2007
5363-I-744/07

5.) Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Salus

013650
19.2.2007
5363-I-123/07

6.) Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

013668
19.2.2007
5363-I-124/07

7.) Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

013820
19.2.2007
5363-I-126/07

8.) Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Salus

013790
19.2.2007
5363-I-125/07

9.) Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Salus

013510
19.2.2007
5363-I-122/07

pantoprazol
20 mg

40 mg

gastrorezistentna tableta

KRKA

A02BC02

gastrorezistentna tableta

Stran

4100 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije

lansoprazol

A02BC03
15 mg
gastrorezistentna kapsula, trda
1.) Lansoprazol Actavis 15 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Actavis Island.

043982
14.7.2008
5363-I-1109/08

2.) Lantrea 15 mg gastrorezistentne trde kapsule
škatla z 2 plastenkama z 28 kapsulami

Pliva d.o.o.

014370
16.2.2007
5363-I-111/07

3.) Lantrea 15 mg gastrorezistentne trde kapsule
škatla s plastenko s 7 kapsulami

Pliva d.o.o.

045713
4.8.2008
5363-I-1267/08

4.) Lantrea 15 mg gastrorezistentne trde kapsule
škatla s plastenko z 28 kapsulami

Pliva d.o.o.

014320
16.2.2007
5363-I-110/07

5.) Lantrea 15 mg gastrorezistentne trde kapsule
škatla s plastenko s 14 kapsulami

Pliva d.o.o.

045721
4.8.2008
5363-I-1268/08

1.) Lansoprazol Actavis 30 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Actavis Island.

043990
14.7.2008
5363-I-1110/08

2.) Lantrea 30 mg gastrorezistentne trde kapsule
škatla s plastenko z 28 kapsulami

Pliva d.o.o.

014389
16.2.2007
5363-I-112/07

3.) Lantrea 30 mg gastrorezistentne trde kapsule
škatla s plastenko s 7 kapsulami

Pliva d.o.o.

045730
4.8.2008
5363-I-1269/08

4.) Lantrea 30 mg gastrorezistentne trde kapsule
škatla s plastenko s 14 kapsulami

Pliva d.o.o.

045748
4.8.2008
5363-I-1270/08

5.) Lantrea 30 mg gastrorezistentne trde kapsule
škatla z 2 plastenkama z 28 kapsulami

Pliva d.o.o.

014460
16.2.2007
5363-I-113/07

1.) Ondansetron Ebewe 4 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ebewe Pharma

086320
5.7.2006
5363-I-498/06

2.) ONILAT 4 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

038407
12.2.2008
5363-I-229/08

3.) Zofran 4 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

GlaxoSmithKline

065188
18.3.2005
5363-I-189/05

1.) Ondansetron Ebewe 8 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ebewe Pharma

086339
5.7.2006
5363-I-499/06

2.) ONILAT 8 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

038415
12.2.2008
5363-I-230/08

3.) Zofran 8 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

GlaxoSmithKline

065153
18.3.2005
5363-I-190/05

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

LEK

002160
2.4.2008
5363-I-583/08

2.) Granisetron Mylan 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

014508 28.11.2008
5363-I-1983/08

3.) Granisetron Teva 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

028100
30.9.2008
5363-I-1572/08

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

LEK

002267
2.4.2008
5363-I-584/08

2.) Granisetron Mylan 2 mg filmsko obložene tablete
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
3.) Granisetron Teva 2 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

014630 28.11.2008
5363-I-1984/08
028185
30.9.2008
5363-I-1573/08

4.) Granisetron Teva 2 mg filmsko obložene tablete
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047309
30.9.2008
5363-I-1574/08

5.) Kytril 2 mg filmsko obložene tablete
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)

ROCHE

012971
10.4.2008
5363-I-653/08

Salus

022950
5.8.2008
5363-I-769/08

30 mg

ondansetron
4 mg

8 mg

granisetron
1 mg

2 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

A04AA02

filmsko obložena tableta

ursodeoksiholna kislina
250 mg

A04AA01

kapsula

Teva NL1-MAH

A05AA02

1.) Ursofalk 250 mg trde kapsule
škatla s 100 kapsulami (4 x 25 kapsul v pretisnem omotu)
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2.) Ursofalk 250 mg trde kapsule
škatla s 50 kapsulami (2 x 25 kapsul v pretisnem omotu)

Salus

3.) URSOSAN
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.-MAH 015059 23.10.2007
5363-I-722/07

4.) URSOSAN
škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.-MAH 094064 23.10.2007
5363-I-721/07

mesalazin
4g

rektalna suspenzija

068624
5.8.2008
5363-I-768/08

A07EC02

1.) Salofalk 4 g/60 ml rektalna suspenzija
škatla s 7 vsebniki s 60 ml suspenzije

Salus

049778
9.4.2008
5363-I-648/08

2.) SAMEZIL rektalna suspenzija 4 g/100 ml
zloženka s 7 vsebniki z nanašalnikom s 100 ml rektalne suspenzije

KRKA

020931 30.12.2002
5363-I-756/02

1.) Salofalk 500 mg svečke
škatla z 10 svečkami (2 x 5 svečk v dvojnem traku)

Salus

009431
9.4.2008
5363-I-646/08

2.) Salofalk 500 mg svečke
škatla s 30 svečkami (6 x 5 svečk v dvojnem traku)

Salus

009466
9.4.2008
5363-I-647/08

3.) SAMEZIL svečke 500 mg
zloženka s 30 svečkami (6 x 5 svečk)

KRKA

020974 30.12.2002
5363-I-757/02

1.) Reductil 10 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Abbott d.o.o.

005347
7.4.2008
5363-I-606/08

2.) Sibutramin Lek 10 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

042994
2.6.2008
5363-I-975/08

1.) Reductil 15 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Abbott d.o.o.

005363
7.4.2008
5363-I-607/08

2.) Sibutramin Lek 15 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

042986
2.6.2008
5363-I-976/08

1.) AGLURAB 500 mg filmsko obložene tablete
polietilenski vsebnik s 100 tabletami

Medis

013609 25.10.2006
5363-I-816/06

2.) GLUCOPHAGE 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu)

Merck

040878
14.6.2007
5363-I-381/07

3.) Siofor 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Siofor 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

076082 22.10.2007
5363-I-731/07
076104 22.10.2007
5363-I-730/07

500 mg

sibutramin

8,37 mg

12,55 mg

metformin

390 mg

662,9 mg

svečka

kapsula, trda

A08AA10

kapsula, trda

filmsko obložena tableta

A10BA02

Berlin Chem-MAH

filmsko obložena tableta

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

Medis

055581 26.10.2006
5363-I-817/06

2.) GLUCOPHAGE 850 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu)

Merck

011320
14.6.2007
5363-I-382/07

3.) Siofor 850 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

076058 22.10.2007
5363-I-733/07

4.) Siofor 850 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

076066 22.10.2007
5363-I-732/07

1.) AGLURAB 1000 mg filmsko obložene tablete
polietilenski vsebnik s 60 tabletami

Medis

001660
28.8.2006
5363-I-614/06

2.) GLUCOPHAGE 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 ali 4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Merck

040886
14.6.2007
5363-I-383/07

3.) Metfogamma 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

041998
14.5.2008
5363-I-895/08

4.) Metfogamma 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048712 16.10.2008
5363-I-1564/08

5.) Metfogamma 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla s 120 tabletami (8 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

042021
14.5.2008
5363-I-896/08

780 mg

filmsko obložena tableta

Stran
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6.) SIOFOR 1000 mg
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

025550
4.4.2005
5363-I-264/05

7.) SIOFOR 1000 mg
škatla s 120 tabletami (8 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

025569
4.4.2005
5363-I-265/05

1.) DIAPREL MR 30 mg tablete s prirejenim sproščanjem
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Servier Pharma

023574 28.10.2008
5363-I-1716/08

2.) Gliclada 30 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

028851
18.7.2008
5363-I-1155/08

3.) Gliclada 30 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

028843
18.7.2008
5363-I-1154/08

4.) Gliclada 30 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

028860
18.7.2008
5363-I-1156/08

5.) GLUCTAM MR 30 mg tablete s prirejenim sproščanjem
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Servier Pharma

015040
17.2.2009
5363-I-250/09

6.) GLYDIUM 30 mg tablete s prirejenim sproščanjem
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Servier Pharma

048771 19.11.2008
5363-I-1926/08

1.) Amaryl 1 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

000027 13.11.2007
5363-I-769/07

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

Pliva d.o.o.

039098 20.12.2005
5363-I-880/05

3.) Betaglid tablete 1 mg
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Glimegamma 1 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

039101 20.12.2005
5363-I-881/05
048402 12.11.2008
5363-I-1870/08

5.) Glimegamma 1 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048410 12.11.2008
5363-I-1871/08

6.) Glimegamma 1 mg tablete
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048429 12.11.2008
5363-I-1872/08

7.) Glimepirid Lek 1 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038709
14.4.2008
5363-I-670/08

8.) Glimepirid Lek 1 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038717
14.4.2008
5363-I-671/08

9.) Glimepirid Mylan 1 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

038288 28.11.2008
5363-I-1977/08

10. Glimepirid Mylan 1 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

037850 28.11.2008
5363-I-1976/08

11. Glimepirid Winthrop 1 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

029343
24.4.2008
5363-I-751/08

12. Limeral 1 mg tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

026387
20.8.2007
5363-I-542/07

13. Limeral 1 mg tableta
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

026395
20.8.2007
5363-I-543/07

14. Meglimid tablete 1 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

039489
15.2.2006
5363-I-140/06

15. Trical 1 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

037982
2.12.2005
5363-I-866/05

16. Trical 1 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

037974
2.12.2005
5363-I-867/05

17. Trical 1 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

037966
2.12.2005
5363-I-868/05

18. Trical 1 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

037990
2.12.2005
5363-I-865/05

19. Trical 1 mg
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

037958
2.12.2005
5363-I-869/05

Sanofi-Aventis

000108 13.11.2007
5363-I-770/07

gliklazid

30 mg

glimepirid
1 mg

2 mg

tableta s prirejenim sproščanjem

tableta

A10BB09

A10BB12

Wörwag Pharma

tableta

1.) Amaryl 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
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2.) Betaglid tablete 2 mg
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

039136 20.12.2005
5363-I-883/05

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

Pliva d.o.o.

039128 20.12.2005
5363-I-882/05

4.) Glimegamma 2 mg tablete
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048461 12.11.2008
5363-I-1875/08

5.) Glimegamma 2 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048445 12.11.2008
5363-I-1874/08

6.) Glimegamma 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048453 12.11.2008
5363-I-1873/08

7.) Glimepirid Lek 2 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038733
14.4.2008
5363-I-673/08

8.) Glimepirid Lek 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Glimepirid Mylan 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038725
14.4.2008
5363-I-672/08
038318 28.11.2008
5363-I-1978/08

10. Glimepirid Mylan 2 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

038342 28.11.2008
5363-I-1979/08

11. Glimepirid Winthrop 2 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

029351
24.4.2008
5363-I-752/08

12. Limeral 2 mg tableta
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

026417
20.8.2007
5363-I-545/07

13. Limeral 2 mg tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

026425
20.8.2007
5363-I-544/07

14. Meglimid tablete 2 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

039519
15.2.2006
5363-I-141/06

15. Trical 2 mg
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038016
2.12.2005
5363-I-874/05

16. Trical 2 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038067
2.12.2005
5363-I-870/05

17. Trical 2 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038040
2.12.2005
5363-I-872/05

18. Trical 2 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038024
2.12.2005
5363-I-873/05

19. Trical 2 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038059
2.12.2005
5363-I-871/05

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

Sanofi-Aventis

000140 13.11.2007
5363-I-771/07

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

Pliva d.o.o.

039144 20.12.2005
5363-I-884/05

3.) Betaglid tablete 3 mg
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

039152 20.12.2005
5363-I-885/05

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

Wörwag Pharma

048488 12.11.2008
5363-I-1876/08

5.) Glimegamma 3 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048470 12.11.2008
5363-I-1877/08

6.) Glimegamma 3 mg tablete
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048496 12.11.2008
5363-I-1878/08

7.) Glimepirid Lek 3 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038768
14.4.2008
5363-I-675/08

8.) Glimepirid Lek 3 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038741
14.4.2008
5363-I-674/08

9.) Glimepirid Mylan 3 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

038369 28.11.2008
5363-I-1980/08

10. Glimepirid Mylan 3 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

038377 28.11.2008
5363-I-1981/08

11. Glimepirid Winthrop 3 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

029360
24.4.2008
5363-I-753/08

12. Limeral 3 mg tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omozu)

Actavis Island.

026441
20.8.2007
5363-I-546/07

3 mg

Generics-MAH

tableta

Stran
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13. Limeral 3 mg tableta
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omozu)
14. Meglimid tablete 3 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

15. Trical 3 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038091
2.12.2005
5363-I-878/05

16. Trical 3 mg
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038083
2.12.2005
5363-I-879/05

17. Trical 3 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038113
2.12.2005
5363-I-876/05

18. Trical 3 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038105
2.12.2005
5363-I-877/05

19. Trical 3 mg
škatla s 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038148
2.12.2005
5363-I-875/05

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

Pliva d.o.o.

011274
16.1.2007
5363-I-31/07

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

Pliva d.o.o.

011282
16.1.2007
5363-I-32/07

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

Wörwag Pharma

048500 12.11.2008
5363-I-1879/08

4.) Glimegamma 4 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048518 12.11.2008
5363-I-1880/08

5.) Glimegamma 4 mg tablete
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048526 12.11.2008
5363-I-1881/08

6.) Glimepirid Lek 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038776
14.4.2008
5363-I-676/08

7.) Glimepirid Lek 4 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038792
14.4.2008
5363-I-677/08

8.) Glimepirid Winthrop 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

029378
24.4.2008
5363-I-754/08

9.) Meglimid tablete 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

039578
15.2.2006
5363-I-143/06

10. Trical 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Menarini

011460
16.1.2007
5363-I-36/07

11. Trical 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Menarini

011410
16.1.2007
5363-I-35/07

1.) Betaglid 6 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

011312
16.1.2007
5363-I-33/07

2.) Betaglid 6 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

011380
16.1.2007
5363-I-34/07

3.) Glimegamma 6 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048534 12.11.2008
5363-I-1882/08

4.) Glimegamma 6 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048550 12.11.2008
5363-I-1883/08

5.) Glimegamma 6 mg tablete
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

048585 12.11.2008
5363-I-1884/08

6.) Glimepirid Winthrop 6 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

029368
24.4.2008
5363-I-755/08

7.) Glimepirid Winthrop 6 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)
8.) Meglimid tablete 6 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

029386 19.11.2007
5363-I-860/07
039608
15.2.2006
5363-I-144/06

9.) Trical 6 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Menarini

011525
16.1.2007
5363-I-37/07

10. Trical 6 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Menarini

011550
16.1.2007
5363-I-38/07

4 mg

6 mg

KRKA

026433
20.8.2007
5363-I-547/07
039543
15.2.2006
5363-I-142/06

tableta

tableta

KRKA
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1.) OSTEO D 0,25 µg
škatla s plastenko s 30 kapsulami

JDC

030198
4.3.2005
5363-I-176/05

2.) ROCALTROL kapsule 0,25 µg
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

ROCHE

074934
27.8.2008
5363-I-1380/08

1.) OSTEO D 0,5 µg
škatla s plastenko s 30 kapsulami

JDC

030201
4.3.2005
5363-I-177/05

2.) ROCALTROL kapsule 0,50 µg
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

ROCHE

031976
27.8.2008
5363-I-1381/08

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

Solvay D

072591
17.1.2007
5363-I-46/07

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

Wörwag Pharma

014788
3.10.2008
5363-I-1586/08

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

Wörwag Pharma

014818
3.10.2008
5363-I-1588/08

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

Wörwag Pharma

014796
3.10.2008
5363-I-1587/08

1.) CYNT 0,3 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Solvay D

072605
17.1.2007
5363-I-47/07

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

Wörwag Pharma

014834
3.10.2008
5363-I-1590/08

3.) Moxogamma 0,3 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

014842
3.10.2008
5363-I-1591/08

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

Wörwag Pharma

014826
3.10.2008
5363-I-1589/08

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

Solvay D

072613
17.1.2007
5363-I-48/07

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

Wörwag Pharma

014877
3.10.2008
5363-I-1594/08

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

Wörwag Pharma

014850
3.10.2008
5363-I-1592/08

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

Wörwag Pharma

014869
3.10.2008
5363-I-1593/08

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

KRKA

022411
5.11.2008
5363-I-1795/08
020699
5.11.2008
5363-I-1797/08

3.) Kamiren 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

020702
5.11.2008
5363-I-1796/08

4.) TONOCARDIN 2 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

060283
20.1.2005
5363-I-39/05

5.) TONOCARDIN 2 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

002950
27.9.2006
5363-I-715/06

6.) TONOCARDIN 2 mg tablete
škatla z 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

003280
27.9.2006
5363-I-714/06

1.) Kamiren 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

020737
5.11.2008
5363-I-1800/08

2.) Kamiren 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

020710
5.11.2008
5363-I-1799/08

3.) Kamiren 4 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

022438
5.11.2008
5363-I-1798/08

0,5 µg

moksonidin
0,2 mg

0,3 mg

0,4 mg

doksazosin
2 mg

4 mg

kapsula, mehka

filmsko obložena tableta

C02AC05

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

tableta

C02CA04

KRKA
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4.) TONOCARDIN 4 mg tablete
škatla z 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

003000
27.9.2006
5363-I-716/06

5.) TONOCARDIN 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

003140
27.9.2006
5363-I-717/06

6.) TONOCARDIN 4 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

060313
20.1.2005
5363-I-40/05

1.) CARDURA XL 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

013307
20.1.2009
5363-I-129/09

2.) Doksazosin Arrow 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

026450
29.1.2009
5363-I-154/09

3.) Doksazosin Mylan 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

014680
10.9.2008
5363-I-1480/08

4.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sproščanjem 4 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

025275 27.12.2004
5363-I-761/04

5.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sproščanjem 4 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

025259 27.12.2004
5363-I-760/04

6.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sproščanjem 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

025240 27.12.2004
5363-I-759/04

7.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sproščanjem 4 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

025232 27.12.2004
5363-I-758/04

8.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sproščanjem 4 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

025283 27.12.2004
5363-I-762/04

1.) INDAPAMID 1,5 mg SR Servier filmsko obložene tablete s podaljšanim
škatla s 30 tabletami (2 x 15 ali 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Servier Pharma

036005
5.11.2008
5363-I-1616/08

2.) RAWEL SR filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062162
19.7.2004
5363-I-492/04

3.) RAWEL SR filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) RAWEL SR filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062197
19.7.2004
5363-I-494/04
062170
19.7.2004
5363-I-493/04

5.) TERTENSIF SR 1,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim
škatla s 30 tabletami (2 x 15 ali 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Servier Pharma

005371
5.11.2008
5363-I-1617/08

1.) BISOBLOCK 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Keri Ph Gener

045055
27.6.2006
5363-I-464/06

2.) BISOBLOCK 5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Keri Ph Gener

045063
27.6.2006
5363-I-465/06

3.) BYOL 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

032255
6.7.2005
5363-I-491/05

4.) BYOL 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

060666
16.2.2004
5363-I-233/04

5.) CARDIOL 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

043281
14.5.2008
5363-I-900/08

6.) CARDIOL 5 mg tablete
škatla s 50 tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

043290
14.5.2008
5363-I-901/08

7.) Concor 5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Merck

011444 28.10.2003
5363-I-691/03

1.) BISOBLOCK 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Keri Ph Gener

045071
27.6.2006
5363-I-466/06

2.) BISOBLOCK 10 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Keri Ph Gener

045098
27.6.2006
5363-I-467/06

3.) BYOL 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

060674
16.2.2004
5363-I-234/04

4.) BYOL 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

032298
6.7.2005
5363-I-492/05

4 mg

indapamid
1,5 mg

bisoprolol

4,25 mg

8,5 mg

tableta s podaljšanim sproščanjem

C03BA11
filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

tableta

KRKA

C07AB07

tableta
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5.) CARDIOL 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

043273
14.5.2008
5363-I-902/08

6.) Concor 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Merck

011584 28.10.2003
5363-I-692/03

1.) Lovispes 5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

042331
8.4.2008
5363-I-635/08

2.) Lovispes 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

042277
8.4.2008
5363-I-630/08

3.) Lovispes 5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

042269
8.4.2008
5363-I-629/08

4.) Lovispes 5 mg tablete
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

042200
8.4.2008
5363-I-625/08

5.) Lovispes 5 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

042218
8.4.2008
5363-I-626/08

6.) Lovispes 5 mg tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

042293
8.4.2008
5363-I-632/08

7.) Lovispes 5 mg tablete
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) Lovispes 5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

002340
8.4.2008
5363-I-636/08
042242
8.4.2008
5363-I-628/08

9.) Lovispes 5 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

042285
8.4.2008
5363-I-631/08

10. Lovispes 5 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

042307
8.4.2008
5363-I-633/08

11. Lovispes 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

042315
8.4.2008
5363-I-634/08

12. Lovispes 5 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

042226
8.4.2008
5363-I-627/08

13. Nebilet 5 mg tablete
škatla s 500 tabletami (50 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Menarini

023736 23.10.2008
5363-I-1711/08

14. Nebilet 5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Menarini

023671 23.10.2008
5363-I-1710/08

15. Nebilet 5 mg tablete
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Menarini

023698 23.10.2008
5363-I-1708/08

16. Nebilet 5 mg tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Menarini

023701 23.10.2008
5363-I-1709/08

17. Nebispes 5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Galex

042358
16.7.2008
5363-I-1130/08

1.) CARVETREND tablete 3,125 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Galex

063789
24.5.2005
5363-I-401/05

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

KRKA

034126
6.9.2004
5363-I-562/04

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

KRKA

034053
6.9.2004
5363-I-561/04

4.) DILATREND tablete 3,125 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

ROCHE

014990
8.3.2005
5363-I-194/05

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

Wörwag Pharma

067806
27.5.2008
5363-I-945/08

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

Wörwag Pharma

067504
27.5.2008
5363-I-944/08

3.) Carvedigamma 6,25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

067466
27.5.2008
5363-I-943/08

4.) CARVETREND tablete 6,25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Galex

063819
24.5.2005
5363-I-402/05

5.) CORYOL 6,25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

034150
11.9.2006
5363-I-625/06

nebivolol
5 mg

karvedilol

3,125 mg

6,25 mg

tableta

tableta

C07AB12

Specifar GR-MAH

C07AG02

tableta

Stran

4108 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije

6.) CORYOL 6,25 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

019119
11.9.2006
5363-I-624/06

7.) DILATREND tablete 6,25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

ROCHE

004707
8.3.2005
5363-I-191/05

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

Wörwag Pharma

067814
27.5.2008
5363-I-946/08
067873
27.5.2008
5363-I-948/08

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

Wörwag Pharma

067822
27.5.2008
5363-I-947/08

4.) CARVETREND tablete 12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Galex

063827
24.5.2005
5363-I-403/05

5.) CORYOL 12,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

005738
14.1.2005
5363-I-12/05

6.) CORYOL tablete 12,5 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

034045
14.1.2005
5363-I-13/05

7.) DILATREND tablete 12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

ROCHE

004715
8.3.2005
5363-I-192/05

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

Wörwag Pharma

067911
27.5.2008
5363-I-951/08

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

Wörwag Pharma

067938
27.5.2008
5363-I-952/08

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

Wörwag Pharma

067881
27.5.2008
5363-I-950/08

4.) CARVETREND tablete 25 mg
škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu)

Galex

063835
24.5.2005
5363-I-404/05

5.) CORYOL 25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

034169
14.1.2005
5363-I-15/05

6.) CORYOL 25 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

006300
14.4.2005
5363-I-313/05

7.) DILATREND tablete 25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

ROCHE

021644
8.3.2005
5363-I-193/05

1.) Amlodigamma 5 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

020770
17.6.2008
5363-I-1043/08

2.) Amlodigamma 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

020630
17.6.2008
5363-I-1042/08

3.) Amlodipin Arrow 5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

030970
17.6.2008
5363-I-983/08

4.) Amlodipin Arrow 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

030660
17.6.2008
5363-I-981/08

5.) Amlodipin Arrow 5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

030520
17.6.2008
5363-I-980/08

6.) Amlodipin Arrow 5 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

030830
17.6.2008
5363-I-982/08

7.) Amlodipin Lek 5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

034452
14.3.2008
5363-I-483/08

8.) Amlodipin Lek 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

034436
14.3.2008
5363-I-482/08

9.) Amlopin 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

040967
22.7.2008
5363-I-1175/08

10. Amlopin 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
11. Amlopin 5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

010677
22.7.2008
5363-I-1177/08
008664
22.7.2008
5363-I-1178/08

12. Amlopin 5 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

040894
22.7.2008
5363-I-1176/08

13. NORVASC 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL

007471
2.2.2006
5363-I-105/06

12,5 mg

25 mg

amlodipin
5 mg

tableta

Wörwag Pharma

tableta

tableta

C08CA01

LEK
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Št.

14. TENOX tablete 5 mg
zloženka s 30 tabletami ( 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

29 / 14. 4. 2009 /

Stran

4109

KRKA

014168
18.6.2003
5363-I-458/03

1.) Amlodigamma 10 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

020940
17.6.2008
5363-I-1045/08

2.) Amlodigamma 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Pharma

020800
17.6.2008
5363-I-1044/08

3.) Amlodipin Arrow 10 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

030490
17.6.2008
5363-I-987/08

4.) Amlodipin Arrow 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

030210
17.6.2008
5363-I-985/08

5.) Amlodipin Arrow 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

030180
17.6.2008
5363-I-984/08

6.) Amlodipin Arrow 10 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

030350
17.6.2008
5363-I-986/08

7.) Amlodipin Lek 10 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

034410
14.3.2008
5363-I-485/08

8.) Amlodipin Lek 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

034428
14.3.2008
5363-I-484/08

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

LEK

008680
22.7.2008
5363-I-1181/08

10. Amlopin 10 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

040983
22.7.2008
5363-I-1179/08

11. Amlopin 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

010685
22.7.2008
5363-I-1182/08

12. Amlopin 10 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

040975
22.7.2008
5363-I-1180/08

13. NORVASC 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL

007501
2.2.2006
5363-I-106/06

14. TENOX tablete 10 mg
zloženka s 30 tabletami ( 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

014176
18.6.2003
5363-I-459/03

1.) Enap tablete 5 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

020109 24.11.2006
5363-I-869/06

2.) Enap tablete 5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

001163 24.11.2006
5363-I-868/06

3.) ENAZIL 5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

JZ Lekarna LJ

012262 11.12.2008
5363-I-2036/08

4.) Olinapril 5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

055859
3.2.2004
5363-I-62/04

5.) Olinapril 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) OLIVIN 5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

055867
5.2.2004
5363-I-63/04
059668
13.1.2006
5363-I-66/06

7.) OLIVIN 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

059005
13.1.2006
5363-I-67/06

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

KRKA

027766
18.3.2005
5363-I-210/05

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

KRKA

028479
18.3.2005
5363-I-209/05

3.) ENAZIL 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

JZ Lekarna LJ

012254 11.12.2008
5363-I-2037/08

4.) Olinapril 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

055883
5.2.2004
5363-I-64/04

5.) Olinapril 10 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

055913
5.2.2004
5363-I-65/04

6.) OLIVIN 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet vpretisnem omotu)

LEK

059412
13.1.2006
5363-I-62/06

7.) OLIVIN 10 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

059064
13.1.2006
5363-I-63/06

10 mg

enalapril
5 mg

10 mg

tableta

tableta

C09AA02

LEK

tableta

Stran

4110 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

20 mg
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tableta

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

KRKA

020087
21.3.2005
5363-I-211/05

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

KRKA

027774
21.3.2005
5363-I-212/05

3.) ENAZIL 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

JZ Lekarna LJ

012246 11.12.2008
5363-I-2038/08

4.) Olinapril 20 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

055964
5.2.2004
5363-I-67/04

5.) Olinapril 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

055948
5.2.2004
5363-I-66/04

6.) OLIVIN 20 mg tablete
škatla 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

059102
13.1.2006
5363-I-65/06

7.) OLIVIN 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

029904
13.1.2006
5363-I-64/06

1.) Irumed 5 mg tablete
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051560
9.1.2009
5363-I-72/09

2.) Irumed 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051551
9.1.2009
5363-I-71/09

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

Galex

024490
19.6.2007
5363-I-410/07

1.) Irumed 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051497
9.1.2009
5363-I-73/09

2.) Irumed 10 mg tablete
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051462
9.1.2009
5363-I-74/09

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

Galex

024350
19.6.2007
5363-I-411/07
099484
11.9.2008
5363-I-1483/08

lizinopril
5 mg

10 mg

20 mg

tableta

C09AA03

tableta

Alkaloid

tableta

1.) Irumed 20 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051535
9.1.2009
5363-I-75/09

2.) Irumed 20 mg tablete
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051527
9.1.2009
5363-I-76/09

3.) LIZINOPRIL GALEX 20 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Galex

024414
19.6.2007
5363-I-412/07

4.) SKOPRYL 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Alkaloid

099498
11.9.2008
5363-I-1484/08

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

Actavis Island.

053759
13.1.2009
5363-I-98/09

2.) Perindopril Lek 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

041882
18.3.2008
5363-I-505/08

3.) Perindopril Teva 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

049115 24.11.2008
5363-I-1961/08

4.) Prenessa 2 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

012670
3.4.2007
5363-I-206/07

5.) Prenessa 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

012530
3.4.2007
5363-I-204/07

6.) Prenessa 2 mg tablete
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Salus

032573 14.12.2005
5363-I-976/05

7.) Prenessa 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Salus

032522 14.12.2005
5363-I-977/05

8.) Prenessa 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

017990
3.4.2007
5363-I-203/07

9.) Prenessa 2 mg tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

018040
3.4.2007
5363-I-205/07

perindopril

1,669 mg

tableta

C09AA04

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

4111

10. Prenessa 2 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

018066
3.4.2007
5363-I-207/07

11. Prenessa 2 mg tablete
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Salus

032549 14.12.2005
5363-I-975/05

12. Prenessa 2 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

012700
3.4.2007
5363-I-208/07

1.) COVEREX 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami

Egis VB-MAH

041467
16.4.2008
5363-I-697/08

2.) Percarnil 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

053775
13.1.2009
5363-I-99/09

3.) Perindopril Lek 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

041890
18.3.2008
5363-I-506/08

4.) Perindopril Teva 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

049123 24.11.2008
5363-I-1962/08

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

Salus

032638 14.12.2005
5363-I-979/05
032611 14.12.2005
5363-I-978/05

7.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Salus

032603 14.12.2005
5363-I-980/05

8.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

018120
3.4.2007
5363-I-209/07

9.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

018210
3.4.2007
5363-I-211/07

10. Prenessa 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

018228
3.4.2007
5363-I-213/07

11. Prenessa 4 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

018112
3.4.2007
5363-I-212/07

12. Prenessa 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

018260
3.4.2007
5363-I-214/07

13. Prenessa 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

018180
3.4.2007
5363-I-210/07

14. PREXANIL 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Servier Pharma

083712
8.3.2007
5363-I-153/07

1.) Percarnil 8 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

053783
13.1.2009
5363-I-100/09

2.) Perindopril Teva 8 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

049131 24.11.2008
5363-I-1963/08

3.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

099774
22.6.2006
5363-I-448/06

4.) Prenessa tablete 8 mg
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

099820
22.6.2006
5363-I-454/06

5.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Salus

099757
22.6.2006
5363-I-449/06

6.) Prenessa tablete 8 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

099896
22.6.2006
5363-I-453/06

7.) Prenessa tablete 8 mg
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Salus

099817
22.6.2006
5363-I-452/06

8.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

099788
22.6.2006
5363-I-450/06

9.) Prenessa tablete 8 mg
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

099760
22.6.2006
5363-I-451/06

10. Prenessa tablete 8 mg
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

099791
22.6.2006
5363-I-447/06

11. Prenessa tablete 8 mg
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Salus

099803
22.6.2006
5363-I-446/06

12. PREXANIL 8 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Servier Pharma

019933
8.10.2008
5363-I-1615/08

3,338 mg

6,676 mg

tableta

Salus

tableta

Stran

4112 /

Št.

ramipril

1,25 mg

29 / 14. 4. 2009
tableta
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1.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062286
19.7.2004
5363-I-500/04

2.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062219
19.7.2004
5363-I-495/04
062243
19.7.2004
5363-I-497/04

4.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062235
19.7.2004
5363-I-496/04

5.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062251
19.7.2004
5363-I-498/04

6.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062278
19.7.2004
5363-I-499/04

7.) Meramyl 1,25 mg tabete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Mad-MAH

032085
7.8.2008
5363-I-1306/08

8.) Piramil 1,25 mg tablete
škatla s 100 tabletami v dvojnem traku

Sandoz

016292
22.4.2008
5363-I-721/08

9.) Piramil 1,25 mg tablete
škatla z 28 tabletami v dvojnem traku

Sandoz

016276
22.4.2008
5363-I-720/08

10. Ramipril Galex 1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Galex

029599 21.11.2007
5363-I-802/07

11. Tritace 1,25 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

057797
9.7.2007
5363-I-425/07

12. VIVACE 1,25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medis

045128
30.4.2004
5363-I-289/04

13. VIVACE 1,25 mg
škatla s 100 tabletami v plastičnem vsebniku

Medis

045659
30.4.2004
5363-I-290/04

1.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062375
19.7.2004
5363-I-505/04

2.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062316
19.7.2004
5363-I-503/04

3.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062294
19.7.2004
5363-I-501/04

4.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062367
19.7.2004
5363-I-504/04

5.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062308
19.7.2004
5363-I-502/04

6.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062405
19.7.2004
5363-I-506/04

7.) Meramyl 2,5 mg tabete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Mad-MAH

032093
7.8.2008
5363-I-1307/08

8.) Piramil 2,5 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

016306
22.4.2008
5363-I-722/08

9.) Piramil 2,5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

016349
22.4.2008
5363-I-724/08

10. Piramil 2,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu

Sandoz

016330
22.4.2008
5363-I-723/08

11. Ramipril Galex 2,5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Galex

029610 21.11.2007
5363-I-803/07

12. Tritace 2,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

057827
9.7.2007
5363-I-426/07

13. VIVACE 2,5 mg
škatla s 100 tabletami v plastičnem vsebniku
14. VIVACE 2,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medis

045144
30.4.2004
5363-I-292/04
045152
30.4.2004
5363-I-291/04

2,5 mg

5 mg

KRKA

tableta

Medis

tableta

1.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062529
19.7.2004
5363-I-509/04

2.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062553
19.7.2004
5363-I-512/04
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3.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062499
19.7.2004
5363-I-508/04

4.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062421
19.7.2004
5363-I-507/04

5.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062537
19.7.2004
5363-I-510/04

6.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062545
19.7.2004
5363-I-511/04

7.) Meramyl 5 mg tabete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Mad-MAH

032433
7.8.2008
5363-I-1308/08

8.) Piramil 5 mg tablete
škatla s100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

016454
22.4.2008
5363-I-727/08

9.) Piramil 5 mg tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu

Sandoz

016373
22.4.2008
5363-I-726/08

10. Piramil 5 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

016365
22.4.2008
5363-I-725/08

11. Ramipril Galex 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Galex

029629 21.11.2007
5363-I-804/07

12. Tritace 5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

057835
9.7.2007
5363-I-427/07

13. VIVACE 5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medis

045209
30.4.2004
5363-I-293/04

14. VIVACE 5 mg
škatla s 100 tabletami v plastičnem vsebniku

Medis

045195
30.4.2004
5363-I-294/04

1.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062596
19.7.2004
5363-I-515/04

2.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062618
19.7.2004
5363-I-516/04

3.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062588
19.7.2004
5363-I-514/04

4.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062561
19.7.2004
5363-I-513/04

5.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062626
19.7.2004
5363-I-517/04

6.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062634
19.7.2004
5363-I-518/04

7.) Meramyl 10 mg tabete
škatla s 30 tabletami

Actavis Mad-MAH

032441
7.8.2008
5363-I-1309/08

8.) Piramil 10 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

016462
22.4.2008
5363-I-728/08

9.) Piramil 10 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. Piramil 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu

Sandoz

016489
22.4.2008
5363-I-730/08
016470
22.4.2008
5363-I-729/08

11. Ramipril Galex 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Galex

029602 21.11.2007
5363-I-805/07

12. Tritace 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

070912
9.7.2007
5363-I-428/07

13. VIVACE 10 mg
škatla s 100 tabletami v plastičnem vsebniku

Medis

045217
30.4.2004
5363-I-296/04

14. VIVACE 10 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medis

045225
30.4.2004
5363-I-295/04

1.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

036188
5.8.2008
5363-I-1279/08

2.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z vsebnikom z 250 tabletami

Arrow

036242
5.8.2008
5363-I-1284/08

3.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

036226
5.8.2008
5363-I-1282/08

10 mg

fozinopril
10 mg

tableta

tableta

Sandoz

C09AA09

Stran

4114 /

Št.
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4.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

036218
5.8.2008
5363-I-1281/08

5.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

036196
5.8.2008
5363-I-1280/08

6.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z vsebnikom s 500 tabletami

Arrow

036269
5.8.2008
5363-I-1285/08

7.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z vsebnikom s 100 tabletami

Arrow

036234
5.8.2008
5363-I-1283/08

8.) Fozinopril Mylan 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

028827 28.11.2008
5363-I-1988/08

9.) Monopril 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

PharmaSwiss

002402
7.7.2005
5363-I-450/05

1.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z vsebnikom z 250 tabletami

Arrow

036323
5.8.2008
5363-I-1291/08

2.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

036293
5.8.2008
5363-I-1288/08

3.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z vsebnikom s 500 tabletami

Arrow

036331
5.8.2008
5363-I-1292/08

4.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

036307
5.8.2008
5363-I-1289/08

5.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

036285
5.8.2008
5363-I-1287/08

6.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

036277
5.8.2008
5363-I-1286/08

7.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z vsebnikom s 100 tabletami

Arrow

036315
5.8.2008
5363-I-1290/08

8.) Fozinopril Mylan 20 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

028835 28.11.2008
5363-I-1989/08

9.) Monopril 20 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

PharmaSwiss

002410
7.7.2005
5363-I-451/05

1.) Gopten 0,5 mg trde kapsule
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Abbott d.o.o.

058440 13.11.2007
5363-I-776/07

2.) Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Arrow

046540
8.9.2008
5363-I-1428/08

1.) Gopten 2 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Abbott d.o.o.

057711 13.11.2007
5363-I-777/07

2.) Trandolapril Arrow 2 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Arrow

046566
8.9.2008
5363-I-1430/08

1.) ANATON 20 mg/12,5mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

019542
16.2.2004
5363-I-173/04

2.) ANATON 20 mg/12,5mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

007404
16.2.2004
5363-I-172/04

3.) Enalaprilijev maleat/hidroklorotiazid Lek 20 mg/12,5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

054607
4.2.2009
5363-I-172/09

4.) Enalaprilijev maleat/hidroklorotiazid Lek 20 mg/12,5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

054593
4.2.2009
5363-I-171/09

1.) Iruzid 10 mg/12,5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051586
9.1.2009
5363-I-77/09

2.) Iruzid 10 mg/12,5 mg tablete
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051594
9.1.2009
5363-I-78/09

3.) Lizinopril/hidroklorotiazid Actavis 10 mg/12,5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

053643
12.1.2009
5363-I-92/09

20 mg

trandolapril
0,5 mg

2 mg

tableta

kapsula, trda

kapsula, trda

enalapril + HCT (20+12,5)
20 mg

tableta

lizinopril + HCT (10+12,5)
10 mg

C09AA10

tableta

C09BA02

C09BA03
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20 mg
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C09BA03

1.) Iruzid 20 mg/12,5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051608
9.1.2009
5363-I-79/09

2.) Iruzid 20 mg/12,5 mg tablete
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051616
9.1.2009
5363-I-80/09

3.) Lizinopril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/12,5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

053660
12.1.2009
5363-I-93/09

1.) NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tablete
škatla s 30 tabletami

Servier Pharma

014133
8.4.2008
5363-I-637/08

2.) Perindopril 2 mg/indapamid 0,625 mg Servier
škatla s 30 tabletami

Servier Pharma

035955
8.4.2008
5363-I-623/08

3.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

010995
9.1.2007
5363-I-2/07

4.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Salus

011096
9.1.2007
5363-I-6/07

5.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
6.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

011002
9.1.2007
5363-I-3/07
011070
9.1.2007
5363-I-4/07

7.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

011088
9.1.2007
5363-I-5/07

8.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

010987
9.1.2007
5363-I-1/07

1.) NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Servier Pharma

014141
8.4.2008
5363-I-638/08

2.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

011231
9.1.2007
5363-I-11/07

3.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Salus

011240
9.1.2007
5363-I-12/07

4.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

011207
9.1.2007
5363-I-10/07

5.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Salus

011100
9.1.2007
5363-I-7/07

6.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Salus

011193
9.1.2007
5363-I-9/07

7.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Salus

011177
9.1.2007
5363-I-8/07

8.) PREXANIL COMBI 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Servier Pharma

035963
8.4.2008
5363-I-622/08

1.) AMPRIL HL tablete 2,5 mg/12,5 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

015539
14.2.2007
5363-I-101/07

2.) AMPRIL HL tablete 2,5 mg/12,5 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

037702
14.2.2007
5363-I-99/07

3.) CoRamipril TEVA 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

054569
5.2.2009
5363-I-179/09

4.) Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

036765
11.2.2009
5363-I-200/09

5.) Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

001104
22.2.2009
5363-I-201/09

6.) Ramilife HCT 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

046256
1.9.2008
5363-I-1400/08

7.) Ramilife HCT 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

046230
1.9.2008
5363-I-1399/08

8.) Tritazide 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

012483
3.3.2008
5363-I-133/08

perindopril + indapamid (2+0,625)
1,669 mg

tableta

perindopril + indapamid (4+1,25)
3,338 mg

tableta

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

tableta

C09BA04

Salus

C09BA04

C09BA05

Stran

4116 /

Št.
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ramipril + HCT (5+25)
5 mg

tableta
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1.) AMPRIL HD tablete 5 mg/25 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

015580
14.2.2007
5363-I-100/07

2.) AMPRIL HD tablete 5 mg/25 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

037699
14.2.2007
5363-I-98/07

3.) CoRamipril TEVA 5 mg/25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Piramil H 5 mg/25 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

054577
5.2.2009
5363-I-180/09
001155
11.2.2009
5363-I-203/09

5.) Piramil H 5 mg/25 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

036773
11.2.2009
5363-I-202/09

6.) Ramilife HCT 5 mg/25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

046272
1.9.2008
5363-I-1402/08

7.) Ramilife HCT 5 mg/25 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

046264
1.9.2008
5363-I-1401/08

8.) Tritazide 5 mg/25 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

012491
3.3.2008
5363-I-132/08

1.) COZAAR 12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

MSD

010731
26.2.2009
5363-I-277/09

2.) LORISTA filmsko obložene tablete 12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

099666
15.6.2006
5363-I-430/06

1.) COZAAR 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

MSD

059498
26.2.2009
5363-I-278/09

2.) Lorista 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

049565 20.11.2008
5363-I-1958/08

3.) LORISTA filmsko obložene tablete 50 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

076023
15.6.2006
5363-I-429/06

4.) LORISTA filmsko obložene tablete 50 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

020761
15.6.2006
5363-I-428/06

5.) Losartan Mylan 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

031364
2.12.2008
5363-I-1997/08

6.) Losartan Mylan 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

031380
2.12.2008
5363-I-1998/08

7.) Losartic filmsko obložene tablete 50 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

007994
9.11.2006
5363-I-737/06

8.) Losartic filmsko obložene tablete 50 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

075574 28.12.2005
5363-I-1006/05

9.) Losartic filmsko obložene tablete 50 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

075647 28.12.2005
5363-I-1007/05

1.) COZAAR 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

MSD

012289
26.2.2009
5363-I-279/09

2.) COZAAR 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

MSD

022772
13.2.2008
5363-I-114/08

3.) Lorista 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

049506 20.11.2008
5363-I-1957/08

4.) Lorista 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

049450 20.11.2008
5363-I-1956/08

5.) LORISTA filmsko obložene tablete 100 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

099652
15.6.2006
5363-I-433/06

6.) LORISTA filmsko obložene tablete 100 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
7.) Losartan Mylan 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

099649
15.6.2006
5363-I-432/06
031348
2.12.2008
5363-I-1999/08

8.) Losartan Mylan 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

losartan

12,5 mg

50 mg

100 mg

filmsko obložena tableta

LEK

C09CA01

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

Generics-MAH

031356
2.12.2008
5363-I-2000/08
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valsartan

40 mg

filmsko obložena tableta

Št.
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Stran

4117

C09CA03

1.) DIOVAN 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Novartis

016152 15.12.2004
5363-I-711/04

2.) Valsacor 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

099960
22.8.2006
5363-I-552/06

3.) Valsacor 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

099956
22.8.2006
5363-I-553/06

4.) Valsartan Pliva 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

046345
2.9.2008
5363-I-1407/08

5.) Valsartan Pliva 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

046353
2.9.2008
5363-I-1408/08

1.) DIOVAN 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Novartis

050555
31.3.2003
5363-I-219/03

2.) Valsacor 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

099973
22.8.2006
5363-I-551/06

3.) Valsacor 80 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

099987
22.8.2006
5363-I-550/06

4.) Valsartan Pliva 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

046370
2.9.2008
5363-I-1410/08

5.) Valsartan Pliva 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

046361
2.9.2008
5363-I-1409/08

1.) DIOVAN 160 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Novartis

050563
31.3.2003
5363-I-220/03

2.) Valsacor 160 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

055816
22.8.2006
5363-I-548/06

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

KRKA

099990
22.8.2006
5363-I-549/06

4.) Valsartan Pliva 160 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

046337
2.9.2008
5363-I-1412/08

5.) Valsartan Pliva 160 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

046280
2.9.2008
5363-I-1411/08

1.) Aprovel tablete 75 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi BMS

003557
27.8.1997
EU/1/97/046/001

2.) Iraben 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

039420
6.3.2008
5363-I-409/08

3.) Iraben 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

039390
6.3.2008
5363-I-408/08

1.) Aprovel tablete 150 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Iraben 150 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi BMS

003565
27.8.1997
EU/1/97/046/004
039110
6.3.2008
5363-I-411/08

3.) Iraben 150 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

039080
6.3.2008
5363-I-410/08

1.) Aprovel tablete 300 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi BMS

003581
27.8.1997
EU/1/97/046/007

2.) Iraben 300 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

039209
6.3.2008
5363-I-412/08

3.) Iraben 300 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

039250
6.3.2008
5363-I-413/08

Boehringer

003891 16.12.1998
EU/1/98/090/002

80 mg

160 mg

irbesartan
75 mg

150 mg

300 mg

telmisartan
40 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

tableta

C09CA04

tableta

Farmadent-MAH

tableta

tableta

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

C09CA07

Stran

4118 /
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2.) PRITOR 40mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Bayer

004944 11.12.1998
EU/1/98/089/002

3.) PRITOR 40mg filmsko obložene tablete
56 tablet

Bayer

029270 11.12.1998
EU/1/98/089/003

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

Boehringer

003883 16.12.1998
EU/1/98/090/006

2.) PRITOR 80mg filmsko obložene tablete
56 tablet

Bayer

029289 11.12.1998
EU/1/98/089/008

3.) PRITOR 80mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Bayer

004928 11.12.1998
EU/1/98/089/007

1.) Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 100 mg/25 mg filmsko obl.tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047350
1.10.2008
5363-I-1577/08

2.) Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 100 mg/25 mg filmsko obl.tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047406
1.10.2008
5363-I-1578/08

3.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

090182
9.4.2004
5363-I-218/04

4.) Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

049670 20.11.2008
5363-I-1953/08

5.) Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

049697 20.11.2008
5363-I-1955/08

6.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

090298
9.4.2004
5363-I-220/04

7.) Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

049689 20.11.2008
5363-I-1954/08

8.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

090255
9.4.2004
5363-I-219/04

9.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

090247
9.4.2004
5363-I-217/04

10. LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
11. LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

090204
9.4.2004
5363-I-215/04
090263
9.4.2004
5363-I-216/04

12. LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

090271
9.4.2004
5363-I-221/04

MSD

010405
26.2.2009
5363-I-283/09

1.) HYZAAR 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

MSD

001554
26.2.2009
5363-I-281/09

2.) Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 50 mg/12,5 mg filmsko obl.tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047317
1.10.2008
5363-I-1575/08

3.) Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 50 mg/12,5 mg filmsko obl.tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047341
1.10.2008
5363-I-1576/08

4.) Lorista H 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

030171 20.11.2008
5363-I-1719/08

5.) Lorista H 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

049662 20.11.2008
5363-I-1951/08

6.) Lorista H 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

049620 20.11.2008
5363-I-1952/08

7.) Lorista H 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

049590 20.11.2008
5363-I-1950/08

8.) Losartic HC filmsko obložene tablete 50 mg/12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

075507 28.12.2005
5363-I-1005/05

80 mg

tableta

losartan + HCT (100+25)
100 mg

100 mg

filmsko obložena tableta

C09DA01

tableta

1.) FORTZAAR 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

losartan + HCT (50+12,5)
50 mg

KRKA

filmsko obložena tableta

C09DA01
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valsartan + HCT (160+12,5)
160 mg

filmsko obložena tableta
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C09DA03

1.) CO-DIOVAN 160/12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Novartis

030090
17.2.2003
5363-I-58/03

2.) Valsaden 160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

040380
10.3.2008
5363-I-424/08

3.) Valsaden 160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

040550
10.3.2008
5363-I-426/08

4.) Valsaden 160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

040410
10.3.2008
5363-I-425/08

5.) Valsaden 160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

040690
10.3.2008
5363-I-427/08

6.) Zelvartancombo 160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Galex

056090
3.2.2009
5363-I-169/09

1.) CO-DIOVAN 160/25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Novartis

030104
17.2.2003
5363-I-59/03

2.) Valsaden 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

040860
10.3.2008
5363-I-429/08

3.) Valsaden 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

040908
10.3.2008
5363-I-430/08

4.) Valsaden 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Valsaden 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

040916
10.3.2008
5363-I-431/08
040720
10.3.2008
5363-I-428/08

6.) Zelvartancombo 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Galex

056120
3.2.2009
5363-I-170/09

1.) CO-DIOVAN 80/12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Novartis

030112
17.2.2003
5363-I-60/03

2.) Valsaden 80 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

041050
10.3.2008
5363-I-422/08

3.) Valsaden 80 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

040940
10.3.2008
5363-I-420/08

4.) Valsaden 80 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

041190
10.3.2008
5363-I-423/08

5.) Valsaden 80 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

040959
10.3.2008
5363-I-421/08

6.) Zelvartancombo 80 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Galex

056197
3.2.2009
5363-I-168/09

1.) MicardisPlus 40/12,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Boehringer

030414
19.4.2002
EU/1/02/213/007

2.) PRITORPLUS 40/12,5mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Bayer

014281
22.4.2002
EU/1/02/215/005

3.) PRITORPLUS 40/12,5mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Bayer

014273
22.4.2002
EU/1/02/215/002

4.) PRITORPLUS 40/12,5mg filmsko obložene tablete
56 tablet

Bayer

029297
22.4.2002
EU/1/02/215/004

1.) MicardisPlus 80/12,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Boehringer

030422
19.4.2002
EU/1/02/213/002

2.) PRITORPLUS 80/12,5mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Bayer

014303
22.4.2002
EU/1/02/215/007

3.) PRITORPLUS 80/12,5mg filmsko obložene tablete
56 tablet

Bayer

029300
22.4.2002
EU/1/02/215/009

valsartan + HCT (160+25)
160 mg

filmsko obložena tableta

valsartan + HCT (80+12,5)
80 mg

filmsko obložena tableta

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

filmsko obložena tableta

telmisartan + HCT (80+12,5)
80 mg

filmsko obložena tableta

C09DA03

Farmadent-MAH

C09DA03

C09DA07

C09DA07

Stran

4120 /
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4.) PRITORPLUS 80/12,5mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Bayer

014311
22.4.2002
EU/1/02/215/010

1.) MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete
škatla s pretisnim omotom po 56 tablet

Boehringer

042579
27.3.2008
EU/1/02/213/021

2.) MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete
škatla s pretisnim omotom po 30 tablet

Boehringer

042560
27.3.2008
EU/1/02/213/020

3.) MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete
škatla s pretisnim omotom po 98 tablet

Boehringer

042609
27.3.2008
EU/1/02/213/023

4.) MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete
škatla s pretisnim omotom po 28 tablet

Boehringer

042536
27.3.2008
EU/1/02/213/018

5.) MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete
škatla s pretisnim omotom po 14 tablet
6.) MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete
škatla s pretisnim omotom po 90 tablet

Boehringer

042528
27.3.2008
EU/1/02/213/017
042595
27.3.2008
EU/1/02/213/022

7.) MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete
škatla s pretisnim omotom za enkratni odmerek po 28 x 1 tableta

Boehringer

042544
27.3.2008
EU/1/02/213/019

8.) PRITORPLUS 80 mg/25 mg tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu

Bayer

042080
1.4.2008
EU/1/02/215/016

telmisartan + HCT (80+25)
80 mg

simvastatin
5 mg

tableta

filmsko obložena tableta

C09DA07

Boehringer

C10AA01

1.) Simvastatin Ranbaxy 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075132 30.12.2005
5363-I-1015/05

2.) Simvastatin Ranbaxy 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075159 30.12.2005
5363-I-1017/05

3.) Simvastatin Ranbaxy 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075140 30.12.2005
5363-I-1016/05

4.) Simvastatin Teva 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047422 10.11.2008
5363-I-1814/08

1.) Actalipid 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

046639
19.9.2008
5363-I-1541/08

2.) Simvastatin Arrow 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 15 tabletami (1 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

052124
17.6.2008
5363-I-988/08

3.) Simvastatin Arrow 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 ali 2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

052132
17.6.2008
5363-I-989/08

4.) Simvastatin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038423
27.2.2008
5363-I-136/08

5.) Simvastatin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038431
27.2.2008
5363-I-135/08

6.) Simvastatin Mylan 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

014702 15.10.2008
5363-I-1643/08

7.) Simvastatin Mylan 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

014699 15.10.2008
5363-I-1642/08

8.) Simvastatin Ranbaxy 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075167 30.12.2005
5363-I-1018/05

9.) Simvastatin Ranbaxy 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075183 30.12.2005
5363-I-1020/05

10. Simvastatin Ranbaxy 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075175 30.12.2005
5363-I-1019/05

11. Simvastatin Teva 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047430 10.11.2008
5363-I-1816/08

12. Simvastatin Teva 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047457 10.11.2008
5363-I-1817/08

13. Simvastatin Teva 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047449 10.11.2008
5363-I-1815/08

14. SINVACOR 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

MSD

023825
1.4.2005
5363-I-241/05

15. Vabadin 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Menarini

046884
23.9.2008
5363-I-1549/08

10 mg

filmsko obložena tableta
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16. Vasilip 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
17. Vasilip 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

18. Vasilip 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

093580
27.5.2004
5363-I-379/04

19. ZORSTAT filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Galex

035270
6.10.2005
5363-I-716/05

20. ZORSTAT filmsko obložene tablete 10 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Galex

035297
6.10.2005
5363-I-718/05

21. ZORSTAT filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Galex

035289
6.10.2005
5363-I-717/05

1.) Actalipid 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

046647
19.9.2008
5363-I-1542/08

2.) Simvastatin Arrow 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 15 tabletami (1 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

052140
17.6.2008
5363-I-990/08

3.) Simvastatin Arrow 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

052175
17.6.2008
5363-I-992/08

4.) Simvastatin Arrow 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

052159
17.6.2008
5363-I-991/08

5.) Simvastatin Lek 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038458
27.2.2008
5363-I-138/08

6.) Simvastatin Lek 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038466
27.2.2008
5363-I-137/08

7.) Simvastatin Mylan 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

014770 15.10.2008
5363-I-1644/08

8.) Simvastatin Mylan 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

014800 15.10.2008
5363-I-1645/08

9.) Simvastatin Ranbaxy 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075205 30.12.2005
5363-I-1021/05

10. Simvastatin Ranbaxy 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075221 30.12.2005
5363-I-1022/05

11. Simvastatin Ranbaxy 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075264 30.12.2005
5363-I-1023/05

12. Simvastatin Teva 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047465 10.11.2008
5363-I-1818/08

13. Simvastatin Teva 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047473 10.11.2008
5363-I-1819/08

14. Simvastatin Teva 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047481 10.11.2008
5363-I-1820/08

15. SINVACOR 20 mg
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

MSD

012866
1.4.2005
5363-I-244/05

16. SINVACOR 20 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

MSD

012890
1.4.2005
5363-I-243/05

17. Vabadin 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Menarini

046906
23.9.2008
5363-I-1550/08

18. Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

090077
27.5.2004
5363-I-383/04

19. Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
20. Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

013439
27.5.2004
5363-I-384/04
093599
27.5.2004
5363-I-382/04

21. ZORSTAT filmsko obložene tablete 20 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Galex

035408
6.10.2005
5363-I-721/05

22. ZORSTAT filmsko obložene tablete 20 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Galex

035394
6.10.2005
5363-I-720/05

23. ZORSTAT filmsko obložene tablete 20 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Galex

035386
6.10.2005
5363-I-719/05

Actavis Island.

046655
19.9.2008
5363-I-1543/08

20 mg

40 mg

KRKA

013420
27.5.2004
5363-I-381/04
090069
27.5.2004
5363-I-380/04

filmsko obložena tableta

KRKA

filmsko obložena tableta

1.) Actalipid 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
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2.) Simvastatin Arrow 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

052183
17.6.2008
5363-I-993/08

3.) Simvastatin Arrow 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

052191
17.6.2008
5363-I-994/08

4.) Simvastatin Lek 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038482
27.2.2008
5363-I-139/08

5.) Simvastatin Lek 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

038474
27.2.2008
5363-I-140/08

6.) Simvastatin Mylan 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

015130 15.10.2008
5363-I-1647/08

7.) Simvastatin Mylan 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

014940 15.10.2008
5363-I-1646/08

8.) Simvastatin Ranbaxy 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075639 30.12.2005
5363-I-1025/05

9.) Simvastatin Ranbaxy 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075469 30.12.2005
5363-I-1026/05

10. Simvastatin Ranbaxy 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075434 30.12.2005
5363-I-1024/05

11. Simvastatin Teva 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047511 10.11.2008
5363-I-1823/08

12. Simvastatin Teva 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047503 10.11.2008
5363-I-1822/08

13. Simvastatin Teva 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047490 10.11.2008
5363-I-1821/08

14. SINVACOR FORTE 40 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

MSD

034002
1.4.2005
5363-I-245/05

15. SINVACOR FORTE 40 mg
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

MSD

012831
1.4.2005
5363-I-246/05

16. Vabadin 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Menarini

046922
23.9.2008
5363-I-1551/08

17. Vasilip 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

019038
2.4.2007
5363-I-224/07

18. Vasilip 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

013447
2.4.2007
5363-I-225/07

19. ZORSTAT filmsko obložene tablete 40 mg
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Galex

035424
31.1.2007
5363-I-65/07

20. ZORSTAT filmsko obložene tablete 40 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Galex

035416
31.1.2007
5363-I-64/07

Actavis Island.

030040
25.7.2008
5363-I-1210/08

2.) Simvastatin Arrow 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

052213
17.6.2008
5363-I-995/08

3.) Simvastatin Teva 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047520 10.11.2008
5363-I-1824/08

4.) Vasilip 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

002640
12.9.2006
5363-I-631/06

5.) Vasilip 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

002780
12.9.2006
5363-I-632/06

6.) ZORSTAT filmsko obložene tablete 80 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Galex

035459
6.10.2005
5363-I-724/05

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

LEK

000744
24.1.2002
5363-I-44/02

2.) Holetar 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

082945
16.6.2008
5363-I-999/08

LEK

034207
20.2.2008
5363-I-253/08

80 mg
filmsko obložena tableta
1.) Actalipid 80 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

lovastatin
20 mg

pravastatin
10 mg

tableta

tableta

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

C10AA02

C10AA03

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2.) PRAVASTATIN PLIVA tablete 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

29 / 14. 4. 2009 /

Stran

4123

Pliva d.o.o.

036692
11.9.2007
5363-I-604/07

1.) Pralip 20 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

034215
20.2.2008
5363-I-254/08

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

Pliva d.o.o.

036714
11.9.2007
5363-I-605/07

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

LEK

034223
20.2.2008
5363-I-255/08

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

Pliva d.o.o.

036722
11.9.2007
5363-I-606/07

1.) Atoris 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

040177
2.4.2007
5363-I-219/07

2.) Atoris 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

081000
2.4.2007
5363-I-218/07

3.) Sortis 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

008877
7.7.2006
5363-I-488/06

4.) Sortis 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

008923
7.7.2006
5363-I-487/06

5.) Torvalipin 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

042404
28.3.2008
5363-I-571/08

6.) Tulip 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Tulip 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

040487 14.12.2007
5363-I-964/07
040479 14.12.2007
5363-I-963/07

8.) Tulip 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

019127 14.12.2007
5363-I-962/07

1.) Atoris 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

040185
2.4.2007
5363-I-221/07

2.) Atoris 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

080179
2.4.2007
5363-I-220/07

3.) Sortis 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

008974
7.7.2006
5363-I-489/06

4.) Sortis 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

008931
7.7.2006
5363-I-490/06

5.) Torvalipin 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

042412
28.3.2008
5363-I-572/08

6.) Tulip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

040495 14.12.2007
5363-I-966/07

7.) Tulip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

040509 14.12.2007
5363-I-967/07

8.) Tulip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

019208 14.12.2007
5363-I-965/07

1.) Atoris 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

032042
20.7.2005
5363-I-527/05

2.) Atoris 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

032026
20.7.2005
5363-I-528/05

3.) Sortis 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

024120
7.7.2006
5363-I-491/06

4.) Torvalipin 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

042439
28.3.2008
5363-I-573/08

5.) Tulip 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

052809
7.4.2006
5363-I-275/06

6.) Tulip 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

052825
7.4.2006
5363-I-276/06

20 mg

40 mg

atorvastatin
10 mg

20 mg

40 mg

tableta

tableta

filmsko obložena tableta

C10AA05

LEK

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

Stran

4124 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije

7.) Tulip 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

052833
7.4.2006
5363-I-277/06

1.) Sortis 80 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

083011
7.7.2006
5363-I-492/06

2.) Tulip 80 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

054968
23.1.2009
5363-I-150/09

1.) Atifan 125 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

030473
13.1.2009
5363-I-94/09

2.) LAMISIL tablete 125 mg
škatla s 14 tabletami (1x 14 tablet v pretisnem omotu)

Novartis

085154
6.1.2004
5363-I-2/04

KRKA

030449
13.1.2009
5363-I-95/09

2.) LAMISIL tablete 250 mg
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Novartis

085170
6.1.2004
5363-I-3/04

3.) Tefine 250 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

037931
3.10.2005
5363-I-704/05

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

Arrow

020460
3.6.2008
5363-I-977/08

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

Generics-MAH

034754
5.9.2008
5363-I-1425/08

1.) Microgynon 0,03 mg/0,15 mg obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Bayer Sch.-MAH

051373
9.1.2009
5363-I-63/09

2.) Rigevidon obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)

Gedeon Richter

081108
9.3.2005
5363-I-145/05

3.) Stediril-m 0,03 mg/0,15 mg obložene tablete
škatla z 21 tabletami v pretisnum omotu

Wyeth Dunaj

032581
20.6.2008
5363-I-1086/08

1.) Gestodette 0,075 mg/0,02 mg obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

046191
3.9.2008
5363-I-1413/08

2.) Gestodette 0,075 mg/0,02 mg obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

046183
3.9.2008
5363-I-1414/08

3.) Harmonet 0,02 mg/ 0,075 mg obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Wyeth Dunaj

020117
13.3.2007
5363-I-160/07

4.) LINDYNETTE 20 mikrogramov obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)

Gedeon Richter

080926
9.3.2005
5363-I-179/05

5.) LINDYNETTE 20 mikrogramov obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)

Gedeon Richter

080853
9.3.2005
5363-I-178/05

6.) Logest 0,02 mg/0,075 mg obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Bayer Sch.-MAH

008516
28.8.2007
5363-I-572/07

1.) Femoden 0,03 mg/0,075 mg obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Bayer Sch.-MAH

086584
25.9.2008
5363-I-1509/08

2.) LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)

Gedeon Richter

081027
9.3.2005
5363-I-180/05

3.) LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)

Gedeon Richter

081035
9.3.2005
5363-I-181/05

4.) MINULET
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Wyeth Dunaj

076740
22.6.2005
5363-I-464/05

Pliva d.o.o.

075485
18.7.2008
5363-I-683/08

80 mg

terbinafin

125 mg

filmsko obložena tableta

tableta

D01BA02

250 mg
tableta
1.) Atifan 250 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

levonorgestrel + EE (15+3)
0,15 mg

obložena tableta

gestoden + EE (7,5+2)
0,075 mg

obložena tableta

gestoden + EE (7,5+3)
0,075 mg

tamsulozin

0,367 mg

obložena tableta

G03AA07

G03AA10

G03AA10

G04CA02
kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

1.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
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2.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

075493
18.7.2008
5363-I-684/08

3.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
4.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla z 10 kapsulami (1 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

075477
18.7.2008
5363-I-682/08
033120
27.2.2008
5363-I-189/08

5.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

033260
27.2.2008
5363-I-190/08

6.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla z 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

034070
27.2.2008
5363-I-197/08

7.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

033430
27.2.2008
5363-I-191/08

8.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

033880
27.2.2008
5363-I-195/08

9.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla s 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

033910
27.2.2008
5363-I-196/08

10. Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

033570
27.2.2008
5363-I-192/08

11. Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

033600
27.2.2008
5363-I-193/08

12. Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

033740
27.2.2008
5363-I-194/08

13. Taflosin 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Menarini

025640
11.2.2008
5363-I-214/08

14. Taflosin 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Menarini

025720
11.2.2008
5363-I-215/08

15. Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

001376 17.10.2007
5363-I-723/07

16. Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

039403 17.10.2007
5363-I-724/07

17. Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Generics-MAH

038970 28.11.2008
5363-I-1990/08

18. Tanyz trde kapsule s podaljšanim sproščanjem 0,4 mg
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA

038245
14.6.2007
5363-I-384/07

1.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

052612
7.4.2006
5363-I-281/06

2.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

052736
7.4.2006
5363-I-282/06

3.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

052582
7.4.2006
5363-I-280/06

4.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

052418
7.4.2006
5363-I-278/06

5.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

052477
7.4.2006
5363-I-279/06

6.) Hyplafin 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Actavis-izd.

028320
2.10.2007
5363-I-678/07

7.) Hyplafin 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Actavis-izd.

028240
2.10.2007
5363-I-677/07

8.) MOSTRAFIN 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

026654
11.4.2008
5363-I-664/08

9.) PROSTIDE 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

MSD

097187
1.4.2008
5363-I-585/08

1.) AMOKSIKLAV 312,5 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 100 ml suspenzije

LEK

005274 14.12.2004
5363-I-689/04

2.) Betaklav 250 mg/62,5 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 100 ml suspenzije

KRKA

072745
7.11.2007
5363-I-767/07

finasterid
5 mg

amoksicilin

250 mg/5ml

filmsko obložena tableta

prašek za peroralno suspenzijo

LEK

G04CB01

J01CR02

Stran
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prašek za peroralno suspenzijo

1.) Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 140 ml suspenzije

LEK

096946
3.3.2008
5363-I-361/08

2.) Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 35 ml suspenzije

LEK

034010
3.3.2008
5363-I-362/08

3.) Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 50 ml suspenzije

LEK

096911
3.3.2008
5363-I-359/08

4.) Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 70 ml suspenzije

LEK

096938
3.3.2008
5363-I-360/08

5.) Augmentin 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 70 ml suspenzije

GlaxoSmithKline

005967
18.9.2006
5363-I-684/06

1.) AMOKSIKLAV 2x 625 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

000817 14.12.2004
5363-I-683/04

2.) AMOKSIKLAV 2x 625 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK

000906 14.12.2004
5363-I-682/04

3.) AMOKSIKLAV 2x 625 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK

000973 14.12.2004
5363-I-684/04

4.) AMOKSIKLAV 625 mg filmsko obložene tablete
škatla s stekleničko z 21 tabletami

LEK

069310 14.12.2004
5363-I-681/04

5.) AMOKSIKLAV 625 mg filmsko obložene tablete
škatla s stekleničko s 15 tabletami

LEK

069280 14.12.2004
5363-I-680/04

6.) Augmentin 625 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

GlaxoSmithKline

005819
18.9.2006
5363-I-683/06

7.) Betaklav 500 mg/125 mg tablete
škatla s 14 tabletami v steklenički

KRKA

072761
7.11.2007
5363-I-765/07

8.) Betaklav 500 mg/125 mg tablete
škatla z 21 tabletami v steklenički

KRKA

010707
7.11.2007
5363-I-766/07

9.) Amoksiklav SOLVO 625 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem omotu)

LEK

052965
6.12.2006
5363-I-897/06

10.) Amoksiklav SOLVO 625 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v pretisnem omotu)

LEK

052973
6.12.2006
5363-I-898/06

1.) AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

000787 14.12.2004
5363-I-686/04

2.) AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK

000639 14.12.2004
5363-I-685/04

3.) AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK

000701 14.12.2004
5363-I-687/04

4.) Augmentin 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
5.) Betaklav 875 mg/125 mg tablete
škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v dvojnem traku)

GlaxoSmithKline

005894
18.9.2006
5363-I-682/06
019143
7.1.2009
5363-I-57/09

6.) Betaklav 875 mg/125 mg tablete
škatla z 20 tabletami (10 x 2 tableti v dvojnem traku)

KRKA

017469
7.1.2009
5363-I-56/09

7.) Betaklav 875 mg/125 mg tablete
škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v dvojnem traku)

KRKA

017485
7.1.2009
5363-I-55/09

8.) Amoksiklav SOLVO 1000 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v pretisnem omotu)

LEK

052957
6.12.2006
5363-I-900/06

9.) Amoksiklav SOLVO 1000 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem omotu)

LEK

052906
6.12.2006
5363-I-899/06

1.) Clarosip 125 mg zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s 14 slamicami za pitje

Grünenthal

032204
5.1.2006
5363-I-5/06

2.) Fromilid 125 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko z zrnci za pripravo 60 ml suspenzije in brizga

KRKA

078069
20.7.2005
5363-I-522/05

500 mg

tableta

tableta za peroralno suspenzijo

875 mg

tableta

KRKA

tableta za peroralno suspenzijo

klaritromicin
125 mg

zrnca za peroralno suspenzijo

J01FA09
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250 mg
mg
250

Št.
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Stran

4127

filmsko obložena
obložena tableta
tableta
filmsko

1.)
1.) Clarexid
Clarexid 250
250 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete
škatla zz 10
10 tabletami
tabletami (1
(1 xx 10
10 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
škatla

Galex
Galex

018716
8.5.2007
018716
8.5.2007
5363-I-264/07
5363-I-264/07

2.)
2.) Clarexid
Clarexid 250
250 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete
škatla ss 14
14 tabletami
tabletami (1
(1 xx 14
14 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
škatla

Galex
Galex

018724
8.5.2007
018724
8.5.2007
5363-I-265/07
5363-I-265/07

3.)
3.) Fromilid
Fromilid 250
250 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete
škatla
škatla ss 14
14 tabletami
tabletami (2
(2 xx 77 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
4.)
Klaritromicin
Mylan
250
mg
tablete
4.) Klaritromicin Mylan 250 mg tablete
škatla
škatla ss 14
14 tabletami
tabletami (2
(2 xx 77 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
5.) Lekoklar
Lekoklar 250
250 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete
5.)
škatla
škatla ss 14
14 tabletami
tabletami (2
(2 xx 77 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
250
mg
zrnca
za
peroralno
250 mg
zrnca za peroralno suspenzijo
suspenzijo

KRKA
KRKA

096989
096989 10.12.2007
10.12.2007
5363-I-914/07
5363-I-914/07
001830
9.9.2008
001830
9.9.2008
5363-I-1426/08
5363-I-1426/08
093807
1.6.2007
093807
1.6.2007
5363-I-343/07
5363-I-343/07

1.)
1.) Clarosip
Clarosip 250
250 mg
mg zrnca
zrnca za
za peroralno
peroralno suspenzijo
suspenzijo
škatla ss 14
14 slamicami
slamicami za
za pitje
pitje
škatla

Grünenthal
Grünenthal

032220
5.1.2006
032220
5.1.2006
5363-I-7/06
5363-I-7/06

2.)
2.) Fromilid
Fromilid 250
250 mg/5
mg/5 ml
ml zrnca
zrnca za
za peroralno
peroralno suspenzijo
suspenzijo
škatla
škatla ss stekleničko
stekleničko zz zrnci
zrnci za
za pripravo
pripravo 60
60 ml
ml suspenzije
suspenzije in
in brizga
brizga
500 mg
mg
filmsko obložena
obložena tableta
tableta
500
filmsko

KRKA
KRKA

035840
035840 10.12.2007
10.12.2007
5363-I-916/07
5363-I-916/07

1.) Clarexid
500 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete
1.)
Clarexid 500
škatla
škatla zz 10
10 tabletami
tabletami (1
(1 xx 10
10 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
2.)
Clarexid
500
mg
filmsko
obložene
tablete
2.) Clarexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla ss 14
14 tabletami
tabletami (2
(2 xx 77 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
škatla

Galex
Galex

020001
8.5.2007
020001
8.5.2007
5363-I-266/07
5363-I-266/07
020010
8.5.2007
020010
8.5.2007
5363-I-267/07
5363-I-267/07

3.)
3.) Klaritromicin
Klaritromicin Mylan
Mylan 500
500 mg
mg tablete
tablete
škatla
škatla ss 14
14 tabletami
tabletami (2
(2 xx 77 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
500
mg
filmsko
obložena
tableta
s
500 mg
filmsko obložena tableta s pulzirajočim
pulzirajočim sproščanjem
sproščanjem

Generics-MAH
Generics-MAH

001970
9.9.2008
001970
9.9.2008
5363-I-1427/08
5363-I-1427/08

1.)
1.) Lekoklar
Lekoklar XL
XL 500
500 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s pulzirajočim
pulzirajočim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla ss 14
14 tabletami
tabletami (2
(2 xx 77 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
2.) Lekoklar
Lekoklar XL
XL 500
500 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s pulzirajočim
pulzirajočim sproščanjem
sproščanjem
2.)
škatla
škatla zz 10
10 tabletami
tabletami (2
(2 xx 55 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
3.)
3.) Lekoklar
Lekoklar XL
XL 500
500 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s pulzirajočim
pulzirajočim sproščanjem
sproščanjem
škatla ss 77 tabletami
tabletami (1
(1 xx 77 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
škatla

LEK
LEK

027162
29.5.2007
027162
29.5.2007
5363-I-330/07
5363-I-330/07
027146
29.5.2007
027146
29.5.2007
5363-I-328/07
5363-I-328/07
027227
29.5.2007
027227
29.5.2007
5363-I-329/07
5363-I-329/07

4.)
4.) Lekoklar
Lekoklar XL
XL 500
500 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s pulzirajočim
pulzirajočim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla ss 55 tabletami
tabletami (1
(1 xx 55 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
500 mg
mg
tableta ss podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
500
tableta

LEK
LEK

027170
29.5.2007
027170
29.5.2007
5363-I-327/07
5363-I-327/07

1.) Fromilid
uno 500
500 mg
mg tablete
tablete ss podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
1.)
Fromilid uno
škatla
škatla zz 10
10 tabletami
tabletami (2
(2 xx 55 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
2.)
2.) Fromilid
Fromilid uno
uno 500
500 mg
mg tablete
tablete ss podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla ss 14
14 tabletami
tabletami (2
(2 xx 77 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
škatla

KRKA
KRKA

013870
27.9.2007
013870
27.9.2007
5363-I-662/07
5363-I-662/07
013927
27.9.2007
013927
27.9.2007
5363-I-663/07
5363-I-663/07

3.)
3.) Fromilid
Fromilid uno
uno 500
500 mg
mg tablete
tablete ss podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla ss 77 tabletami
tabletami (1
(1 xx 77 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
4.)
4.) Fromilid
Fromilid uno
uno 500
500 mg
mg tablete
tablete ss podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla ss 55 tabletami
tabletami (1
(1 xx 55 tablet
tablet vv pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)

KRKA
KRKA

azitromicin
azitromicin

100
100 mg/5ml
mg/5ml

prašek
prašek za
za peroralno
peroralno suspenzijo
suspenzijo

Generics-MAH
Generics-MAH
LEK
LEK

Galex
Galex

LEK
LEK
LEK
LEK

KRKA
KRKA

KRKA
KRKA

013854
27.9.2007
013854
27.9.2007
5363-I-661/07
5363-I-661/07
013846
27.9.2007
013846
27.9.2007
5363-I-660/07
5363-I-660/07

J01FA10
J01FA10

1.)
1.) Azitromicin
Azitromicin Lek
Lek 100
100 mg/5
mg/5 ml
ml prašek
prašek za
za peroralno
peroralno suspenzijo
suspenzijo
škatla ss stekleničko
stekleničko zz 20
20 ml
ml suspenzije
suspenzije (po
(po pripravi)
pripravi) in
in injekcijsko
injekcijsko brizgo
brizgo
škatla

LEK
LEK

034266
11.2.2008
034266
11.2.2008
5363-I-211/08
5363-I-211/08

2.)
2.) SUMAMED
SUMAMED za
za otroke
otroke 100
100 mg/5
mg/5 ml
ml prašek
prašek za
za peroralno
peroralno suspenzijo
suspenzijo
škatla
škatla ss plastenkos
plastenkos praškom
praškom za
za pripravo
pripravo 20
20 ml
ml suspenzije
suspenzije
200
prašek
200 mg
mg
prašek za
za peroralno
peroralno suspenzijo
suspenzijo

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

002550
002550 10.10.2008
10.10.2008
5363-I-1628/08
5363-I-1628/08

1.) Azitromicin
Lek 200
200 mg/5
mg/5 ml
ml prašek
prašek za
za peroralno
peroralno suspenzijo
suspenzijo
1.)
Azitromicin Lek
škatla
škatla ss stekleničko
stekleničko zz 20
20 ml
ml suspenzije
suspenzije
2.) Azitromicin
Azitromicin Lek
Lek 200
200 mg/5
mg/5 ml
ml prašek
prašek za
za peroralno
peroralno suspenzijo
suspenzijo
2.)
škatla ss stekleničko
stekleničko ss 30
30 ml
ml suspenzije
suspenzije
škatla

LEK
LEK

034290
11.2.2008
034290
11.2.2008
5363-I-212/08
5363-I-212/08
034371
11.2.2008
034371
11.2.2008
5363-I-213/08
5363-I-213/08

3.)
3.) SUMAMED
SUMAMED 200
200 mg/5
mg/5 ml
ml prašek
prašek za
za peroralno
peroralno suspenzijo
suspenzijo
škatla ss plastenko
plastenko ss praškom
praškom za
za pripravo
pripravo 37,5
37,5 ml
ml suspenzije
suspenzije
škatla

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

047899
047899 10.10.2008
10.10.2008
5363-I-1630/08
5363-I-1630/08

4.)
4.) SUMAMED
SUMAMED 200
200 mg/5
mg/5 ml
ml prašek
prašek za
za peroralno
peroralno suspenzijo
suspenzijo
škatla
škatla ss plastenko
plastenko ss praškom
praškom za
za pripravo
pripravo 30
30 ml
ml suspenzije
suspenzije
5.)
5.) SUMAMED
SUMAMED 200
200 mg/5
mg/5 ml
ml prašek
prašek za
za peroralno
peroralno suspenzijo
suspenzijo
škatla
škatla ss plastenkos
plastenkos praškom
praškom za
za pripravo
pripravo 15
15 ml
ml suspenzije
suspenzije
6.) SUMAMED
SUMAMED 200
200 mg/5
mg/5 ml
ml prašek
prašek za
za peroralno
peroralno suspenzijo
suspenzijo
6.)
škatla
škatla ss plastenko
plastenko ss praškom
praškom za
za pripravo
pripravo 20
20 ml
ml suspenzije
suspenzije

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

005924
005924 10.10.2008
10.10.2008
5363-I-1627/08
5363-I-1627/08
047902
047902 10.10.2008
10.10.2008
5363-I-1629/08
5363-I-1629/08
002569 10.10.2008
10.10.2008
002569
5363-I-1631/08
5363-I-1631/08

LEK
LEK

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

Stran

4128 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije

7.) ZITROCIN 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s 100 ml plastenko s praškom za pripravo 30 ml suspenzije

Galex

055077
8.7.2008
5363-I-1097/08

8.) ZITROCIN 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s 50 ml plastenko s praškom za pripravo 15 ml suspenzije

Galex

055069
8.7.2008
5363-I-1096/08

1.) Azitromicin Lek 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

LEK

033723
9.9.2004
5363-I-585/04

2.) Azitromicin Sandoz 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

047600 15.12.2008
5363-I-1652/08

3.) SUMAMED 250 mg trde kapsule
škatla s 6 kapsulamii (1 x 6 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

032824
16.3.2006
5363-I-221/06

4.) ZITROCIN 250 mg trde kapsule
škatla s 6 kapsulami (1 x 6 kapsul v pretisnem omotu)

Galex

055107
8.7.2008
5363-I-1099/08

1.) Azibiot filmsko obložene tablete 500 mg
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

KRKA

033022 11.12.2007
5363-I-902/07

2.) Azitromicin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

LEK

033758
9.9.2004
5363-I-587/04

3.) Azitromicin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)
4.) Azitromicin Sandoz 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

LEK

033731
9.9.2004
5363-I-586/04
047619 15.12.2008
5363-I-1654/08

5.) Azitromicin Sandoz 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Sandoz

047635 15.12.2008
5363-I-1653/08

6.) SUMAMED 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

002593 10.10.2008
5363-I-1632/08

7.) SUMAMED S 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

096768 10.10.2008
5363-I-1625/08

8.) ZITROCIN 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

Galex

055034
8.7.2008
5363-I-1098/08

1.) CIPRINOL filmsko obložene tablete 250 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

037044
2.3.2005
5363-I-173/05

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

Bayer d.o.o.

015628
16.9.2004
5363-I-593/04

3.) Ciprofloksacin Arrow 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

075108
2.6.2008
5363-I-417/08

4.) Ciprofloksacin Lek 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

086002
21.2.2008
5363-I-272/08

5.) Ciprofloksacin Lek 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

086010
21.2.2008
5363-I-273/08

6.) Ciprum 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

080268
14.4.2008
5363-I-678/08

1.) CIPRINOL filmsko obložene tablete 500 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

040398
2.3.2005
5363-I-174/05

2.) CIPROBAY 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Bayer d.o.o.

022454
16.9.2004
5363-I-594/04

3.) Ciprofloksacin Arrow 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

075116
2.6.2008
5363-I-418/08

4.) Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

086029
21.2.2008
5363-I-274/08

5.) Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

086037
21.2.2008
5363-I-275/08

6.) Ciprum 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

090158
14.4.2008
5363-I-679/08

KRKA

055336
12.3.2003
5363-I-111/03

250 mg

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

500 mg

ciprofloksacin
250 mg

500 mg

750 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

Sandoz

J01MA02

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

1.) CIPRINOL filmsko obložene tablete 750 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
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2.) CIPROBAY 750 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Bayer d.o.o.

065765
16.9.2004
5363-I-595/04

3.) Ciprofloksacin Arrow 750 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

075124
2.6.2008
5363-I-419/08

4.) Ciprofloksacin Lek 750 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

086053
21.2.2008
5363-I-277/08

5.) Ciprofloksacin Lek 750 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Ciprum 750 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

086045
21.2.2008
5363-I-276/08
090166
14.4.2008
5363-I-680/08

levofloksacin
250 mg

filmsko obložena tableta

Pliva d.o.o.
J01MA12

1.) Flexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 200 tabletami (20 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041734
19.3.2008
5363-I-523/08

2.) Flexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041670
19.3.2008
5363-I-517/08

3.) Flexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041696
19.3.2008
5363-I-519/08

4.) Flexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 1 tableto (1 x 1 tableta v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041661
19.3.2008
5363-I-516/08

5.) Flexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041688
19.3.2008
5363-I-518/08

6.) Flexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041700
19.3.2008
5363-I-520/08

7.) Flexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041718
19.3.2008
5363-I-521/08

8.) Flexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041726
19.3.2008
5363-I-522/08

9.) Tavanic 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

009210 11.11.2008
5363-I-1839/08

10. Tavanic 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

045632 11.11.2008
5363-I-1838/08

1.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041807
19.3.2008
5363-I-530/08

2.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 1 tableto (1 x 1 tableta v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041742
19.3.2008
5363-I-524/08

3.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 500 tabletami (50 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041823
19.3.2008
5363-I-532/08

4.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041769
19.3.2008
5363-I-526/08

5.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041793
19.3.2008
5363-I-529/08

6.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 200 tabletami (20 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041815
19.3.2008
5363-I-531/08

7.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041750
19.3.2008
5363-I-525/08

8.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041777
19.3.2008
5363-I-527/08

9.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041785
19.3.2008
5363-I-528/08

10. Tavanic 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

009245 11.11.2008
5363-I-1840/08

1.) Diflazon 50 mg trde kapsule
škatla 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)

KRKA

001317
14.1.2009
5363-I-106/09
056391
11.1.2006
5363-I-28/06

3.) FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 50 mg
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

500 mg

flukonazol
50 mg

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

J02AC01

Pfizer SARL1

083402
30.4.2004
5363-I-351/04

Stran
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4.) Flukonazol Lek 50 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

014745
28.3.2008
5363-I-567/08

1.) Diflazon 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA

001341
14.1.2009
5363-I-107/09

2.) Diflucan 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

067563
11.1.2006
5363-I-29/06

3.) Diflucan 100 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

069000
11.1.2006
5363-I-30/06

4.) FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 100 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

083542
30.4.2004
5363-I-353/04

5.) FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 100 mg
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

083461
30.4.2004
5363-I-352/04

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

LEK

034738
28.3.2008
5363-I-569/08

7.) Flukonazol Lek 100 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

034703
28.3.2008
5363-I-568/08

1.) Diflazon 150 mg trde kapsule
škatla z 2 kapsulama (1 x 2 kapsuli v pretisnem omotu)

KRKA

014346
14.1.2009
5363-I-109/09

2.) Diflazon 150 mg trde kapsule
škatla s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)

KRKA

014354
14.1.2009
5363-I-110/09

3.) Diflazon 150 mg trde kapsule
škatla z 1 kapsulo v pretisnem omotu

KRKA

001023
14.1.2009
5363-I-108/09

4.) Diflucan 150 mg trde kapsule
škatla z 1 kapsulo v pretisnem omotu

Pfizer SARL1

067636
11.1.2006
5363-I-31/06

5.) FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 150 mg
škatla z 1 kapsulo (1 x 1 kapsula v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

083607
30.4.2004
5363-I-354/04

6.) Flukonazol Lek 150 mg trde kapsule
škatla z 1 kapsulo v pretisnem omotu

LEK

034746
28.3.2008
5363-I-570/08

1.) ITRACOL 100 mg trde kapsule
škatla s 15 kapsulami (1 x 15 kapsul v pretisnem omotu)

Generics-MAH

041548
16.1.2009
5363-I-119/09

2.) ITRACOL 100 mg trde kapsule
škatla s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)

Generics-MAH

052094
16.1.2009
5363-I-118/09

3.) ITRACOL 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsule v pretisnem omotu)

Generics-MAH

041556
16.1.2009
5363-I-120/09

4.) ITRASPORIN 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Medis

026786
25.9.2007
5363-I-619/07

5.) ITRASPORIN 100 mg trde kapsule
škatla s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)

Medis

026735
25.9.2007
5363-I-617/07

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)

Medis

026760
25.9.2007
5363-I-618/07
019356 23.11.2005
5363-I-891/05

8.) SPORANOX kapsule
škatla z 28 kapsulami (7 x 4 kapsule v pretisnem omotu)

Johnson

080047 23.11.2005
5363-I-889/05

9.) SPORANOX kapsule
škatla s 15 kapsulami (3 x 5 kapsul v pretisnem omotu)

Johnson

043672 23.11.2005
5363-I-890/05

1.) Valaciklovir Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

026883
14.9.2007
5363-I-630/07

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

LEK

026875
14.9.2007
5363-I-631/07

3.) Valaciklovir Mylan 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

055140
26.1.2009
5363-I-152/09

4.) Valaciklovir Mylan 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 42 tabletami (3 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

055280
26.1.2009
5363-I-153/09

100 mg

150 mg

itrakonazol
100 mg

valaciklovir
500 mg

kapsula, trda

kapsula, trda

kapsula, trda

filmsko obložena tableta

J02AC02

Johnson

J05AB11
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5.) Valaciklovir Teva 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

055310
21.1.2009
5363-I-136/09

6.) Valaciklovir Teva 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 42 tabletami (6 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

055450
21.1.2009
5363-I-137/09

7.) VALTREX
škatla z 42 tabletami (7 x 6 tablet v pretisnem omotu)

GlaxoSmithKline

093785
11.6.2004
5363-I-434/04

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

GlaxoSmithKline

093793
11.6.2004
5363-I-433/04

1.) BICKAM 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

015270
9.9.2008
5363-I-1443/08

2.) Bicusan 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

043230
16.7.2008
5363-I-1126/08

3.) Bikalutamid Lek 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

018309
3.4.2007
5363-I-145/07

4.) Bikalutamid Pliva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

051250 15.12.2008
5363-I-2045/08

5.) Bikalutamid Synthon 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Synthon-MAH

043893
16.7.2008
5363-I-1127/08

6.) Bikalutamid Teva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

025860
17.9.2008
5363-I-1507/08

7.) Casodex 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

AstraZeneca

085472 28.12.2007
5363-I-970/07

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

Actavis Island.

049816
1.12.2008
5363-I-2006/08

2.) Bikalutamid Pliva 150 mg filmsko obložene tablete
škatla s 40 tabletami (4 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

051080 15.12.2008
5363-I-2048/08

3.) Bikalutamid Pliva 150 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

051110 15.12.2008
5363-I-2049/08

4.) Bikalutamid Pliva 150 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Bikalutamid Pliva 150 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

051241 15.12.2008
5363-I-2047/08
051136 15.12.2008
5363-I-2046/08

6.) Bikalutamid Teva 150 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

034460
17.9.2008
5363-I-1508/08

7.) Casodex 150 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

AstraZeneca

019577
16.2.2004
5363-I-176/04

1.) Anastrozol Arrow 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

054496
13.2.2009
5363-I-232/09

2.) Anastrozol Lek 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

042102
11.4.2008
5363-I-669/08

3.) Anastrozol Mylan 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

026964
9.9.2008
5363-I-1438/08

4.) Anastrozol Teva 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

031020 10.10.2008
5363-I-1624/08

5.) Arimidex 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet)

AstraZeneca

000132
3.3.2008
5363-I-363/08

6.) Betasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048038
25.9.2008
5363-I-1671/08

7.) Betasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

047988
25.9.2008
5363-I-1667/08

8.) Betasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

047970
25.9.2008
5363-I-1666/08

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

HELM-MAH

047961
25.9.2008
5363-I-1665/08

10. Betasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048011
25.9.2008
5363-I-1669/08

bikalutamid
50 mg

150 mg

anastrozol
1 mg

filmsko obložena tableta

L02BB03

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

Pliva d.o.o.

L02BG03

Stran
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11. Betasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

047996
25.9.2008
5363-I-1668/08

12. Betasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048020
25.9.2008
5363-I-1670/08

13. Deltasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048097
25.9.2008
5363-I-1677/08

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

HELM-MAH

048046
25.9.2008
5363-I-1672/08

15. Deltasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048089
25.9.2008
5363-I-1676/08

16. Deltasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048054
25.9.2008
5363-I-1673/08

17. Deltasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048100
25.9.2008
5363-I-1678/08

18. Deltasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048070
25.9.2008
5363-I-1675/08

19. Deltasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048062
25.9.2008
5363-I-1674/08

20. Epsisolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048135
25.9.2008
5363-I-1681/08

21. Epsisolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
22. Epsisolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048127
25.9.2008
5363-I-1680/08
048143
25.9.2008
5363-I-1682/08

23. Epsisolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048151
25.9.2008
5363-I-1683/08

24. Epsisolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048160
25.9.2008
5363-I-1684/08

25. Epsisolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048178
25.9.2008
5363-I-1685/08

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

HELM-MAH

048119
25.9.2008
5363-I-1679/08

27. Gammasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048240
25.9.2008
5363-I-1664/08

28. Gammasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048208
25.9.2008
5363-I-1660/08

29. Gammasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048216
25.9.2008
5363-I-1661/08

30. Gammasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048194
25.9.2008
5363-I-1659/08

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

HELM-MAH

048186
25.9.2008
5363-I-1658/08

32. Gammasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048224
25.9.2008
5363-I-1662/08

33. Gammasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048232
25.9.2008
5363-I-1663/08

34. Ozolan 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

052990
7.1.2009
5363-I-45/09

35. Ozolan 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

052922
7.1.2009
5363-I-41/09

36. Ozolan 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 300 tabletami (30 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053724
7.1.2009
5363-I-127/09

37. Ozolan 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

052981
7.1.2009
5363-I-44/09

38. Ozolan 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053139
7.1.2009
5363-I-47/09

39. Ozolan 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053040
7.1.2009
5363-I-46/09

40. Ozolan 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

052930
7.1.2009
5363-I-42/09

41. Ozolan 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

052949
7.1.2009
5363-I-43/09

HELM-MAH
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42. Zelotrin 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 300 tabletami (30 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053929
7.1.2009
5363-I-128/09

43. Zelotrin 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053457
7.1.2009
5363-I-48/08

44. Zelotrin 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053481
7.1.2009
5363-I-50/09

45. Zelotrin 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053473
7.1.2009
5363-I-49/08

46. Zelotrin 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
47. Zelotrin 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053490
7.1.2009
5363-I-51/09
053503
7.1.2009
5363-I-52/09

48. Zelotrin 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053546
7.1.2009
5363-I-54/09

49. Zelotrin 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053520
7.1.2009
5363-I-53/09

1.) Olfen Lactab 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Mepha-MAH

073164 18.11.2006
5363-I-860/06

2.) VOLTAREN FORTE obložene tablete 50 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

035157
3.6.2005
5363-I-435/05

1.) NAKLOFEN svečke 50 mg
škatla z 10 svečkami v dvojnem traku (10 x 50 mg)

KRKA

054119
14.1.2005
5363-I-35/05

2.) VOLTAREN svečke 50 mg
škatla z 10 svečkami (2 x 5 svečk v dvojnem traku)

Pliva d.o.o.

094994
3.6.2005
5363-I-430/05

Mepha-MAH

084069
30.5.2007
5363-I-336/07

2.) Naklofen SR 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

054143 25.10.2006
5363-I-811/06

3.) VOLTAREN RETARD film. obl.tablete s podaljšanim sprošč. 100mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

094935
3.6.2005
5363-I-434/05

1.) CELOMIX tablete 7,5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Keri Pharma

041181
16.3.2006
5363-I-210/06

2.) Lormed 7,5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.-MAH 075809
8.5.2006
5363-I-345/06

3.) Lormed 7,5 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.-MAH 075906
8.5.2006
5363-I-346/06

4.) Lormed 7,5 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.-MAH 075795
8.5.2006
5363-I-344/06

5.) Meloksikam Arrow 7,5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

025020
3.6.2008
5363-I-978/08

6.) Meloksikam Mylan 7,5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

053015
10.9.2008
5363-I-1487/08

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

Galex

055522
17.6.2008
5363-I-1003/08

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

Boehringer N

003395
16.6.2008
5363-I-665/08

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

Keri Pharma

041173
16.3.2006
5363-I-211/06

2.) Lormed 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretissnem omotu)
3.) Lormed 15 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.-MAH 075779
8.5.2006
5363-I-348/06
PRO.MED.SC.-MAH 075752
8.5.2006
5363-I-347/06

diklofenak
50 mg

50 mg

100 mg

filmsko obložena tableta

PharOS, Grčija

M01AB05

svečka

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

1.) Olfen 100 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
tableta s podaljšanim sproščanjem

meloksikam
7,5 mg

15 mg

tableta

M01AC06

tableta
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4.) Lormed 15 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.-MAH 075787
8.5.2006
5363-I-349/06

5.) Meloksikam Arrow 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

024970
3.6.2008
5363-I-979/08

6.) Meloksikam Mylan 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

053023
10.9.2008
5363-I-1488/08

7.) MELOXAN 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Galex

055549
17.6.2008
5363-I-1004/08

8.) MOVALIS 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Boehringer N

003832
16.6.2008
5363-I-666/08

1.) SIRDALUD 2 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Novartis

078026
10.2.2005
5363-I-79/05

2.) Tizanidin Teva 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

050270
4.12.2008
5363-I-2027/08

1.) SIRDALUD 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Novartis

078107
10.2.2005
5363-I-80/05

2.) Tizanidin Teva 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

050300
4.12.2008
5363-I-2028/08

1.) Alendronat Arrow 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

068365
17.6.2008
5363-I-996/08

2.) Lindron 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

016063
26.3.2008
5363-I-549/08

3.) TEVA NATE 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

JDC

060801
20.4.2004
5363-I-241/04

1.) ALENAX 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

002020
9.9.2008
5363-I-1432/08

2.) ALENAX 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

025879
9.9.2008
5363-I-1434/08

3.) ALENAX 70 mg tablete
škatla z 8 tabletami (2 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

025887
9.9.2008
5363-I-1433/08

4.) Alendor 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

014230
16.2.2007
5363-I-91/07

5.) Alendor 70 mg tablete
škatla s 40 tabletami (10 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

014290
16.2.2007
5363-I-92/07

6.) Alendor 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

014222
16.2.2007
5363-I-90/07

7.) Alendronat Arrow 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

068381
17.6.2008
5363-I-997/08

8.) Alendronat Arrow 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)
9.) Alendronat Lek 70 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Arrow

068403
17.6.2008
5363-I-998/08
043567
5.6.2008
5363-I-1006/08

10. Alendronat Lek 70 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)

LEK

043559
5.6.2008
5363-I-1005/08

11. Forosa 70 mg filmsko obložene tablete
škatla z 8 tabletami (2 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

025828
12.7.2007
5363-I-461/07

12. Forosa 70 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

025801
12.7.2007
5363-I-460/07

13. Forosa 70 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

025810
12.7.2007
5363-I-462/07

14. FOSAMAX enkrat tedensko 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

MSD

015318
7.6.2007
5363-I-354/07

15. TEVANATE 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Teva NL-MAH

099865
17.6.2008
5363-I-1018/08

tizanidin
2 mg

4 mg

alendronska kislina
10 mg

70 mg

tableta

M03BX02

tableta

tableta

M05BA04

tableta

LEK
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16. TEVANATE
TEVANATE 70
70 mg
mg tablete
tablete
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12 tabletami
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x4
4 tablete
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v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
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Teva
Teva NL-MAH
NL-MAH

099879
17.6.2008
099879
17.6.2008
5363-I-1019/08
5363-I-1019/08

Sanofi-Aventis
Sanofi-Aventis

067350
067350 30.11.2007
30.11.2007
5363-I-861/07
5363-I-861/07

risedronska
risedronska kislina
kislina

M05BA07
M05BA07
32,5 mg
mg
filmsko obložena
obložena tableta
tableta
32,5
filmsko
1.)
1.) ACTONEL
ACTONEL enkrat
enkrat tedensko
tedensko 35
35 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete
škatla
s
4
tabletami
(1
x
4
tablete
v
pretisnem
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)
omotu)
2.)
2.) ACTONEL
ACTONEL enkrat
enkrat tedensko
tedensko 35
35 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete
škatla zz 12
12 tabletami
tabletami (3
(3 x
x4
4 tablet
tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
škatla
3.)
3.) Natrijev
Natrijev risedronat
risedronat Teva
Teva 35
35 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete
škatla
škatla zz 12
12 tabletami
tabletami (3
(3 x
x4
4 tablete
tablete v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
4.)
4.) Natrijev
Natrijev risedronat
risedronat Teva
Teva 35
35 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete
škatla
škatla ss 4
4 tabletami
tabletami (1
(1 x
x4
4 tablete
tablete v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)

Sanofi-Aventis
Sanofi-Aventis
Teva
Teva NL1-MAH
NL1-MAH
Teva
Teva NL1-MAH
NL1-MAH

021300
021300 30.11.2007
30.11.2007
5363-I-862/07
5363-I-862/07
054852
20.1.2009
054852
20.1.2009
5363-I-135/09
5363-I-135/09
054844
20.1.2009
054844
20.1.2009
5363-I-134/09
5363-I-134/09

oksikodon
oksikodon

N02AA05
N02AA05
18
mg
tableta
s
podaljšanim
sproščanjem
18 mg
tableta s podaljšanim sproščanjem
1.)
1.) Oksikodon
Oksikodon Lek
Lek 20
20 mg
mg tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
s
56
tabletami
(4
x
14
tablet
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)

2.)
2.) OxyContin
OxyContin 20
20 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
z
28
tabletami
(2
x
14
tablet
v
pretisnem
omotu)
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.)
3.) OxyContin
OxyContin 20
20 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla ss 56
56 tabletami
tabletami (4
(4 x
x 14
14 tablet
tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
4.)
4.) OxyContin
OxyContin 20
20 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla ss 30
30 tabletami
tabletami (3
(3 x
x 10
10 tablet
tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
5.)
5.) OxyContin
OxyContin 20
20 mg
mg filsko
filsko obložene
obložene tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla ss 60
60 tabletami
tabletami (6
(6 x
x 10
10 tablet
tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
36
tableta
36 mg
mg
tableta s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
1.) Oksikodon
Oksikodon Lek
Lek 40
40 mg
mg tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
1.)
škatla
škatla ss 56
56 tabletami
tabletami (4
(4 x
x 14
14 tablet
tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)

2.)
2.) OxyContin
OxyContin 40
40 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
s
60
tabletami
(6
x
10
tablet
v
pretisnem
omotu)
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.)
3.) OxyContin
OxyContin 40
40 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla ss 56
56 tabletami
tabletami (4
(4 x
x 14
14 tablet
tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)

LEK
LEK
Medis
Medis
Medis
Medis
Medis
Medis
Medis
Medis

LEK
LEK
Medis
Medis
Medis
Medis

4.)
4.) OxyContin
OxyContin 40
40 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla zz 28
28 tabletami
tabletami (2
(2 x
x 14
14 tablet
tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
5.)
5.) OxyContin
OxyContin 40
40 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla ss 30
30 tabletami
tabletami (3
(3 x
x 10
10 tablet
tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
72
mg
tableta
s
podaljšanim
sproščanjem
72 mg
tableta s podaljšanim sproščanjem

Medis
Medis

1.)
1.) Oksikodon
Oksikodon Lek
Lek 80
80 mg
mg tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
s
56
tabletami
(4
x
14
tablet
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
2.)
2.) OxyContin
OxyContin 80
80 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla ss 56
56 tabletami
tabletami (4
(4 x
x 14
14 tablet
tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)

LEK
LEK

Medis
Medis

Medis
Medis

3.)
3.) OxyContin
OxyContin 80
80 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla zz 28
28 tabletami
tabletami (2
(2 x
x 14
14 tablet
tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
4.)
4.) OxyContin
OxyContin 80
80 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla ss 60
60 tabletami
tabletami (6
(6 x
x 10
10 tablet
tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)

Medis
Medis

1.)
1.) TADOL
TADOL kapsule
kapsule 50
50 mg
mg
škatla
z
20
kapsulami
škatla z 20 kapsulami (2
(2 x
x 10
10 kapsul
kapsul v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
2.)
Tramal
50
mg
trde
kapsule
2.) Tramal 50 mg trde kapsule
škatla
škatla zz 20
20 kapsulami
kapsulami (2
(2 x
x 10
10 kapsul
kapsul v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)

KRKA
KRKA

5.)
5.) OxyContin
OxyContin 80
80 mg
mg filmsko
filmsko obložene
obložene tablete
tablete s
s podaljšanim
podaljšanim sproščanjem
sproščanjem
škatla
škatla ss 30
30 tabletami
tabletami (3
(3 x
x 10
10 tablet
tablet v
v pretisnem
pretisnem omotu)
omotu)
tramadol
N02AX02
tramadol
N02AX02
50
kapsula,
50 mg
mg
kapsula, trda
trda

100
peroralne
100 mg/ml
mg/ml
peroralne kapljice,
kapljice, raztopina
raztopina
1.)
TADOL
peroralne
kapljice,
raztopina
1.) TADOL peroralne kapljice, raztopina 100
100 mg/1
mg/1 ml
ml
škatla
škatla ss stekleničko
stekleničko ss 96
96 ml
ml raztopine
raztopine

2.)
2.) TADOL
TADOL peroralne
peroralne kapljice,
kapljice, raztopina
raztopina 100
100 mg/1
mg/1 ml
ml
škatla
škatla ss stekleničko
stekleničko po
po 10
10 ml
ml (100
(100 mg/ml)
mg/ml) in
in kapalko
kapalko
3.)
3.) Tramal
Tramal 100
100 mg/ml
mg/ml peroralne
peroralne kapljice,
kapljice, raztopina
raztopina
škatla
s
stekleničko
z
10
ml
raztopine
škatla s stekleničko z 10 ml raztopine

Medis
Medis
Medis
Medis

Grünenthal
Grünenthal

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Grünenthal
Grünenthal

031658
15.1.2008
031658
15.1.2008
5363-I-108/08
5363-I-108/08

067040
067040 13.12.2007
13.12.2007
5363-I-941/07
5363-I-941/07
067288
067288 13.12.2007
13.12.2007
5363-I-942/07
5363-I-942/07
036471
036471 13.12.2007
13.12.2007
5363-I-943/07
5363-I-943/07
036501
036501 13.12.2007
13.12.2007
5363-I-944/07
5363-I-944/07
031666
15.1.2008
031666
15.1.2008
5363-I-109/08
5363-I-109/08
036579
036579 13.12.2007
13.12.2007
5363-I-948/07
5363-I-948/07
067067
067067 13.12.2007
13.12.2007
5363-I-946/07
5363-I-946/07
067059
067059 13.12.2007
13.12.2007
5363-I-945/07
5363-I-945/07
036528
036528 13.12.2007
13.12.2007
5363-I-947/07
5363-I-947/07
031674
15.1.2008
031674
15.1.2008
5363-I-110/08
5363-I-110/08

067326
067326 13.12.2007
13.12.2007
5363-I-950/07
5363-I-950/07
067075
067075 13.12.2007
13.12.2007
5363-I-949/07
5363-I-949/07
036625
036625 13.12.2007
13.12.2007
5363-I-952/07
5363-I-952/07
036587
036587 13.12.2007
13.12.2007
5363-I-951/07
5363-I-951/07

066885
16.2.2004
066885
16.2.2004
5363-I-108/04
5363-I-108/04
090190
10.9.2008
090190
10.9.2008
5363-I-1185/08
5363-I-1185/08
013188
16.2.2004
013188
16.2.2004
5363-I-109/04
5363-I-109/04
066907
16.2.2004
066907
16.2.2004
5363-I-111/04
5363-I-111/04
090220
10.9.2008
090220
10.9.2008
5363-I-1186/08
5363-I-1186/08
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4.) Tramal 100 mg/ml peroralne kapljice, raztopina
škatla s stekleničko s 96 ml raztopine

Grünenthal

079936
10.9.2008
5363-I-1187/08

1.) TADOL svečke 100 mg
škatla s 5 svečkami v dvojnem traku

KRKA

066893
16.2.2004
5363-I-110/04

2.) Tramal 100 mg svečke
škatla s 5 svečkami (1 x 5 svečk v dvojnem traku)

Grünenthal

008907
10.9.2008
5363-I-1188/08

1.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

CSC Avstrija

009555
3.8.2007
5363-I-435/07

2.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)

CSC Avstrija

009490
3.8.2007
5363-I-434/07

3.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

CSC Avstrija

008893
3.8.2007
5363-I-437/07

4.) NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

CSC Avstrija

009580
3.8.2007
5363-I-436/07

5.) Tadol 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

012084
4.2.2009
5363-I-176/09

6.) Tramal 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Grünenthal

072583
10.9.2008
5363-I-1191/08

100 mg

100 mg

svečka

tableta s podaljšanim sproščanjem

7.) TRAMUNDIN 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem Medis
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
150 mg

filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

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

007307
10.1.2006
5363-I-21/06

KRKA
Grünenthal

068012
4.2.2009
5363-I-177/09
012114
10.9.2008
5363-I-1192/08

tableta s podaljšanim sproščanjem

1.) NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

CSC Avstrija

008940
3.8.2007
5363-I-439/07

2.) NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

CSC Avstrija

009083
3.8.2007
5363-I-441/07

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

CSC Avstrija

008958
3.8.2007
5363-I-438/07

4.) NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet s pretisnem omotu)

CSC Avstrija

008966
3.8.2007
5363-I-440/07

5.) Tadol 200 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

068063
4.2.2009
5363-I-178/09

6.) Tramal 200 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Grünenthal

012122
10.9.2008
5363-I-1193/08

1.) IMIGRAN 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (6 x 2 tableti v pretisnem omotu)

GlaxoSmithKline

001708
18.9.2003
5363-I-570/03

2.) ROSEMIG 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (6 x 2 tableti v pretisnem omotu)

GlaxoSmithKline

083801
11.6.2004
5363-I-474/04

3.) Sumacta 50 mg obložene tablete
škatla z 12 tabletami (6 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Actavis Island.

044601
16.7.2008
5363-I-1124/08

4.) Sumacta 50 mg obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Actavis Island.

035670
17.3.2008
5363-I-486/08

5.) Sumatriptan Aurobindo 50 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044695
17.7.2008
5363-I-1140/08

6.) Sumatriptan Aurobindo 50 mg tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044709
17.7.2008
5363-I-1141/08

7.) Sumatriptan Aurobindo 50 mg tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044679
17.7.2008
5363-I-1139/08

8.) Sumatriptan Aurobindo 50 mg tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044717
17.7.2008
5363-I-1142/08

9.) Sumatriptan Teva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

048267 22.10.2008
5363-I-1689/08

sumatriptan
50 mg

tableta

N02CC01
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10. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

016209 24.11.2007
5363-I-824/07

11. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami v dvojnem traku

Sandoz

016535 24.11.2007
5363-I-820/07

12. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

016195 24.11.2007
5363-I-823/07

13. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tableta v dvojnem traku

Sandoz

016519 24.11.2007
5363-I-819/07

14. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami v dvojnem traku

Sandoz

016543 24.11.2007
5363-I-821/07

15. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tableta (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Sandoz

016187 24.11.2007
5363-I-822/07

GlaxoSmithKline

049948 29.10.2004
5363-I-636/04

2.) ROSEMIG 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (3 x 2 tableti v pretisnem omotu)

GlaxoSmithKline

083828
11.6.2004
5363-I-475/04

3.) Sumacta 100 mg obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Actavis Island.

035700
17.3.2008
5363-I-487/08

4.) Sumacta 100 mg obložene tablete
škatla s 6 tabletama (3 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Actavis Island.

044598
16.7.2008
5363-I-1125/08

5.) Sumatriptan Aurobindo 100 mg tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044652
17.7.2008
5363-I-1146/08

6.) Sumatriptan Aurobindo 100 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044636
17.7.2008
5363-I-1144/08

7.) Sumatriptan Aurobindo 100 mg tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044610
17.7.2008
5363-I-1145/08

8.) Sumatriptan Aurobindo 100 mg tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044644
17.7.2008
5363-I-1143/08

9.) Sumatriptan Teva 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

048259 22.10.2008
5363-I-1690/08

10. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

016225 24.11.2007
5363-I-829/07

11. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama v dvojnem traku

Sandoz

016551 24.11.2007
5363-I-825/07

12. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Sandoz

016217 24.11.2007
5363-I-828/07

13. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tableti v pretisnem omotu)

Sandoz

016241 24.11.2007
5363-I-830/07

14. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami v dvojnem traku

Sandoz

016578 24.11.2007
5363-I-826/07

15. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami v dvojnem traku

Sandoz

016586 24.11.2007
5363-I-827/07

1.) Helex retard 0,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

008540
8.12.2006
5363-I-913/06

2.) XANAX SR 0,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

097349
16.6.2008
5363-I-926/08

1.) Helex retard 1 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

008575
8.12.2006
5363-I-914/06

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

Pfizer SARL1

097357
16.6.2008
5363-I-927/08

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

KRKA

008583
8.12.2006
5363-I-915/06

2.) XANAX SR 2 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

097365
16.6.2008
5363-I-928/08

100 mg
tableta
1.) IMIGRAN 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (3 x 2 tableti v pretisnem omotu)

alprazolam
0,5 mg

1 mg

2 mg

tableta s podaljšanim sproščanjem

N05BA12

tableta s podaljšanim sproščanjem

tableta s podaljšanim sproščanjem
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4,02 mg
filmsko obložena tableta
1.) Sanval 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
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N05CF02
LEK

079588
18.7.2007
5363-I-478/07

2.) Zolsana filmsko obložene tablete 5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

052388
28.3.2006
5363-I-256/06

3.) ZONADIN filmsko obložene tablete 5 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

060828
16.4.2004
5363-I-235/04

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

Pliva d.o.o.

083348
11.6.2004
5363-I-440/04

1.) Sanval 10 mg filmsko obožene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

079618
18.7.2007
5363-I-477/07

2.) Sanval 10 mg filmsko obožene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

025739
20.7.2007
5363-I-491/07

3.) Zolsana filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

052353
28.3.2006
5363-I-257/06

4.) ZONADIN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

060836
16.4.2004
5363-I-236/04

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

Pliva d.o.o.

060852
16.4.2004
5363-I-237/04

Generics-MAH

035491 28.11.2008
5363-I-1982/08

2.) Fluval 20 mg trde kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA

064343
12.9.2006
5363-I-629/06

3.) Fluval 20 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA

064378
12.9.2006
5363-I-630/06

4.) Portal 20 mg trde kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

082880
5.12.2007
5363-I-895/07

5.) Portal 20 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

074764
5.12.2007
5363-I-896/07

6.) Prozac 20 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

E.Lilly

052884
29.9.2005
5363-I-693/05

7.) SALIPAX 20 mg trde kapsule
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Mepha1-MAH

011037
18.3.2008
5363-I-104/08

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

Sandoz

026050 29.10.2008
5363-I-1754/08

2.) Citalon 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

026409 29.10.2008
5363-I-1753/08

3.) Citalon 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

026069 29.10.2008
5363-I-1755/08

4.) Citalon 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

026077 29.10.2008
5363-I-1756/08

5.) Citalopram Torrex 10 mg
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) Citalopram Torrex 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Torrex

045012
30.4.2004
5363-I-357/04
045020
30.4.2004
5363-I-358/04

8,04 mg

fluoksetin
20 mg

filmsko obložena tableta

disperzibilna tableta

N06AB03

1.) FODISS 20 mg disperzibilne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
kapsula, trda

citalopram
10 mg

20 mg

filmsko obložena tableta

N06AB04

Torrex

filmsko obložena tableta

1.) CIPRAMIL 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lundbeck Pharma

022101
15.1.2004
5363-I-1/04

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

Sandoz

026115 29.10.2008
5363-I-1758/08

3.) Citalon 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

026166 29.10.2008
5363-I-1760/08

4.) Citalon 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

026158 29.10.2008
5363-I-1759/08
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5.) Citalon 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

026107 29.10.2008
5363-I-1757/08

6.) Citalopram Torrex 20 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Torrex

045039
30.4.2004
5363-I-359/04

7.) CITALOX 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

070920
4.9.2008
5363-I-1417/08

1.) Citalon 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

026190 29.10.2008
5363-I-1763/08

2.) Citalon 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

026204 29.10.2008
5363-I-1764/08

3.) Citalon 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

026174 29.10.2008
5363-I-1761/08

4.) Citalon 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

026182 29.10.2008
5363-I-1762/08

5.) Citalopram Torrex 40 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Torrex

045047
30.4.2004
5363-I-360/04

1.) Paluxon 20 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

002500
27.5.2008
5363-I-933/08

2.) PAROGEN 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

054984
22.1.2009
5363-I-142/09

3.) PAROGEN 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami v plastičnem vsebniku

Generics-MAH

045101
4.9.2008
5363-I-1418/08

4.) PAROXAT 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

GlaxoSmithKline

082996 16.12.2008
5363-I-2056/08

5.) PLISIL 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

041343
14.3.2006
5363-I-209/06

6.) SEROXAT 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

GlaxoSmithKline

009172 16.12.2008
5363-I-2053/08

1.) Asentra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

016055 11.10.2006
5363-I-770/06

2.) HALEA 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
3.) MAPRON 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

042196
10.4.2008
5363-I-662/08
041327 18.11.2008
5363-I-1921/08

4.) MAPRON 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

041335 18.11.2008
5363-I-1920/08

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

Sandoz

035696
3.10.2005
5363-I-698/05

6.) Sertiva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

035688
3.10.2005
5363-I-697/05

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

Sandoz

035661
3.10.2005
5363-I-696/05

8.) Sertralin Actavis 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

050130
4.12.2008
5363-I-2031/08

9.) Sertralin Arrow 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

042790
5.5.2008
5363-I-778/08

10. Sertralin Mylan 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

025534
4.9.2008
5363-I-1419/08

11. Sertralin TEVA 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL-MAH

027464
20.2.2008
5363-I-270/08

12. Sertralin TEVA 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL-MAH

012220
20.2.2008
5363-I-271/08

13. ZOLOFT 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL

089826
9.3.2005
5363-I-199/05

40 mg

paroksetin
20 mg

sertralin

50 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

N06AB05

N06AB06

Pliva d.o.o.

Stran

4140 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

100 mg
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filmsko obložena tableta

1.) Asentra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

016047 11.10.2006
5363-I-771/06

2.) HALEA 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

042170
10.4.2008
5363-I-663/08

3.) MAPRON 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

041300 18.11.2008
5363-I-1922/08

4.) MAPRON 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

041297 18.11.2008
5363-I-1923/08

5.) Sertiva 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

035718
3.10.2005
5363-I-699/05

6.) Sertiva 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

035726
3.10.2005
5363-I-700/05

7.) Sertiva 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz

035734
3.10.2005
5363-I-701/05

8.) Sertralin Actavis 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

049999
4.12.2008
5363-I-2032/08

9.) Sertralin Arrow 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow

042781
5.5.2008
5363-I-779/08

10. Sertralin Mylan 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

025542
4.9.2008
5363-I-1420/08

11. Sertralin TEVA 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL-MAH

012190
20.2.2008
5363-I-268/08

12. Sertralin TEVA 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL-MAH

027430
20.2.2008
5363-I-267/08

13. ZOLOFT 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL

089834
9.3.2005
5363-I-200/05

1.) CIPRALEX 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lundbeck-MAH

040088
16.6.2008
5363-I-1015/08

2.) Ecytara 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Hygia-MAH

300403 29.10.2008
5363-I-1747/08

3.) Ecytara 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Hygia-MAH

300411 29.10.2008
5363-I-1748/08

1.) CIPRALEX 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lundbeck-MAH

040096 23.10.2007
5363-I-689/07

2.) Ecytara 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Hygia-MAH

300365 29.10.2008
5363-I-1749/08

3.) Ecytara 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Hygia-MAH

300373 29.10.2008
5363-I-1750/08

4.) Escitaham 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

A.Tiefenbac-MAH

041530 17.10.2008
5363-I-1785/08

1.) CIPRALEX 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lundbeck-MAH

043915
16.6.2008
5363-I-1017/08

2.) Ecytara 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Hygia-MAH

300381 29.10.2008
5363-I-1751/08

3.) Ecytara 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Hygia-MAH

300390 29.10.2008
5363-I-1752/08

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

ROCHE

065684
13.8.2008
5363-I-1350/08

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

Torrex

045365
30.4.2004
5363-I-315/04

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

Torrex

045357
30.4.2004
5363-I-314/04

escitalopram
5 mg

10 mg

20 mg

moklobemid
150 mg

filmsko obložena tableta

N06AB10

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

N06AG02

Uradni list Republike Slovenije
300 mg

Št.

29 / 14. 4. 2009 /

Stran

4141

filmsko obložena tableta

1.) Aurorix 300 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

ROCHE

087017
13.8.2008
5363-I-1351/08

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

Torrex

045381
30.4.2004
5363-I-317/04

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

Torrex

045373
30.4.2004
5363-I-316/04

Belupo

026140
13.9.2007
5363-I-622/07

2.) Mirzaten 15 mg orodisperzibilne tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

032999
17.1.2008
5363-I-124/08

3.) Remirta 15 mg orodisperzibilne tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

035190
10.4.2008
5363-I-659/08

Belupo

027375
13.9.2007
5363-I-623/07

2.) Mirtadepi 30 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Mad-MAH

038946
1.8.2008
5363-I-1273/08

3.) Mirzaten 30 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

070114
16.6.2008
5363-I-745/08

4.) Mirtazapin Mylan 30 mg orodisperzibilne tablete
škatla s 30 tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

028916
14.1.2009
5363-I-114/09

5.) Mirzaten 30 mg orodisperzibilne tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

033057
17.1.2008
5363-I-125/08

6.) Remirta 30 mg orodisperzibilne tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Island.

035360
10.4.2008
5363-I-660/08

1.) CALIXTA 45 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

027383
13.9.2007
5363-I-624/07

2.) Mirtadepi 45 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Mad-MAH

038954
1.8.2008
5363-I-1274/08

3.) Mirzaten 45 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

070106
16.6.2008
5363-I-746/08

4.) Mirtazapin Mylan 45 mg orodisperzibilne tablete
škatla s 30 tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

028924
14.1.2009
5363-I-115/09

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

KRKA

033090
17.1.2008
5363-I-126/08

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

Actavis Island.

035599
10.4.2008
5363-I-661/08

1.) Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Salus

096903
19.7.2006
5363-I-477/06

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

Salus

046019
19.7.2006
5363-I-479/06

3.) Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Salus

046000
19.7.2006
5363-I-478/06

4.) EFECTIN ER 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wyeth Dunaj

020540
16.3.2006
5363-I-232/06

5.) Efexiva 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

027391
13.9.2007
5363-I-625/07

Salus

046078
19.7.2006
5363-I-480/06

mirtazapin
15 mg

filmsko obložena tableta

N06AX11

1.) CALIXTA 15 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
orodisperzibilna tableta

30 mg
filmsko obložena tableta
1.) CALIXTA 30 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

orodisperzibilna tableta

45 mg

filmsko obložena tableta

orodisperzibilna tableta

venlafaksin
37,5 mg

75 mg

N06AX16
kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

1.) Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Stran

4142 /

Št.
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2.) Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Salus

046140
19.7.2006
5363-I-482/06

3.) Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Salus

046094
19.7.2006
5363-I-481/06

4.) EFECTIN ER 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
5.) Efexiva 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Wyeth Dunaj

008184
16.3.2006
5363-I-233/06
026905
13.9.2007
5363-I-626/07

150 mg

LEK

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

1.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Salus

046167
19.7.2006
5363-I-484/06

2.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Salus

046159
19.7.2006
5363-I-483/06

3.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Salus

046175
19.7.2006
5363-I-485/06

4.) EFECTIN ER 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Wyeth Dunaj

008133
16.3.2006
5363-I-234/06

5.) Efexiva 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

026913
13.9.2007
5363-I-627/07

1.) ARICEPT 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

000876
26.3.2008
5363-I-550/08

2.) Donepezilijev klorid Teva 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

048763 20.11.2008
5363-I-1941/08

3.) Yasnal 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

080225
4.1.2008
5363-I-24/08

1.) ARICEPT 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer SARL1

000809
26.3.2008
5363-I-551/08

2.) Donepezilijev klorid Teva 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

048755 20.11.2008
5363-I-1942/08

3.) Yasnal 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

080101
4.1.2008
5363-I-25/08

1.) Galantamin Lek 4 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

031291
9.1.2008
5363-I-66/08

2.) REMINYL 4 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Johnson

040010
16.6.2008
5363-I-388/08

1.) Galantamin Lek 8 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

031305
9.1.2008
5363-I-67/08

2.) REMINYL 8 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Johnson

040037
16.6.2008
5363-I-390/08

3.) REMINYL 8 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Johnson

040029
16.6.2008
5363-I-389/08

1.) Galantamin Lek 12 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

031275
9.1.2008
5363-I-68/08

2.) REMINYL 12 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Johnson

040045
16.6.2008
5363-I-391/08

Pliva d.o.o.

048739 26.11.2008
5363-I-1967/08

Belupo

090107 19.12.2005
5363-I-987/05

Pliva d.o.o.

048720 26.11.2008
5363-I-1968/08

donepezil

4,56 mg

9,12 mg

galantamin
4 mg

8 mg

12 mg

filmsko obložena tableta

N06DA02

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

N06DA04

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

betahistin

N07CA01
8 mg
tableta
1.) Betahistin Pliva 8 mg tablete
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) URUTAL 8 mg tablete
škatla s steklenim vsebnikom po 100 tablet
16 mg

tableta

1.) Betahistin Pliva 16 mg tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)
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Št.

2.) URUTAL 16 mg tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

29 / 14. 4. 2009 /

Stran

4143

Belupo

031445 12.11.2008
5363-I-1845/08

1.) Betahistin Merck 24 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Merck SLO-MAH

056464
27.2.2009
5363-I-284/09

2.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

049786 27.11.2008
5363-I-1974/08

3.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

049743 27.11.2008
5363-I-1971/08

4.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

049794 27.11.2008
5363-I-1975/08

5.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

049760 27.11.2008
5363-I-1973/08

6.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

049751 27.11.2008
5363-I-1972/08

7.) Betaserc 24 mg
škatla z 20 tabletami (1 x 20 tablet v pretisnem omotu)

Solvay NL-MAH

018252
10.9.2008
5363-I-1435/08

8.) Betaserc 24 mg
škatla s 50 tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu)

Solvay NL-MAH

018279
10.9.2008
5363-I-1436/08

9.) Betaserc 24 mg
škatla s 100 tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu)

Solvay NL-MAH

018368
10.9.2008
5363-I-1437/08

1.) NASIVIN 0,5 mg/ml pršilo za nos, raztopina
škatla s plastenko z 10 ml raztopine

Merck

024333
22.7.2008
5363-I-1183/08

2.) NASIVIN brez konzervansov 0,5 mg/ml pršilo za nos, raztopina
škatla s stekleničko z 10 ml raztopine

Merck

024341
22.7.2008
5363-I-1184/08

3.) OPERIL 0,05% pršilo za nos, raztopina
škatla z vsebnikom z 10 ml raztopine in nosnikom

LEK

020036 21.12.2006
5363-I-965/06

1.) Monkasta 4 mg žvečljive tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Salus

018813
8.5.2007
5363-I-261/07

2.) Montelukast Teva 4 mg žvečljive tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

300462
4.11.2008
5363-I-1789/08

3.) SINGULAIR 4 mg žvečljive tablete
zloženka z 28 tabletami

MSD

033510 16.10.2003
5363-I-631/03

1.) Monkasta 5 mg žvečljive tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Salus

018821
8.5.2007
5363-I-262/07

2.) Montelukast Teva 5 mg žvečljive tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) SINGULAIR 5 mg žvečljive tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet ali 2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

300470
4.11.2008
5363-I-1790/08
003263 11.10.2005
5363-I-757/05

24 mg

oksimetazolin
0,5 mg/ml

montelukast
4 mg

5 mg

10 mg

tableta

pršilo za nos, raztopina

žvečljiva tableta

R01AA05

R03DC03

žvečljiva tableta

MSD

filmsko obložena tableta

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

Salus

013030
22.2.2007
5363-I-132/07

2.) Monkasta 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Salus

012980
22.2.2007
5363-I-133/07

3.) Montelukast Teva 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

300454
4.11.2008
5363-I-1791/08

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

MSD

003239 11.10.2005
5363-I-758/05

1.) LETIZEN 1 mg/1 ml peroralna raztopina
škatla s stekleničko s 120 ml raztopine

KRKA

012238
22.1.2008
5363-I-141/08

2.) Zyrtec 1 mg/ml peroralna raztopina
škatla s stekleničko s 60 ml raztopine

Medis

010642
30.9.2008
5363-I-1571/08

cetirizin

1 mg/ml

peroralna raztopina

R06AE07

Stran

4144 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

10 mg
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filmsko obložena tableta

1.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

035939
16.6.2008
5363-I-941/08

2.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

035947
16.6.2008
5363-I-942/08

3.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

035920
16.6.2008
5363-I-940/08

4.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

035912
16.6.2008
5363-I-939/08

5.) Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

035904
16.6.2008
5363-I-938/08

6.) LETIZEN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 10 tabletami ( 1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

008435
14.1.2005
5363-I-10/05

7.) LETIZEN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami ( 2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

006335
14.1.2005
5363-I-11/05

8.) LETIZEN S 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

010952
6.8.2008
5363-I-891/08

9.) Zyrtec 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medis

010669
30.9.2008
5363-I-1569/08

1.) Cezera 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

043605
8.5.2008
5363-I-1058/08

2.) Cezera 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

043591
8.5.2008
5363-I-1057/08

3.) Xyzal 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medis

032778 14.11.2007
5363-I-784/07

4.) Xyzal 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medis

032751 14.11.2007
5363-I-783/07

SP - Belgija

071978
14.9.2006
5363-I-651/06

2.) Claritine S 10 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

SP - Belgija

062987
20.2.2007
5363-I-116/07

3.) Flonidan 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

020583
25.9.2006
5363-I-701/06

4.) Flonidan 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

074403
25.9.2006
5363-I-702/06

5.) Flonidan S 10 mg tablete
škatlica z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

079707
25.9.2006
5363-I-704/06

6.) RINOLAN tablete
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

058262 12.11.2002
5363-I-378/02

7.) RINOLAN tablete
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva d.o.o.

058238 12.11.2002
5363-I-377/02

1.) Ewofex 120 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ewopharma-MAH

038440
3.3.2008
5363-I-353/08

2.) Ewofex 120 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ewopharma-MAH

038504
3.3.2008
5363-I-354/08

3.) Feksofenadin Mylan 120 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

035807
11.9.2008
5363-I-1485/08

4.) Telfast 120 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

087327
27.7.2007
5363-I-502/07

1.) Ewofex 180 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ewopharma-MAH

038580
3.3.2008
5363-I-355/08

2.) Ewofex 180 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ewopharma-MAH

038610
3.3.2008
5363-I-356/08

levocetirizin
5 mg

filmsko obložena tableta

loratadin

10 mg
tableta
1.) Claritine 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

feksofenadin
112 mg

168 mg

filmsko obložena tableta

R06AE09

R06AX13

R06AX26

filmsko obložena tableta
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3.) Feksofenadin Mylan 180 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

035815
11.9.2008
5363-I-1486/08

4.) Telfast 180 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

087335
27.7.2007
5363-I-503/07

3. člen
členpreneha veljati Sklep o
Z dnem uveljavitve tega3.
sklepa
določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni list
RS, št. 6/09 in 19/09 – popr.).

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi seznama medsebojno
zamenljivih zdravil (Uradni list RS, št. 6/09
in 19/09 - popr.).
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4. člen
Št. 715-0005/2009
Ljubljana, dne 23. marca 2009
EVA 2009-2711-0015

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
dr. Martina Cvelbar, mag. farm., l.r.
Direktorica

Št. 715-0005/2009
Ljubljana, dne 23. marca 2009
EVA 2009-2711-0015

Dr. Martina Cvelbar, mag.farm.
Direktorica
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OBČINE
BREZOVICA
1282.

Odlok o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Brezovica

Občinski svet Občine Brezovica 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), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list
RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 73/06) na 18. seji dne 12. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Brezovica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Brezovica, ki
ga je izdelalo podjetje MATRIKA Andrej Novak s.p., Paradiž 3,
8210 Trebnje, št. projekta 4‑2008/A, v nadaljevanju »program
opremljanja«.
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 Brezovica;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo
oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih.
Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za
odmero komunalnega prispevka.
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) Obstoječa komunalna oprema je tista komunalna
oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu
gospodarske javne službe.
(3) Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme,
na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu
ni bila omogočena njena uporaba.
(4) Predvidena komunalna oprema so objekti in omrežja,
ki so načrtovani v prostorskih aktih občine.

(5) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
(6) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(7) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški,
izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za
delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrtov razvojnih programov občinskega proračuna.
(8) Parcela je zemljiška parcela oziroma njen del, na
kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt oziroma gradbena
parcela, ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjena za
graditev objektov.
(9) Veljavni prostorski akti po tem odloku so prostorski
planski akti občine, ki jih bodo po sprejemu nadomestili občinski prostorski načrt (OPN) in občinski podrobni prostorski načrti
(OPPN), sprejeti na podlagi ZPnačrt.
Do uveljavitve novih prostorskih aktov pa za območje
Občine Brezovica veljajo sprejeti prostorski ureditveni pogoji
(PUP), zazidalni načrti (ZN) ter ureditveni načrti (UN), sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, občinski lokacijski načrti (OLN), sprejeti na podlagi
ZUreP‑1 ter že sprejeti občinski podrobni prostorski načrti
(OPPN), sprejeti na podlagi ZPnačrt.
(10) Prostorski izvedbeni akti (v nadaljevanju: »PIA«) po
tem odloku so PUP in OPN iz devetega odstavka tega člena.
(11) Podrobni prostorski izvedbeni akti (v nadaljevanju:
»PPIA«) po tem odloku so ZN, URN, OLN in OPPN iz devetega
odstavka tega člena.
(12) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(13) 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.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo v Občini Brezovica:
– prometno infrastrukturo;
– kanalizacijsko omrežje;
– vodovodno omrežje;
– javno razsvetljavo;
– javne zelene površine.
Prikaz obstoječe komunalne opreme je razviden iz grafičnih prilog k programu opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST
OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
6. člen
V skladu s programom opremljanja je celotno območje
Občine Brezovica razdeljeno na tri obračunska območja:
1. obračunsko območje obsega: območje KS Brezovica,
2. obračunsko območje obsega: obsega območje KS
Vnanje Gorice, KS Notranje Gorice - Plešivica in KS Podpeč
- Preserje,
3. obračunsko območje obsega: obsega območje KS
Rakitna.
Podatki o površinah stavbnih zemljišč ter neto tlorisnih
površinah objektov na posameznih obračunskih območjih so
prikazani v Tabeli 1.
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Tabela 1: Pregled obračunskih območij
Obračunsko
območje

Vsota površin
zemljiških oziroma
gradbenih parcel
na obračunskem
območju

Vsota neto
tlorisnih površin
objektov
v območju

1. obračunsko
območje
(KS Brezovica)

1.127.749,63 m2

391.158,54 m2

2. obračunsko
območje
(KS Vnanje Gorice,
KS Notranje Gorice
- Plešivica in KS
Podpeč - Preserje)

3.392.563,72 m2

1.121.151,53 m2

3. obračunsko
območje
(KS Rakitna)

817.459,98 m2

160.542,05 m2

Skupaj

5.337.773,33 m2

1.672.852,12 m2

so:

7. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo

– prometna infrastruktura: Sistem občinskih cest je razdeljen na pet obračunskih območij, pri čemer se lokalne ceste
upoštevajo enotno za celotno občino, javne poti pa za vsako
obračunsko območje posebej;
– kanalizacijsko omrežje: Objekti in omrežje za odvajanje
in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod so razde-
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ljeni na tri obračunska območja, pri čemer se primarna infrastruktura (črpališča, primarna kanalizacija) upošteva enotno za
celotno občino, sekundarno omrežje ter meteorna kanalizacija
pa za vsako obračunsko območje posebej;
– vodovodno omrežje: Vodovodno omrežje in objekti so
razdeljeni na tri obračunska območj, pri čemer se primarna
vodovodna infrastruktura (tranzitni vodovodi, črpališča, vodohrani) upošteva enotno za celotno občino, sekundarni vodovodi
za vsako obračunsko območje posebej;
– javna razsvetljava: Obračunsko območje javne razsvetljave je določeno enotno za celo občino;
– javne zelene in rekreacijske površine: Obračunsko območje javnih zelenih in rekreacijskih površin (rekreacijske površine, parki) je določeno enotno za celo občino.
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki
so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – Pregledna karta obračunskih območij, Priloga 2 – Promet, Priloga 3 – Kanalizacija,
Priloga 4 – Vodovod).
IV. SKUPNI TER OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME
IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
8. člen
Skupni stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so za posamezno obračunsko območje podani
v naslednjih tabelah. Vključujejo stroške izdelave projektne in
investicijske dokumentacije, odkupa nepremičnin, stroške odškodnin zaradi razlastitev oziroma omejitev lastninske pravice
ali rušitev ter stroške gradnje komunalne opreme.

Tabela 2: Višine skupnih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja, ki se
urejajo s PIA
Obračunsko območje

Promet

Odpadna kanaliz.

Vodovod

JR

Zelene površine

1. obračunsko območje
(KS Brezovica)

19.546.855,29 €

912.610,15 €

1.694.859,90 €

115.722,64 €

1.259.198,17 €

2. obračunsko območje
(KS Vnanje Gorice, KS
Notranje Gorice - Plešivica
in KS Podpeč - Preserje)

57.622.125,70 €

1.646.572,22 €

3.689.894,36 €

348.098,97 €

3.787.725,31 €

3. obračunsko območje
(KS Rakitna)

14.609.982,17 €

368.403,13 €

773.998,27 €

83.848,26 €

912.367,44 €

Skupaj

91.778.963,16 €

2.927.585,50 €

6.158.752,52 €

547.669,87 €

5.959.290,93 €

Za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem
območju, ki se ureja s PIA, je podlaga za odmero komunalnega prispevka višina obračunskih stroškov primarne in
sekundarne komunalne opreme. Višina obračunskih stroškov
po obračunskih območjih je prikazana v tabeli 3.
Tabela 3: Višine obračunskih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja,
ki se urejajo s PIA
Obračunsko območje

Promet

Odpadna kanaliz.

Vodovod

JR

Zelene površine

1. obračunsko območje
(KS Brezovica)

19.546.855,29 €

912.610,15 €

1.694.859,90 €

115.722,64 €

1.259.198,17 €

2. obračunsko območje
(KS Vnanje Gorice, KS
Notranje Gorice - Plešivica
in KS Podpeč - Preserje)

57.622.125,70 €

1.646.572,22 €

3.689.894,36 €

348.098,97 €

3.787.725,31 €

3. obračunsko območje
(KS Rakitna)

14.609.982,17 €

368.403,13 €

773.998,27 €

83.848,26 €

912.367,44 €

Skupaj

91.778.963,16 €

2.927.585,50 €

6.158.752,52 €

547.669,87 €

5.959.290,93 €
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Tabela 4: Višine skupnih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja, ki se
urejajo s PPIA
Promet

Odpadna
kanaliz.

Vodovod

Javna razsv.

Zelene površ.

6.601.692,86 €

508.449,26 €

753.128,69 €

115.722,64 €

1.259.198,17 €

19.858.192,05 €

1.529.438,46 €

2.265.445,32 €

348.098,97 €

3.787.725,31 €

4.783.337,32 €

368.403,13 €

545.688,61 €

83.848,26 €

912.367,44 €

31.243.222,22 €

2.406.290,85 €

3.564.262,62 €

547.669,87 €

5.959.290,93 €

Obračunsko območje
1. obračunsko območje
(KS Brezovica)
2. obračunsko območje
(KS Vnanje Gorice, KS
Notranje Gorice - Plešivica
in KS Podpeč - Preserje)
3. obračunsko območje
(KS Rakitna)
Skupaj

Za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem
območju, ki se ureja s PPIA, je podlaga za odmero komunalnega prispevka višina obračunskih stroškov primarne
komunalne opreme. Višina obračunskih stroškov primarne
komunalne opreme po obračunskih območjih je prikazana
v tabeli 5.
Tabela 5: Višine obračunskih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja,
ki se urejajo s PPIA
Promet

Odpadna
kanaliz.

Vodovod

Javna razsv.

Zelene površ.

6.601.692,86 €

508.449,26 €

753.128,69 €

115.722,64 €

1.259.198,17 €

19.858.192,05 €

1.529.438,46 €

2.265.445,32 €

348.098,97 €

3.787.725,31 €

4.783.337,32 €

368.403,13 €

545.688,61 €

83.848,26 €

912.367,44 €

31.243.222,22 €

2.406.290,85 €

3.564.262,62 €

547.669,87 €

5.959.290,93 €

Obračunsko območje
1. obračunsko območje
(KS Brezovica)
2. obračunsko območje
(KS Vnanje Gorice, KS
Notranje Gorice - Plešivica
in KS Podpeč - Preserje)
3. obračunsko območje
(KS Rakitna)
Skupaj

Podrobnejša analiza skupnih in obračunskih stroškov
komunalnega opremljanja je 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
9. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma
neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opreme na obračunskem območju, ki se ureja s PIA so opredeljeni
kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne
opreme.
Podatki za izračun komunalnega prispevka v posameznih obračunskih območjih na dan 31. december 2008 so
navedeni v naslednjih tabelah.
Tabela 6: Indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju
(Cp(ij)), za območja, ki se urejajo s PIA
Obračunsko območje
1. obračunsko območje
(KS Brezovica)
2. obračunsko območje
(KS Vnanje Gorice, KS Notranje
Gorice - Plešivica in KS
Podpeč - Preserje)
3. obračunsko območje
(KS Rakitna)

Promet

Odpadna
kanaliz.

Vodovod

JR

Zelene
površine

Skupaj

17,33 €

0,81 €

1,50 €

0,10 €

1,12 €

20,86 €

16,98 €

0,49 €

1,09 €

0,10 €

1,12 €

19,78 €

17,87 €

0,45 €

0,95 €

0,10 €

1,12 €

20,49 €
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Tabela 7: Indeksirani stroški opremljanja neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem
območju (Ct(ij)), za območja, ki se urejajo s PIA
Obračunsko območje
1. obračunsko območje
(KS Brezovica)
2. obračunsko območje
(KS Vnanje Gorice, KS Notranje
Gorice - Plešivica in KS
Podpeč - Preserje)
3. obračunsko območje
(KS Rakitna)

Promet

Odpadna
kanaliz.

Vodovod

JR

Zelene
površine

Skupaj

49,97 €

2,33 €

4,33 €

0,30 €

3,22 €

60,15 €

51,40 €

1,47 €

3,29 €

0,31 €

3,38 €

59,84 €

91,00 €

2,29 €

4,82 €

0,52 €

5,68 €

104,33 €

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma
neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo
na obračunskem območju, ki se ureja s PPIA so opredeljeni
kot seštevek stroška primarne komunalne opreme. Sekundarno opremo se za taka območja določi v posebnem programu
opremljanja za posamezno območje, ki se ureja s PPIA.
Podatki za izračun komunalnega prispevka v posameznih obračunskih območjih na dan 31. december 2008 so
navedeni v naslednjih tabelah.
Tabela 8: Indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju
(Cp(ij)), za območja, ki se urejajo s PPIA
Obračunsko območje
1. obračunsko območje
(KS Brezovica)
2. obračunsko območje
(KS Vnanje Gorice, KS Notranje
Gorice - Plešivica in KS
Podpeč - Preserje)
3. obračunsko območje
(KS Rakitna)

Promet

Odpadna
kanaliz.

Vodovod

JR

Zelene
površine

Skupaj

5,85 €

0,45 €

0,67 €

0,10 €

1,12 €

8,19 €

5,85 €

0,45 €

0,67 €

0,10 €

1,12 €

8,19 €

5,85 €

0,45 €

0,67 €

0,10 €

1,12 €

8,19 €

Tabela 9: Indeksirani stroški opremljanja neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem
območju (Ct(ij)), za območja, ki se urejajo s PPIA
Obračunsko območje
1. obračunsko območje
(KS Brezovica)
2. obračunsko območje
(KS Vnanje Gorice, KS Notranje
Gorice - Plešivica in KS
Podpeč - Preserje)
3. obračunsko območje
(KS Rakitna)

Promet

Odpadna
kanaliz.

Vodovod

JR

Zelene
površine

Skupaj

16,88 €

1,30 €

1,93 €

0,30 €

3,22 €

23,62 €

17,71 €

1,36 €

2,02 €

0,31 €

3,38 €

24,79 €

29,79 €

2,29 €

3,40 €

0,52 €

5,68 €

41,69 €

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
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.
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.
Za objekte, za katerih priključitev je potrebno dograditi
komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja,
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v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za
obstoječo komunalno opremo po tem odloku.
11. člen
Stroški iz 9. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po
sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne
zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne
odločbe.
Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen
za posamezno leto, ki ga objavlja Zbornica gradbeništva in
industrije gradbenega materiala v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, v publikaciji »Indeksi za obračun razlike v ceni
gradbenih storitev« pod rubriko »gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
12. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
ZJ

KP(ij ) = ( A( parcela) ⋅ Cp(ij ) ⋅ Dp ) + (K (dejavnosti) ⋅ A(tlorisna) ⋅ Ct (ij ) ⋅ Dt )
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)
A(parcela)
Cp(ij)
Dp
K(dejavnosti)
Ct(ij)

A(tlorisna)
Dt
i
j

znesek dela komunalnega prispevka, ki
pripada posamezni vrsti komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju [€],
površina parcele [m2],
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno
vrsto komunalne opreme [€/m2],
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka [ / ],
faktor dejavnosti [ / ],
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne
opreme [€/m2],
neto tlorisna površina objekta [m2],
delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka [ / ],
posamezna vrsta komunalne opreme,
posamezno obračunsko območje.

13. člen
Celotni komunalni prispevek je vsota komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme na določenem
obračunskem območju in se izračuna na naslednji način:

KP ( j ) = ∑ KP (i j )
Zgornje oznake pomenijo:
KP(j)
KP(ij)

celotni izračunani komunalni prispevek na določenem
obračunskem območju,
izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto
komunalne opreme, na katero se objekt priključuje,
za določeno obračunsko območje.

14. člen
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.
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V primeru, da se objekt na obračunskem območju ne
more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni
prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek
komunalne opreme, ki je na območju ni. To velja le za sekundarno prometno ter individualno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija), dočim se za primarno prometno infrastrukturo, javno
razsvetljavo ter javne zelene površine komunalni prispevek
vselej obračuna.
Zavezancu, ki se izboljša opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, na katero dotlej ni mogel priključiti
objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba, se odmeri komunalni prispevek samo za izboljšavo opremljenosti
stavbnega zemljišča.
15. člen
Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila
neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je
Dp : Dt = 0,3 : 0,7.
16. člen
Glede na namembnost objektov, ki se razvrščajo z ozirom
na dejavnosti v skladu z Uredbi o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC‑SI (Uradni list RS, št. 33/03), so določeni naslednji
faktorji dejavnosti (tabela 10):
Tabela 10: Faktorji dejavnosti za objekte glede na vrsto
objekta:
ZJ

Šifra
kategorije Tip objekta
(CC‑SI)
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Faktor
dejavnosti

11

Stanovanjske stavbe

1,0

121

Gostinske stavbe

1,3

122

Upravne in pisarniške stavbe

1,1

123
124

Trgovske in druge stavbe za
storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za
izvajanje elektronskih komunikacij

1,3
1,2

125

Industrijske stavbe in skladišča

1,3

126

Stavbe splošnega družbenega
pomena

0,9

127

Druge nestanovanjske stavbe

0,7

23

Kompleksni industrijski objekti

1,3

Za preostale objekte, ki z ozirom na namembnost niso
navedeni v tabeli 6, je faktor dejavnosti enak 1,00.
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18. člen
Vlaganja zavezanca za plačilo komunalnega prispevka,
bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev v izgradnjo javne
komunalne infrastrukture na območju Občine Brezovica, se
upoštevajo kot dobropis pri plačilu komunalnega prispevka, in
sicer po valorizirani vrednosti na podlagi uradno pridobljenih
revalorizacijskih koeficientov Banke Slovenije.
Predmetna vlaganja se upoštevajo, v kolikor zavezanec
zanje še ni prejel plačila s strani Občine Brezovica oziroma
niso bila upoštevana pri katerikoli že izdani odločbi o odmeri
komunalnega prispevka.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka uveljavlja
pretekla vlaganja v javno komunalno infrastrukturo s predložitvijo ustrezne dokumentacije, kot so pogodbe oziroma računi –
k slednjim morajo biti priložena dokazila o dejanskem plačilu.

1283.

20. člen
Program opremljanja je na vpogled v Občini Brezovica.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne
opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe
komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali
novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja
se stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo po stroških, opredeljenih v 9. členu tega odloka. V novem programu
opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
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 komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 118/05).

Odlok o proračunu Občine Cankova
za leto 2009

ODLOK
o proračunu Občine Cankova za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Cankova za leto 2009
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
I.

70

71

72

24. člen
Ta odlok začne veljati 1. maja 2009.
Št. 007713-04/2009
Brezovica, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

4151

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 110/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 16. člena Statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet
Občine Cankova na 21. redni seji dne 3. 4. 2009 sprejel

VIII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo
zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je
15 dni, šteto od dneva prejema zahteve, o izdani odločbi pa
občina obvesti tudi upravno enoto.

Stran

CANKOVA

17. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo prostovoljnih
gasilskih domov in ostalih objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Brezovica.
VII. UPOŠTEVANJE PRETEKLIH VLAGANJ V JAVNO
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO PRI PLAČILU
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
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SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

v evrih
Proračun
leta 2009
1.416.287
1.241.906
1.181.070
1.097.359
67.811
15.900
0
60.836
9.250
300
400
580
50.306
47.415
11.173
0
36.242
4.100
4.100
0

Stran
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TRANSFERNI PRIHODKI
122.866
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
122.866
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.436.756
40
TEKOČI ODHODKI
461.915
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
153.470
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
25.385
402 Izdatki za blago in storitve
264.560
403 Plačila domačih obresti
5.500
409 Rezerve
13.000
41
TEKOČI TRANSFERI
535.528
410 Subvencije
2.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
361.353
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
53.800
413 Drugi tekoči domači transferi
118.375
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
391.813
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
391.813
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
47.500
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
2.000
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
45.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–20.469
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
2.100
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
2.100
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
2.100
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
1.250
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
1.250
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
1.250
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
850
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
21.000
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IX.
X.
XI.

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII‑VIII‑IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

21.000
21.000
–40.619
–21.000
20.469
40.619

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na oglasni deski Občine Cankova.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. požarna taksa,
2. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov,
3. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.
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 župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in
njegovi realizaciji.
O realizaciji izvajanja proračuna po posameznih kontih
poroča župan vsake tri mesece. Poročilo pošlje svetnikom OS
in NO v petnajstih dneh po preteku trimesečnega obdobja in
poročilo zajema vso realizacijo od 1. 1. dalje do zaključenega
tromesečja.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 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.

v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se za leto 2009 ne načrtuje dolgoročna
zadolžitev.

7. člen

(kratkoročno zadolževanje občine)

(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

12. člen
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega
proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina
ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno
ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabnik občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina se smejo zadolževati le
s soglasjem občine. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za
izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
13. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna.
Če posebni zakon ne določa drugače so prihodki od
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek proračuna
in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev proračuna izdatek proračuna.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(proračunski skladi)

14. člen

Občina Cankova ima na osnovi določil Zakona o javnih
financah oblikovan proračunski sklad: Proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
6.500,00 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 6.500,00 evrov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

(začasno financiranje v letu 2010)

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija. Sredstva v višini 6.500,00 evrov se
lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za namene, za
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem
obsegu.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan
in o tem pisno obvešča občinski svet.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki

V obdobju začasnega financiranja Občine Cankova v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-07/2009
Cankova, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

ČRNA NA KOROŠKEM
1284.

Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Črna na Koroškem za leto 2008

Na podlagi 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLSUPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 96. in 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
127/06, 14/07) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine
Črna na Koroškem na 14. redni seji dne 31. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Črna na Koroškem za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Črna na Koroškem za leto 2008, ki zajema vse prihodke
in odhodke proračuna Občine Črna na Koroškem.
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2. člen
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja se s tem odlokom
sprejmejo realizirani prihodki in odhodki proračuna za leto
2008, ki obsegajo:
A.

70

71

72

73
74

II.
40

41

42
43

B.
75

V.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. 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
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I‑II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440)

v EUR
5.029.436
3.003.783
2.255.223
1.948.386
176.888
129.949
748.560
213.633
441
1.450
269.542
263.494
124.451
100.533
23.918
66.000
66.000
1.835.202
1.835.202
5.481.086
1.624.149
260.338
40.770
1.251.526
67.003
4.512
1.267.987
21.259

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX POVEČANJE STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)

A.
I.
71

74

II.
40
41

42.747
190.167
–451.650

IV.

0
0
7.094

615.961
615.961
615.961
32.646
32.646
32.646
124.571
583.315
451.650

4. člen
Sprejme se zaključni račun Krajevne skupnost Žerjav za
leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

III.
B.

0

–7.094

3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega
računa proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2008 je
sestavni del tega odloka.
V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih
stolpcih prikazan rebalans proračuna za leto 2008, veljavni
proračun za leto 2008, realizirani proračun za leto 2008, indeks
med realiziranim proračunom in rebalansom proračuna za leto
2008 ter indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za
leto 2008.

736.947
210.079
299.702
2.356.036
2.356.036
232.914

7.094
7.094

V.
44

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
402 Izdatki za blago in storitve
TEKOČI TRANSFERI
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I‑II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

v EUR
15.729
0
2
2
15.727
15.727
15.858
13.808
13.808
2.050
2.050
–129
75
0
0
0
0
0
0
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VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)

Št.

0
0
0
0
0
0
0

A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

129
0
129

5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna je priloga k zaključnemu računu.

72

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-0002/2009
Črna na Koroškem, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

73
74

II.
40

1285.

Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. 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 16. člena Statuta Občine
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet
Občine Črna na Koroškem na 14. redni seji dne 31. 3. 2009
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA

41

42
43

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Črna na Koroškem za leto
2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
B.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

V.

2. člen

44

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

29 / 14. 4. 2009 /

VI.

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
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I‑II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)

Stran

4155

v EUR
Proračun
leta 2009
6.125.513
3.206.616
2.515.940
2.105.480
283.787
126.673
690.676
219.480
458
1.507
290.356
178.875
127.679
65.000
62.679
34.000
34.000
2.757.218
2.757.218
6.424.884
1.567.123
297.284
47.843
1.136.523
80.900
4.573
1.261.095
25.000
738.453
201.446
296.196
3.078.616
3.078.616
518.050
55.000
463.050
–299.371

0
0
0
0

Stran

4156 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

C.
VII.
50

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2008
9009 Splošni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
220.000
220.000
220.000
56.767
56.767
56.767
–136.138
163.233
299.371

136.138

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 Črna na Koroškem.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke‑konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga
pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali
druga pooblaščena oseba.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki:
1. požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) in
2. iz naslova vračila sredstev samoprispevka na podlagi
četrtega odstavka 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 in 33/07),
in se namenijo za adaptacijo in novogradnjo Osnovne šole s
telovadnico in investicije v komunalno infrastrukturo v Občini
Črna na Koroškem.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Občinski svet pooblasti župana, da v skladu z Zakonom
o javnih financah, prerazporeja proračunska sredstva zaradi
prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče
predvideti.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu
svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu
o izvrševanju proračuna in v zaključnem računu proračuna
posebej pojasnijo prerazporeditve.

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2010: 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih: 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in 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 (Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 – ZIPRS0809). 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)
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva
proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov
za odpravljanje posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni
ter odpravo drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in
ekološke nesreče.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 4.173
eurov.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi
proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije se v letu 2009 oblikujejo v višini 400 eurov. O porabi sredstev proračunske
rezerve odloča župan, o porabi pismeno poroča občinskemu
svetu.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 220 eurov odpiše, oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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 ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Črna na Koroškem za
proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 220.000 eurov, in
sicer za investicijo »Adaptacija in novogradnja Osnovne šole
s telovadnico«.
V letu 2009 ni predvideno izdajanje poroštev javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je Občina
Črna na Koroškem.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Črna na Koroškem v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2009-3
Črna na Koroškem, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

1286.

Letni program športa Občine Črna
na Koroškem za leto 2009

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna
na Koroškem na svoji 14. redni seji, dne 31. 3. 2009 sprejel
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– krepi človekovo zdravje,
– spodbuja razvoj ustvarjalnosti.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
(odpis dolgov)
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CILJI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Na področju športne vzgoje:
– Zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne
športne vzgoje od predšolskih otrok do srednješolske mladine
in povečati ponudbo na tem področju,
– Izboljšati sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami
na področju Šolskih športnih tekmovanj.
Na področju športne rekreacije:
– Omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu
krogu občanov.
Na področju kakovostnega športa:
– Klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu
omogočiti brezplačno uporabo objektov za vadbo v obsegu
razpoložljivih kapacitet objektov, ki se nameni izvajanju letnega
programa športa
Na področju vrhunskega športa:
– Pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah
vrhunske športnike pri sofinanciranju njihovih programov in
s tem vrhunskim športnikom omogočiti čim boljše pogoje za
delo.
Na področju razvojnih in strokovnih nalogah:
– Omogočiti izobraževanja kadrov za delo v športu.
– Zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov.
– Zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega
načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih in z raznimi
aktivnostmi namenjenimi vsem občanom.
Na področju športnih objektov:
– Zagotoviti dostopnost objektov za vse organizirane programe športa v obsegu Letnega programa športa.
– Zagotoviti sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja
športnih objektov v obsegu Letnega programa športa.
1. člen
Letni program športa v Občini Črna na Koroškem zagotavlja, da bo Občina Črna na Koroškem v občinskem proračunu
za leto 2009 izvajalcem športnih programov namenila sredstva
za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev, in sicer:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3

LETNI PROGRAM
športa Občine Črna na Koroškem za leto 2009

5.4
5.5

UVOD
Z letnim programom športa Občine Črna na Koroškem
določamo vrste in obseg programov športa, ki bodo v letu
2009 sofinancirani iz proračuna občine. Z izvajanjem letnega
programa športa težimo k doseganjem postavljenih ciljev na
osnovi obstoječih izhodišč.
Izhodišča Letnega programa športa Občine Črna na Koroškem so, da šport:
– sooblikuje posameznika,
– pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo,

5.6
5.7

Namen

Znesek
v EUR
58.170,00
5.385,00
8.673,00
3.777,00

Športna društva redna dejavnost
Športna zveza, redna dejavnost
Smučarski klub – prioritetni šport
Maraton kralja Matjaža
Investicijsko vzdrževanje objektov:
Ureditev odvodnjavanja na NK Peca
2.394,00
(projekt)
Sredstva za vzdrževanje objektov NK
24.065,00
Peca
Sredstva za vzdrževanje smučišča in
78.489,00
tekaške proge
Ureditev otroških igrišč v Rudarjevem
6.000,00
Obnova ograje in postavitev razsvetljave
15.317,00
na NK Peca
Stopnišče – vlečnica Črna
18.470,00
Posodobitev kegljišča v Črni
30.960,00
Skupaj:
175.695,00

2. člen
Iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2009
se zagotovijo sredstva za dotacije društvom na področju
športa ter za sofinanciranje programov športa, ki jih nosilci
in izvajalci športne dejavnosti prijavijo v skladu s pogoji
javnega razpisa.
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3. člen
Izvajalci športnih programov so na osnovi Tabel za določitev višine sredstev sofinanciranja (v nadaljevanju normativ)
ustrezno točkovani, rangirani in sofinancirani. Ti normativi so
priloga Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Črna na Koroškem (v nadaljevanju pravilnik). Izvajalcem športnih programov se na podlagi pravilnika sofinancira naslednje dejavnosti:
TOV

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDEN-

Ponudba športnih programov za otroke in mladino v Občini Črna na Koroškem zajema veliko skupin otrok in mladine po
različnih programov športa. V programe interesnih dejavnosti
se vključuje okoli 500 otrok in mladih, v programe za otroke in
mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport pa okoli 200
otrok in mladih.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok (starost otrok od
1 do 6 let)
Interesne dejavnosti so za otroke, najpogosteje prvi, strokovno vodeni programi športa. Od tega prvega stika s športom,
je v veliki meri odvisno nadaljnje ukvarjanje in vključevanje v
športne dejavnosti. Izvajamo programe Zlati sonček, Naučimo
se plavati in Ciciban planinec.
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira za programe
redne vadbe:
– Zlati sonček
– Strokovni kader, objekt za 20‑urni program Naučimo se
plavati na skupino, v kateri je največ 10 otrok.
– Ciciban planinec
– Strokovni kader, objekt za 60‑urne športne programe za
skupine, v katerih je najmanj 12 in največ 20 otrok
1. 2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (starost od 6 do
15 let)
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Program izvajamo v zgodnejšem razvojnem obdobju
otrok, namenjen razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov, kasneje pa mladim, ki v športu

Št. članov
v skupini

Normativ
vad. ur

nimajo ambicij dosegati visokih rezultatov ali pa za to nimajo
ustreznih sposobnosti. Program nudi možnost redne, strokovno
vodene športne aktivnosti.
Programi interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo izvajalci
izven šole, dopolnjujejo in širijo ponudbo programa interesnih
dejavnosti, ki jih izvajajo šole. Pomembna prednost teh programov je njihova vertikalna prehodnost. Otroke in mladino, ki imajo potrebno nagnjenost in sposobnosti, usmerjajo v nadaljnjo
vadbo v programih za nadarjene otroke in mladino. Programi,
ki se izvajajo na lokalni ravni so: Zlati sonček, Krpan, Naučimo
se plavati, 10‑urni tečaji in drugi 80‑urni programi ter šolska
športna tekmovanja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi:
– Strokovni kader, objekt za 10‑urne za program Naučimo
se plavati za skupine, v katerih najmanj 8 in največ 12 otrok
– Objekt za 20‑urne za program Naučimo se plavati za
skupine, v katerih je najmanj 8 in največ 12 otrok
– Programa Zlati sonček in Krpan
– Strokovni kader, objekt za 80‑urne programe na skupino, v kateri je največ 20 otrok
– Strokovni kader,objekt za 10‑urne tečaje na skupino, v
kateri je najmanj 8 in največ 12 otok ter 10–30‑urne programe
med počitnicami
– Šolska športna tekmovanja.
Izvajalci 20‑urnih programov Naučimo se plavati so vzgojno izobraževalni zavodi.
1.2.2. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Programi športa za nadarjene otroke, so namenjeni mladim, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti
za doseganje vrhunskih rezultatov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– strokovni kader cicibani, cicibanke do 240 ur
– strokovni kader za mlajše dečke in deklice od 240 do
400 ur
– strokovni kader za starejše dečke in deklice od 300 do
800 ur
– najem objekta.

Št. članov
v skupini

Normativ
vad. ur

Št. članov v
skupini

Normativ
vad. ur

Kolektivni športi
Nogomet

8

240

8

400

15

800

Odbojka

8

240

8

400

12

800

Drugi športi
Individualni športi
Alpsko smučanje

10

240

10

400

10

800

Smučarski teki

10

240

10

400

10

800

Karate

10

240

10

400

10

800

Športno plezanje

10

240

10

400

10

800

Kegljanje

10

240

10

400

10

800

Drugi športi

1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V tem obdobju je za otroke in mladino s posebnimi potrebami športna dejavnost namenjena predvsem ustrezni skrbi za
vključevanje v vsakdanje življenje. Športna aktivnost pozitivno
vpliva na socializacijo, izboljšuje psihomotorične sposobnosti
ter splošno kvaliteto življenja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo:
– Strokovni kader
– Najem objekta za 80‑urni program na skupino, v kateri
je najmanj 5 in največ 10 mladih.

1.3. Športna vzgoja mladine (starost od 15 do 20 let)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader in najem objekta za 80‑urni program na
skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih.
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
Programi športa za nadarjeno mladino, so namenjeni mladim, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti
za doseganje vrhunskih rezultatov.
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Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader za mlajše mladince, mladinke v obsegu od 400 do 800 ur
– Strokovni kader za starejše mladince, mladinke v
obsegu 400 do 1100 ur
– Najem objekta za 400 do 1100‑urne programe vadbe,
odvisno od specifičnosti športne zvrsti.
Mlajši mladinci/mladinke
Št. članov v skupini
Normativ vad. ur
Kolektivni šport
Nogomet
Odbojka
Drugi športi.
Individualni športi
Alpsko smučanje
Smučarski teki
Karate
Športno plezanje
Kegljanje
Drugi športi

16
do 800
16
12
do 800
12
v skladu z normativi OKS – ZŠZ in Nacionalnim programom športa

do 1100
do 1100

8
do 800
6
8
do 800
6
8
do 800
6
8
do 800
6
8
do 800
6
v skladu z normativi OKS – ZŠZ in Nacionalnim programom športa

do 1100
do 1100
do 1100
do 1100
do 1100

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
V tem obdobju je za otroke in mladino s posebnimi potrebami športna dejavnost namenjena predvsem ustrezni skrbi za
vključevanje v vsakdanje življenje. Športna aktivnost pozitivno
vpliva na socializacijo, izboljšuje psihomotorične sposobnosti
ter splošno kvaliteto življenja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader
– Najem objekta za 80‑urni program na skupino, v kateri
je najmanj 5 in največ 10 mladih.
1.4. Športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov,saj je dopolnilo intelektualnemu delu.
1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader
– Najem objekta za 80‑urni program na skupino, v kateri
je najmanj 12 in največ 20 mladih.
2. Športna rekreacija
Športna rekreacija ohranja in izboljšuje celostno zdravstveno stanje ter preprečuje upadanje splošne vitalnosti posameznika. Gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje
delovnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader za 80‑urne programe za občane starejše od 65 let
– Najem objekta za 80‑urni program na skupino, v kateri
je od 15 do 20 članov.
3. KAKOVOSTNI ŠPORT
Kakovostni šport zajema priprave in tekmovanja ekip in
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih
in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega
športa in jih program rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Športniki v okviru kakovostnega
športa nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova
državnega prvaka.
Število članov skupine v individualnih športih je 7, v kolektivnih pa:
Športna panoga
Nogomet
Odbojka
Drugi športi

Starejši mladinci/mladinke
Št. članov v skupini
Normativ vad. ur

Člani/članice
V skupini

Vadb. ur

12

320

12

320

V skladu z normativi OKS – ZŠZ
in Nacionalnim programom športa

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira strokovni
kader za 320‑urni program.
4. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport zajema športne ekipe in posameznike, ki
imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda in tudi tekmujejo na tem nivoju.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– program 1.200‑urne programe v individualnih športnih
panogah
– program 1.200‑urne programe za ekipe, katerih člani so
kategorizirani vrhunski športniki.
Vrhunski šport
Športna panoga
Kolektivni šport
Odbojka
Nogomet
Drugi športi
Individualni šport
Alpsko smučanje
Smučarski teki
Karate
Športno plezanje
Kegljanje
Drugi športi

Člani/članice
Število članov
Normativ
v skupini
vadb. ur
12
1200
16
1200
v skladu z normativi OKS – ZŠZ
in Nacionalnim programom športa
4
1200
4
1200
4
1200
4
1200
4
1200
v skladu z normativi OKS – ZŠZ
in Nacionalnim programom športa

5. ŠPORT INVALIDOV
Šport in rekreacija pomenita pomemben dejavnik pri ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, resocializaciji, revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– uporaba objekta za 80 ur programa na skupino, v kateri
je največ 10 invalidov
– strokovni kader.
6. SPECIFIČNE ŠPORTNE PANOGE
Med specifične športne panoge spadajo šah, planinci in
taborniki.
Iz sredstev lokalne skupnosti se za planinstvo in taborništvo sofinancira pohodništvo, planinske šole, redne tedenske aktivnosti, poletni tabori, zimovanja ter za šah 80‑urni programi.
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Specifična športna panoga

Dejavnost

Uradni list Republike Slovenije
Min. število udeležencev

Štev. ur trajanja

Planinci

Pohodništvo

8

5

Planinci

Planinska šola

5

40

Taborniki

Redna ted. aktiv.

12

4

Taborniki

Poletni tabor

12

30

Taborniki

Zimovanje

10

20

Redna vadba – otroci

12

80

Redna vadba – mladina

12

80

Miselne športne panoge
Šah

7. ŠPORTNA VZGOJA ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI
Športna aktivnost odraslih s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na socializacijo, izboljšuje psihomotorične sposobnosti ter splošno kvaliteto življenja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader
– Najem objekta za 80‑urni program na skupino, v kateri
je največ 10 članov.
8. POSEBNE NAGRADE ZA IZREDNE ŠPORTNE DOSEŽKE
Nagrajujejo se izredni športni dosežki na mednarodnih
tekmovanjih in sredstva za proglasitev športnika, športnice in
športne ekipe leta.
9. STROKOVNE NALOGE
9.1. Izobraževanj, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov
Pridobljeno strokovno znanje je potrebno vseskozi obnavljati in dopolnjevati, saj brez strokovnega kadra ni razvoja
in kvalitetne izvedbe programov športa. Občina Črna na Koroškem bo v letu 2009 zagotovila sofinanciranje strokovnega
izobraževanja izvajalcev programa športa v okviru Letnega
programa športa.
9.2 Založniške in propagandne dejavnosti
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature, periodičnih in občasnih športnih publikacij.
9.3 Promocijska dejavnost
Mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve.
9.4 Delovanje Športne zveze
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva in
njihova zveza, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialni stroškov poslovanja. Občina Črna na
Koroškem zagotavlja sofinanciranje materialnih stroškov poslovanja športne Zveze praviloma do 10% vrednosti programa
športa.
10. OBSEG RAZPOLOŽLJIVIH UR OBJEKTOV
Za izvajanje Letnega programa športa Občine Črna na
Koroškem za leto 2009 bodo na razpolago naslednje ure objektov v času obratovanja objektov:
Objekti do 10 ur/dan
Telovadnica OŠ Črna na Koroškem največ v obsegu
samo za občane Občine Črna na Koroškem do 6 ur/dan.
Št. 671-0002/2008-2
Črna na Koroškem, dne 1. aprila 2009
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

DOBRNA
1287.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrna za leto 2008

Na podlagi določil 96., 97. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02)
in skladno s 15. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04) je občinski svet na
21. redni seji dne 30. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna
za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Proračuna Občine Dobrna za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke
proračuna Občine Dobrna.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2008
izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
70 DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK
701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO
IN DELOVNO SILO
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO
IN TRANSAKCIJE
706 DRUGI DAVKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+712+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
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

EUR
2.557.527
1.290.362
1.111.648

80.767
97.947

304.363
89.840
123
42
49.507
164.851
80.591
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721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IN SREDSTEV
PRORAČUNA EU

80.591
2.456

393.238

1.031.838

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 SUBVENCIJE

233.191
36.309
745.202
0
17.136
601.597
25.087

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

359.415

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

67.305

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

149.790
1.026.442
1.026.442
108.510

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI

86.961

432 INVESTICIJSKI TRANSFER

21.549

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.‑II.)
(SKUPAJ PRIHODKI‑ODHODKI)

4403 Dana posojila finančnim institucijam

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
IN NALOŽB

40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

4402 Dana posojila javnim skladom

879.755

2.768.387

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

4400 Dana posojila posameznikom

2.456

486.517

210.860

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

750 PREJETA VRAČILA DANIIH POSOJIL

0

0

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih
podjetjih
4411 Povečanje kapitalskih deležev
v finančnih institucijah
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne
sklade
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VIII.ODPLAČILO DOLGA

0

550 ODPLAČILO DOMAČEGA BLAGA

0

5500 Odplačilo kreditov Banki Slovenije
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

0
–210.860
0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)

210.860

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31.12. PRETEKLEGA LETA

306.185

3. člen
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter
računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so
sestavni del zaključnega računa.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0004/2009-1
Dobrna, dne 30. marca 2009

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih
podjetij
7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

4161
0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem
in zasebnikom

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

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

Stran

440 DANA POSOJILA

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 TRANSFERNI PRIHODKI
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Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

0

7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih
ravni države
7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu
proračunu

DOLENJSKE TOPLICE
1288.

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
7510 Sredstva pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v javnih podjetjih
7511 Sredstva pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v finančnih inst.
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dolenjske Toplice za leto 2008

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 in 56/02) in 111. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07)
je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne
2. 4. 2009 sprejel

Stran

4162 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Dolenjske Toplice za leto 2008

lenjske Toplice in člani delovnih teles Občinskega sveta Občine
Dolenjske Toplice.«

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dolenjske
Toplice za leto 2008.
2. člen
Zaključni proračun izkazuje:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Prihodki
II. Odhodki
III. Presežek prihodkov (I. – II.)
B) RAČUN FINANCIRANJA TERJATEV
IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapit. deležev
V. Dana posojila in povečanje kapit. deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.
kapital. deležev
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
X. Neto zadolževanje
XI. Neto financiranje

EUR
3.506.621,74
3.478.069,55
28.552,19

0
0

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 030-691/2009-01/03
Dolenjske Toplice, dne 2. aprila 2009
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

0
0
0
28.552
0
–28.552,19

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun terjatev in naložb,
račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega zaključnega računa.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-587/2009-01/03
Dolenjske Toplice, dne 2. aprila 2009
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

1289.

3. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Grb Občine Dolenjske Toplice se podeljuje za pomembne dosežke na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno‑izobraževalnem, humanitarnem, kulturnem, prosvetnem, literarnem in znanstvenem področju ter za vsa dejanja, s katerim
se bistveno pripomore k ugledu občine.
Grb Občine Dolenjske Toplice obsega plaketo in skulpturo
z grbom Občine Dolenjske Toplice.«

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o priznanjih Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 109/05) ter 6. in 17. člena Statuta Občine
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet
Občine Dolenjske Toplice na 18. seji dne 2. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih
Občine Dolenjske Toplice
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o priznanjih Občine
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 109/05).
2. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se črta sledeče besedilo:
»Predloge za podelitev priznanja ne morejo vložiti župan
Občine Dolenjske Toplice, člani Občinskega sveta Občine Do-

KRŠKO
1290.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za ureditev dela starega mestnega jedra Krško
(umestitev knjižnice)

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), na podlagi 33. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) župan Občine
Krško dne 9. 4. 2009 izdaja

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za ureditev dela starega mestnega jedra Krško
(umestitev knjižnice)
I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se
javno razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev dela starega mestnega
jedra Krško (umestitev knjižnice), ki ga je izdelal Region d.o.o.
Brežice v aprilu 2009.
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 22. aprila do
22. maja 2009, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško,
CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo
okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško, CKŽ 23,
Krško. Javna obravnava bo izvedena v sredo, 6. maja, ob 18.00
uri, v sejni sobi »A« Občine Krško.
III.
S tem naznanilom Občina Krško obvešča o poteku javne
razgrnitve ter javne obravnave tudi vse lastnike nepremičnin na
območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek OPPN, in sicer:
3051/4, 3052/2, 3050/20, 3050/19, 3050/8, 57.S, 59.S,
60.S, 33, 34/1, 837.S, 39/1, 39/2, 39/3, 61.S, 62/1.S, 62/2.S,
81.S, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 45/1, 374/3.S, 374/2.S, 374/1.S,
691.S, 80/2.S, 80/3.S, 80/4.S, 83.S, 44, 3051/6, 3050/10,
86/1.S, 86/2.S, 87.S, 88.S, 90/1.S, 90/2.S, 90/3.S, 49/1, 49/2,
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52/1, 3081, 3082, 531.S, 532/1.S, 532/2.S, 52/2, 375.S, 3050/2,
54/7, 54/1, 54/4, 84/1.S, 46/2, 46/3, 27/4, 27/3, 27/2, 26/1, 26/2,
548.S, 45.S, 24/2, 63, 62, vse k.o. Krško.

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del
zaključnega računa proračuna.

IV.
V času javne razgrnitve se lahko k dokumentu podajo pripombe in predlogi, pisno ali ustno na javni obravnavi, kot zapis v
knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali posredujejo v pisni obliki Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora
in varstvo okolja, CKŽ 14, Krško. Če pripombe in predloge poda
lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-26/2009
Metlika, dne 2. aprila 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletnih straneh Občine Krško (www.krsko.si) ter na oglasni
deski KS mesta Krško.
Št. 3505-14/2008 O502

1292.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB4),
19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je
Občinski svet Občine Metlika na 18. redni seji dne 2. 4. 2009
sprejel

METLIKA
1291.

Odlok o vračilu vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Metlika

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Metlika za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/08 in 100/08), Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št, 123/06 in 57/08), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06,
14/07 in 109/08) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 18. redni seji
dne 2. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o vračilu vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Metlika
1. člen
(vsebina odloka)

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Metlika
za leto 2008

S tem odlokom se določajo dejanski končni upravičenci
(v nadaljevanju: upravičenci) do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev
za vračilo vlaganj, način ugotavljanja deležev vračila ter pogoji
in roki vračanja teh deležev na območju Občine Metlika (v nadaljevanju: občina).

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za
leto 2008.

(upravičenci do vračila vlaganj)

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje: v EUR (brez centov)
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki v višini
– odhodki v višini
– proračunski primanjkljaj
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil in prodaja
kap. deležev
– dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
– prejeta minus dana posojila in spremembe
kap. deležev
c) v računu financiranja:
– dolgoročno zadolževanje
– odplačilo dolgoročnega kredita
– neto zadolževanje
– povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
– stanje sredstev na računih konec preteklega
leta
– stanje sredstev na računih 31. 12. 2008
d) Proračunska rezerva občine

5.538.965
5.964.386
425.421

6.225
0
6.225
330.000
91.441
238.559
–180.637
512.830
332.193
65.631

2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje po tem odloku so fizične osebe in pravne osebe oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so preko krajevnih skupnosti, z
namenom pridobitve telefonskega priključka, sklepali pogodbe
o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki
Telekoma Slovenije d.d. in s samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni telegrafski in telefonski promet. Upravičenec
je tudi lokalna skupnost.
Pravni nasledniki oseb iz prvega odstavka tega člena,
morajo dokazati obstoj pravnega nasledstva.
Pravni posli, izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti, ki so jih upravičenci sklenili oziroma so bili izdani s strani
ustreznih gradbenih odborov, v zvezi z pridobitvijo telefonskega
priključka ali vlaganji v gradnjo javnega telefonskega omrežja,
se štejejo kot ustrezen pravni posel v skladu z zakonom. Če ti
dokazi več ne obstojijo, se lahko upošteva kot dokazilo o obstoju pravnega posla tudi seznam vlagateljev iz zapisnikov ali
arhivske dokumentacije občine oziroma krajevne skupnosti.
3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)
Zavezanec za vračila vlaganj upravičencem iz drugega
člena tega odloka je Občina Metlika, ki izvaja vračila vlaganj
na podlagi zakona ter pod pogoji in na način, določenim s tem
odlokom.
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Občina je zavezanec do višine sredstev, ki jih prejme od
Republike Slovenije oziroma Slovenske odškodninske družbe,
d.d. na podlagi sklenjene poravnave.
Sredstva prejeta s strani Slovenske odškodninske družbe
iz naslova posameznih poravnav se vračajo upravičencem, ki
so zajeti s pravnimi posli, opredeljenimi v teh poravnavah.
Občina postane zavezanec za vračilo vlaganj z dnem nakazila sredstev za vračilo s strani Republike Slovenije oziroma
Slovenske odškodninske družbe, d.d., po sklenitvi poravnave.
4. člen
(pristojni organi)
Za sestavo seznama končnih dejanskih upravičencev do
vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter za vodenje ostalih aktivnosti v zvezi s postopkom vračanja, med drugim
tudi za določitev višine vračila, ki pripada končnim upravičencem, je pristojna posebna komisija, ki jo imenuje županja.
5. člen
(predlog seznama končnih upravičencev)
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti in bivših gradbenih odborov, na osnovi evidenc in podatkov iz
arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge
pravne ali fizične osebe, zberejo vso potrebno dokumentacijo
in podatke o višini vloženih sredstev v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Metlika.
Predlog seznama končnih upravičencev posreduje KS.
Predlogu seznama morajo biti s strani KS predložena tudi vsa
listinska dokazila, ki so potrebna za ugotovitev osnove za vračilo vlaganj in višine deležev, sorazmernih z vlaganjem oseb.
Na podlagi dokumentacije in podatkov iz prejšnjega odstavka komisija pripravi in s pomočjo krajevnih skupnosti objavi, na krajevno običajen način (spletna stran občine, oglasna
deska …), predlog seznama končnih dejanskih upravičencev.
Seznam vsebuje zaporedno številko upravičenca, njegovo ime in priimek ter naslov bivališča.
Fizične osebe, ki jih ni na predlogu seznama končnih
dejanskih upravičencev, ali smatrajo, da podatki iz seznama
niso pravilni, lahko podajo na komisijo, v roku 15 dni od objave
predloga seznama, pisni ugovor. K ugovoru morajo predložiti
dokazila o pravnem naslovu in višini vlaganj iz 2. člena tega
odloka, sicer se jih pri vračilu ne upošteva.
V roku 30 dni od objave seznama iz prejšnjega odstavka morajo upravičenci navedeni na seznamu občini sporočiti
davčno številko ter številko osebnega računa, na katerega se
jim sredstva nakažejo. Sporočiti morajo tudi vse druge podatke,
ki se nanašajo na upravičenca (sprememba naslova, pravni
naslednik – dedič).
6. člen
(ugovor in pritožba)
O utemeljenosti ugovora odloča komisija, ki s sklepom
ugovoru ugodi, ga zavrže ali zavrne.
Komisija lahko zahteva od vlagatelja, da ugovor dopolni, če je to potrebno in mu določi rok za dopolnitev ugovora.
Komisija mora o ugovoru odločiti najkasneje v roku 30 dni po
poteku roka za vložitev ugovora zoper seznam iz prejšnjega
člena tega odloka.
Zoper sklep komisije se lahko vlagatelj v roku 8 dni od
prejema sklepa pritoži pri županji Občine Metlika. Pritožba
mora biti podana v pisni obliki in utemeljena. Odločitev županje
je dokončna.
7. člen
(potrditev končnega seznama)
Na podlagi dokončnih odločitev o ugovorih ali pritožbah
komisija ustrezno dopolni predlog seznama končnih upravičencev in ga potrdi.
Komisija je dolžna potrditi dopolnjen seznam v najkrajšem
možnem času. Tako potrjeni končni seznam upravičencev se
objavi na krajevno običajen način.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
(osnova za določitev višine in priznana višina
za vračilo vlaganj)
Osnova za določitev višine vračila vlaganj za posameznega upravičenca je vrednost navedena v listinah, ki dokazujejo
pravni posel iz 2. člena tega odloka.
Priznana višina vračila vlaganj posameznemu upravičencu se določi v skladu s 4. členom Zakona o vračanju vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07
– UPB4).
9. člen
(sorazmerno vračilo vlaganj)
Če višina sredstev, ki jih prejme lokalna skupnost iz naslova vračanja vlaganj ne zadostuje za povračilo vlaganj vsem
končnim upravičencem do višine, določene s prvim in drugim
odstavkom prejšnjega člena, določi komisija sorazmerne deleže, ki jih prejmejo končni upravičenci tako, da vsem upravičencem priznano višino vračila vlaganja, ki bi jim pripadala v
skladu s prejšnjim členom sorazmerno zmanjša za odstotek, za
katerega je višina sredstev prejetih na osnovi pisne poravnave
z Republiko Slovenijo manjša od višine potrebnih sredstev
za poplačilo priznanih višin vračil vlaganj vseh upravičencev
v celoti.
10. člen
(izdaja odločbe)
Občinska uprava izda odločbo o dodeljeni višini vračila z
navedenim rokom vračila.
11. člen
(način in roki vračila prispevkov)
Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot končnim
upravičencem neposredno na osebni račun upravičenca, ki ga
je ta sporočil občini. Rok za začetek vračanj je 30 dni po prejemu vračila od Slovenske odškodninske družbe, d.d.
V primeru, da bo občina prejela sredstva od Slovenske
odškodninske družbe, d.d. v več obrokih, prične rok iz prvega
odstavka tega člena teči naslednji delovni dan po dnevu, ko
občina prejme 50% vračila.
Kolikor bo občina prejela sredstva od Slovenske odškodninske družbe d.d. pred potrditvijo končnega seznama upravičencev, rok iz prvega odstavka tega člena teče od potrditve
končnega seznama upravičencev s strani komisije.
12. člen
(vračilo dedičem)
Dediči upravičenca morajo za sprejem vračila pooblastiti
skupnega pooblaščenca. Razdelitev sredstev med dediče ni v
domeni občine.
13. člen
(zaključek vračila vlaganj)
Občina konča z vračilom vlaganj v roku šestih mesecev
od objave seznama.
Po preteku tega roka se neizplačana sredstva, ki pripadajo posameznim upravičencem, ki niso občini niti v tem
roku sporočili zahtevanih podatkov, prenesejo med prihodke
proračuna Občine Metlika, upravičenci pa izgubijo pravico do
prejema teh sredstev.
14. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok
o načinu in pogojih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju Občine Metlika (Uradni list RS,
št. 96/02).

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-7/2007
Metlika, dne 2. aprila 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
1293.

Pravilnik o dodeljevanju socialno-varstvenih
pomoči v Občini Miren - Kostanjevica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), 15. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 in
76/08) in 9. člena Statuta Občine Miren ‑ Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren ‑ Kostanjevica
na 21. seji dne 6. 4. 2009 sprejel
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III. VRSTE ENKRATNIH DENARNIH
SOCIALNO-VARSTVENIH POMOČI
3. člen
Enkratne denarne socialno‑varstvene pomoči so namenjene za pomoč pri:
– plačilu oziroma doplačilu šole v naravi, stroškov letovanja oziroma zimovanja ter drugih stroškov vezanih na šolanje
(prehrana v šoli, nakup šolskih potrebščin) v času rednega
šolanja,
– plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki se ne morejo zavarovati iz drugega naslova in nimajo
sredstev za zavarovanje kot samoplačnik,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in
jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– nakupu kurjave,
– enkratno pomoč v primeru elementarne nesreče (požar,
poplava, potres itd.),
– kritje drugih izrednih stroškov in izdatkov za premostitev
trenutne materialne ogroženosti.

PRAVILNIK
o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči
v Občini Miren - Kostanjevica

4. člen
Socialno‑varstveno pomoč po tem pravilniku lahko upravičenci prejmejo praviloma enkrat letno. Pomoč iz druge alineje
3. člena tega pravilnika lahko upravičenci prejmejo za čas, ko
pomoč nujno potrebujejo oziroma so do nje upravičeni in za to
predložijo ustrezna dokazila. Šolska prehrana se regresira za
šolsko leto pod pogojem, da se najprej uveljavlja državna subvencija. Upravičenci so dolžni občini v roku 15 dni po nastanku
spremembe sporočiti vsako spremembo dejstev in okoliščin
(zaposlitev starša oziroma staršev, novi vir prihodkov itd.), ki
vplivajo na pridobitev pravic iz naslova regresirane prehrane.
Tudi letovanje otrok se regresira pod pogojem, da se najprej
uveljavlja državna subvencija.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

IV. VIŠINA DENARNE POMOČI

1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, vrsta socialno‑varstvenih pomoči (v nadaljevanju: pomoči), kriteriji in
postopek za uveljavitev pravice do dodelitve enkratne denarne
pomoči ter plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz
sredstev občinskega proračuna Občine Miren ‑ Kostanjevica.

5. člen
Višino enkratne denarne pomoči se določi glede na osebne dohodke in druge prejemke ter premoženjsko stanje upravičenca oziroma njegove družine in sicer v skladu s kriteriji, ki jih
vsakoletno na predlog Odbora za zdravstvo in socialno varstvo
s sklepom določi župan. Višina enkratne denarne pomoči je
odvisna od dohodkov v družini in znaša najmanj 50 EUR ter v
tekočem letu ne sme presegati zneska ene polovice minimalne
plače v Republiki Sloveniji. Izjemoma se lahko sredstva dodelijo tudi v višjem znesku, če so za to še posebej opravičljivi
socialni razlogi.
Pomoč se lahko upravičencu dodeli tudi v nižjem znesku,
kot bi mu sicer pripadala, ali se mu ne dodeli, če se ugotovi,
da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna
varnost upravičenca in družinskih članov.
Enkratne denarne socialne pomoči se ne dodeli upravičencu oziroma družini, ki ima prihranke oziroma premoženje,
ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega
dohodka.

II. UPRAVIČENCI
2. člen
Upravičenci do enkratne denarne pomoči so tisti občani s
stalnim prebivališčem v Občini Miren ‑ Kostanjevica, ki trenutno
nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse
zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in jih nihče ni dolžan preživljati, ter so se zaradi spleta okoliščin, na katere niso
mogli vplivati (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini,
naravne nesreče ipd.), znašli v takšnem položaju, da ne morejo
poravnati najnujnejših obveznosti, kot so plačilo vode, elektrike,
stanarine in podobno. Ne glede na pomanjkanje sredstev za
preživljanje, oseba ni upravičena do denarne socialne pomoči,
če se ugotovi, da je brez teh sredstev po svoji krivdi.
Upravičenci do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja so v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju tisti občani s stalnim prebivališčem
v Občini Miren ‑ Kostanjevica, ki nimajo nobenih dohodkov
oziroma če, kadar živijo sami, njihovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50% minimalne plače
oziroma če, kadar živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v
skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni mesečni dohodki
na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25%
minimalne plače, razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši
družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali
presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.

6. člen
Enkratna denarna pomoč se praviloma izplača le v funkcionalni obliki (plačilo položnic). Neposredno upravičencu se
denarna pomoč izplača le izjemoma in sicer v primeru, ko
upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe.
V. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV
SOCIALNO-VARSTVENE POMOČI
7. člen
Postopek za uveljavitev pomoči se uvede:
– na podlagi vloge upravičenca za uveljavitev pomoči
– po uradni dolžnosti na podlagi 90. in 91. člena Zakona
o socialnem varstvu (na podlagi pobude družinskih članov,
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zdravstvene službe, šolske svetovalne službe ali druge pravne
osebe).
Za namen kritja stroškov šolskega kosila osnovnošolcem
morajo upravičenci vlogo oddati najkasneje do 30. septembra
tekočega leta, izjemoma kasneje, če se pojavijo izredne okoliščine.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0001/2009-5
Miren, dne 6. aprila 2009

8. člen
Upravičenci vložijo zahtevo za odobritev denarne pomoči
na obrazcu »Vloga za uveljavitev socialne pomoči Občine
Miren ‑ Kostanjevica«, ki se pridobi v tajništvu občine. Vlogi so
dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v
skladu z Zakonom o socialnem varstvu in tem pravilnikom.

zila:

9. člen
Upravičenci so dolžni vlogi priložiti vsa zahtevana doka-

– potrdilo delodajalcev o dohodkih in prejemkih za zadnje
tri mesece pred mesecem vložitve vloge vlagatelja in ožjih
polnoletnih družinskih članov;
– veljavna odločba o otroškem dodatku;
– veljavna odločba Centra za socialno delo o denarni
socialni pomoči, če jo upravičenec prejema;
– potrdilo o preživnini, če jo kdo izmed družinskih članov
prejema;
– ustrezna potrdila o statusu brezposelnih polnoletnih
družinskih članov (potrdilo o brezposelnosti Zavoda za zaposlovanje, potrdilo o šolanju polnoletnih družinskih članov);
– potrdilo o skupnem gospodinjstvu;
– potrdilo o obstoju utemeljenih okoliščin, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do socialne pomoči (zdravniški izvidi, potrdilo o nesposobnosti za pridobitno delo, računi,
plačilni nalogi, mnenja ustreznih institucij in drugi dokumenti s
katerimi upravičenec uveljavlja pravico do dodelitve socialne
pomoči);
– dokazila o premoženjskem stanju;
– kratek opis okoliščin, zaradi katerih upravičenec prosi
za denarno pomoč.
V primeru, da je vloga nepopolna oziroma da se zahteva
dodatna dokazila o premoženjskem stanju, občinska uprava
pozove upravičenca, da svojo vlogo dopolni v roku 8 dni od
prejema poziva za dopolnitev. Če upravičenec vloge v roku
osmih dni ne dopolni, se vlogo s sklepom zavrže.
10. člen
O upravičenosti in višini pomoči odloča občinska uprava
na podlagi vlogi priloženih dokazil ter dokazil, ki jih po uradni
dolžnosti pridobi iz uradnih evidenc. Odločanje poteka v skladu
z določbami tega pravilnika ter v skladu s trenutno veljavnimi
kriteriji, ki jih vsakoletno na predlog Odbora za zdravstvo in
socialno varstvo s sklepom določi župan. V posameznih primerih, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno, lahko
občinska uprava pridobi mnenje Centra za socialno delo Nova
Gorica in (ali) šolske svetovalne službe. Pri odločanju se poleg
določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o socialnem
varstvu.
Občinska uprava preveri vse podatke in v roku trideset dni
od vložitve zahteve odloči o upravičenosti in višini pomoči ter
upravičenca s sklepom obvesti o odločitvi.
VI. PREHODNE DOLOČBE
11. člen
Sredstva za socialno‑varstvene pomoči zagotavlja občina
v okviru možnosti z vsakoletnim proračunom.
12. člen
V primeru pritožbe na sklep, ki se izda na prvi stopnji,
odloča župan, katerega odločitev je dokončna.

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

1294.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren Kostanjevica

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05, 25/08), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 17. člena Statuta Občine
Miren ‑ Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski
svet Občine Miren ‑ Kostanjevica na 21. redni seji dne 6. 4.
2009 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
Normativne cene programov predšolske vzgoje v vrtcih v
Občini Miren ‑ Kostanjevica od 1. 4. 2009 dalje znašajo:
Program

Normativna cena
v€

Dnevni program starost od 1 do 3 let

558,09

Poldnevni program starost od 1 do 3 let

446,47

Poldnevni program brez kosila
starost od 1 do 3 let

357,18

Dnevni program starost od 3 do 6 let

352,08

Poldnevni program starost od 3 do 6 let

281,66

Poldnevni program brez kosila
starost od 3 do 6 let
Cena 10. ure varstva je 1,5 € x 22 dni

225,33
33,00/mesec

Normativne cene predstavljajo osnovo za obračun plačil
staršev.
2. člen
Osnova za obračun plačil staršev se v 1. starostnem obdobju (1‑3 let) zniža za 20%. Cene programov, ki se uporabljajo
kot osnova za obračun plačil staršev v 1. starostnem obdobju,
znašajo:
Program

Osnova za obračun
plačil staršev v €

Dnevni program starost od 1 do 3 let

446,47

Poldnevni program starost od 1 do 3 let

357,18

Poldnevni program brez kosila
starost od 1 do 3 let

285,74

3. člen
Stroški živil v cenah programov znašajo 38,94 € mesečno
(dopoldanska malica 11,66 €, kosilo in popoldanska malica
27,28 €) oziroma 1,77 € na dan. Za vsak javljen dan odsotnosti
otroka se staršem odbije 80% stroška živil.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2009 do 30. 9. 2009.
Št. 602-0002/2009-8
Miren, dne 6. aprila 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

1295.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč na domu za leto 2009

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno‑varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) ter 8. člena Statuta Občine Miren
‑ Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren ‑ Kostanjevica na 21. seji dne 6. 4. 2009 sprejel
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SKLEP
o začasnem financiranju Občine Miren Kostanjevica v obdobju april–junij 2009
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Miren ‑ Kostanjevica v obdobju od 1. aprila do 30. junija
2009.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2008. 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
in 110/02) in Odlokom o proračunu Občine Miren ‑ Kostanjevica
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 53/08) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren ‑ Kostanjevica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/08).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem
obdobju proračuna za leto 2008.

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč na domu za leto 2009

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za
leto 2008.

1.
Občina Miren ‑ Kostanjevica izdaja Centru za socialno
delo Nova Gorica, Centru za pomoč na domu Klas, soglasje
k predlagani uskladitvi cen socialnovarstvene storitve pomoč
na domu:
– Cena storitve pomoč družini na domu v okviru javne
službe – vodenje pomoči na domu za 0,10 strokovnega delavca
znaša na mesec 550,85 EUR;
– Cena storitve pomoči družini na domu – neposredna
nega, ki je določena na mesec za 1 redno zaposleno delavko
za 8‑urni delavnik in 1 javno delavko za 6‑urni delavnik, znaša
3.168,60 EUR (za skupno 240 ur (2x120 ur) efektivnega dela).
Cena storitve pomoč na domu na območju Občine Miren
‑ Kostanjevica, ki jo izvaja Center za pomoč na domu Klas v
okviru javne službe na osnovi pravilnika v letu 2009, znaša
15,50 EUR na uro opravljene storitve.

5. 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.

2.
Subvencionirana cena za uporabnika je določena v višini
23,95% od cene storitve pomoči na domu in znaša 3,71 EUR
na uro.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2009 dalje.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja do 30. 6.
2009. Če proračun za leto 2009 do tega roka ne bo sprejet,
se lahko začasno financiranje na predlog župana s sklepom
občinskega sveta podaljša, če je to potrebno za financiranje
funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2009
dalje.
Št. 410-0008/2009-2
Miren, dne 6. aprila 2009

Št. 011-0001/2009-8
Miren, dne 6. aprila 2009

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

MOKRONOG - TREBELNO
1296.

Sklep o začasnem financiranju Občine Miren Kostanjevica v obdobju april–junij 2009

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in
31. člena Statuta Občine Miren ‑ Kostanjevica (Uradni list
RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren ‑ Kostanjevica
na 21. redni seji dne 30. 3. 2009 sprejel

1297.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Mokronog - Trebelno za leto 2008

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 102. člena
Statuta Občine Mokronog ‑ Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07)
je Občinski svet Občine Mokronog ‑ Trebelno na 22. redni seji
dne 1. 4. 2009 sprejel

Stran

4168 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Mokronog - Trebelno za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mokronog
‑ Trebelno za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mokronog ‑ Trebelno
za leto 2008 izkazuje:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupine kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

70

71

72

73

74

II.
40

41

42

(v evrih)
Realizacija
v letu 2008
3.762.347
3.048.631
2.106.185
1.792.812
192.210
121.163
0
942.446
112.859
2.704
0
40.981
785.902
6.947
0
0
6.947
0
0
0
706.769
706.769
0
3.747.466
776.549
248.838
0
515.071
0
12.640
946.679
18.999
561.909
123.368
242.403
0
1.578.022
1.578.022

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi osebam,
ki niso pror. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
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.+X‑IX.)

446.216
443.375
2.841
14.881

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.881
0
–14.881

Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacije
posebnega dela proračuna so sestavni del tega zaključnega
računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2009
Mokronog, dne 1. aprila 2009
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

1298.

Odlok o proračunu Občine Mokronog Trebelno za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 19. člena Statuta Občine Mokronog ‑ Trebelno
(Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog ‑
Trebelno na 22. seji dne 1. 4. 2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o proračunu Občine Mokronog - Trebelno
za leto 2010

41

1. člen
(vsebina odloka)
42
43

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

A.

I.
70

71

72

73

74

II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupine kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

(v evrih)
Proračun
leta 2010
3.621.553
2.936.663
2.286.237
1.954.822
226.125
105.290
0
650.426,00
112.051
10.360
5.015
28.000
495.000
100.000

100.000
0
0
0
584.890

637.045
2.500
55.884

4169

1.100.699
18.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

685.329

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

161.700

413 Drugi tekoči domači transferi

235.670

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.420.888

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.420.888

INVESTICIJSKI TRANSFERI

360.400

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

360.000

432 Investicijski transferi proračunskim
upor.

400

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA
PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

75

–237.500

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)

0

VI.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

250.000

50

ZADOLŽEVANJE

250.000

500 Domače zadolževanje

250.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

12.500

55

ODPLAČILA DOLGA

12.500

550 Odplačila domačega dolga

12.500

584.890
0
3.859.053
977.066
291.637

Stran

430 Investicijski transferi proračunskim
upor.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

1. SPLOŠNA DOLOČBA

S tem odlokom se za Občino Mokronog ‑ Trebelno za leto
2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

29 / 14. 4. 2009 /

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II‑V.‑VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

237.500

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)

237.500

0

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

Stran

4170 /

Št.

29 / 14. 4. 2009

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Mokronog ‑ Trebelno.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) in
2. prihodki krajevnega samoprispevka za območje nekdanje Krajevne skupnosti Trebelno,
3. prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o
prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami
v okviru podprograma uporabnik na predlog predlagateljev finančnih načrtov lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe
znotraj glavnega programa neomejeno, med podprogrami (v
okviru glavnega programa) pa prerazporeditve (skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma) ne smejo
presegati 15% obsega posameznega podprograma v sprejetem proračunu.
Prerazporeditev iz plačilnih kontov na druge podskupine
ni možna.
Župan s poletnim poročilom o izvrševanju proračuna v
mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o prerazporejanju pravic porabe, ne glede na omejitve v prejšnjem
členu, med:
– glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu, in
– področje porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 3%
obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno
potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je razpisal javno naročilo
za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na
postavkah sprejetega proračuna. V razpisnih pogojih javnega
naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in
za tekoče transferje.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2010 za namen plačila
obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2011, prevzema
obveznosti (sklene pogodbe) v višini 80% obsega pravic porabe zagotovljenih sredstev na postavkah proračuna za leto
2011 in za obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2012, v
višini 60% v obsegu pravic porabe zagotovljenih sredstev na
postavkah proračuna za leto 2011.
Omejitve iz prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo
za prevzemanje obveznosti za najemne oziroma zakupne
pogodbe (v primerih, ko na podlagi teh pogodb lastninska
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na
najemnike se štejejo kot investicijski odhodek), pogodbe
za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in
drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki
so potrebne za izvajanje upravnih nalog, pogodbe v breme postavk predpristopnih pomoči,po pristopnih pomoči,
namenskih sredstev EU in sredstev drugih donatorjev ter
pripadajočih postavk Slovenske udeležbe.
Najemne oziroma zakupne pogodbe, razen pogodb iz
prejšnjega odstavka, so lahko sklenjene za določen čas, ki ne
sme biti daljši od enega leta, ali za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.
Prevzete obveznosti na podlagi prejšnjih odstavkov iz
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno
potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 1,5%
iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,ali za namene, da niso zagotovljena sredstva
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v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt uporabnika.
10. člen
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu
Občine Mokronog ‑ Trebelno za leto 2010, se neposredno
uporabljajo določbe Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 in 2010 (ZIPR0910).

Št.

(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(zadolževanje)

1299.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2008
sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega
računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.
Skupina/Podskupina konto

V obdobju začasnega financiranja Občine Mokronog ‑
Trebelno v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(veljavnost odloka)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

4.575.643

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.131.315

DAVČNI PRIHODKI

2.237.484

700 Davki na dohodek in dobiček

2.029.172

70

703 Davki na premoženje

244.322

704 Domači davki na blago in storitve

363.990

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

493.831
79.283
1.156

712 Denarne kazni

6.544

714 Drugi nedavčni prihodki
72

–

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
KAPITALSKI PRIHODKI

–
406.848
1.633

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.
73

PREJETE DONACIJE

–
1.633
–

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.442.695

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.442.695

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.456.622

40

TEKOČI ODHODKI

1.163.258

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

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

117.881

401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost

18.331

402 Izdatki za blago in storitve

Št. 410-0012/2008
Mokronog, dne 1. aprila 2009
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

V EUR

A.

14. člen
(začasno financiranje)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2008

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2008

13. člen
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je Občina Mokronog ‑ Trebelno, lahko
občina daje poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča
občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je Občina Mokronog ‑ Trebelno, se smejo zadolževati le s
soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča občinski
svet.
Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega
zadolževanja občine.
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Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta
Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je
Občinski svet Občine Podčetrtek na 21. redni seji dne 2. 4.
2009 sprejel

V letu 2010 se občina Mokronog ‑ Trebelno namerava v
višini 250.000 EUR zadolžiti.
(poroštva)

Stran

PODČETRTEK

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
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403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

691.350
1.696
34.000
1.111.372
4.560

Stran
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411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

Uradni list Republike Slovenije
614.182
88.571
394.059

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.905.396

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.905.396

INVESTICIJSKI TRANSFERI

276.596

430 Investicijski transferi

276.596

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)

119.021

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

1.509

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

10.058

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)

–8.549

C)

RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)

–2.905

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA

2.905

550 Odplačila domačega dolga

2.905

IX.

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

107.567

X.

PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA (občina)

104.037

(KS)

7.307

2. člen
Sredstva na računu ob koncu leta 2008 se prenesejo
v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno
skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine
Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega
leta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0150/2009
Podčetrtek, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

1300.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Podčetrtek

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 94/07 – UPB2, 76/07, 100/08 – Ust. odl.) in
17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06,
92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 21. redni
seji dne 2. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa novo organizacijo in delovno področje
občinske uprave Občine Podčetrtek (v nadaljevanju: občinske
uprave), ki je bila ustanovljena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 48/99 in 7/02) ter ureja druga vprašanja v zvezi z
delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem
javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru
pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s
tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje
z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil
ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah,
okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki
sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način,
ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in
druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik občinske
uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug javni uslužbenec v občinski upravi.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Podčetrtek ustanovi enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE
PODČETRTEK, s sedežem na Trški cesti 59, Podčetrtek (v
nadaljevanju besedila: občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih
storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet,
župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.
6. člen
V okviru enovitega organa občinske uprave se ustanovi
režijski obrat kot samostojna notranja organizacijska enota za
zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb. Za opravljanje
posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več
organov skupne občinske uprave.
7. člen
Naloge notranje revizije se opravljajo izven organov občinske uprave in jih opravljajo samostojni notranji revizorji.
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Za zakonitost in kvaliteto svojega dela so javni uslužbenci,
ki opravljajo naloge notranje revizije, odgovorni neposredno
tajniku občinske uprave in županu.
8. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.
9. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občinske uprave
občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občinske uprave:
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi
za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi
ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Mandat tajnika občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati
mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki
ureja položaj javnih uslužbencev.
10. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem
pooblastilu tajnik občinske uprave.
11. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi
in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo
zakoni in drugi predpisi ter po navodilu tajnika občinske uprave
občine.
Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tajniku občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
12. člen
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z
zakonom drugače določeno.
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik občinske uprave. Župan lahko pooblasti tudi druge javne
uslužbence občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje,
za odločanje v upravnih zadevah ali za vodenje posameznih
dejanj v postopku pred izdajo odločbe.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
13. člen
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča župan,
po njegovem pooblastilu pa tudi tajnik občinske uprave, ki v
primeru izločitve javnega uslužbenca o stvari tudi odloči. O izločitvi tajnika občinske uprave ali župana odloča občinski svet,
ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
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14. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana
oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija
glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan v njegovi odsotnosti pa tajnik občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar najmanj
enkrat na teden.
15. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike
sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
16. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali
posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave
ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni
smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene
posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
17. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko‑tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih in kadrovskih zadev,
– normativno‑pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, turizma in kmetijstva,
– negospodarskih (družbenih) dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti
občine.
18. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava
naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in
tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni
odbor ter druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov
občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
19. člen
Na področju normativno‑pravnih zadev občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki
jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno
spremljanje pogodb,
– strokovno‑pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim
občinskim organom,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Stran
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20. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih
na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni
organi,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

25. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe
in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in
virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

21. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri
sprejemanju in izvrševanju občinskih, splošnih in drugih aktov
s področja javnih financ,
– opravlja finančno‑knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in občinske sklade,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti
občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih
razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

26. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture
občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,
ki skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim
izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja
nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge na tem področju.

22. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva, turizma in kmetijstva, drobnega gospodarstva in obrti,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja
ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja druge naloge s tega področja.
23. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na
različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom,
koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih
dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih
dejavnosti.
24. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorsko
izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje
posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri
urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

27. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je organiziran
znotraj občinske uprave, lahko opravlja dejavnosti naslednjih
gospodarskih služb:
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce,
zelenih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, parkov,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– urejanje javne razsvetljave v naseljih,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– izvajanje programa javnih del,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje,
– vzdrževanje prostorov v lasti občine,
– druge dejavnosti po odredbi župana.
28. člen
Za opravljanje nalog občinske inšpekcije se ustanovi
»Medobčinski inšpektorat« kot organ skupne občinske uprave.
Inšpektorat opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva ter medobčinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo
predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka,
uskladi Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v občinski
upravi Občine Podčetrtek, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 48/99 in 7/02).
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0149/2009
Podčetrtek, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1301.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB 2 in 25/08) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet
Občine Podčetrtek na 21. redni seji dne 2. 4. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec
UVODNE ODLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v Vrtec
Podčetrtek(v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS IN SPREJEM
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega
leta oziroma dopolnjenih najmanj enajst mesecev starosti do
vstopa otroka v osnovno šolo.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na
podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za
naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Javni vpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja, v enotah
vrtca ter na spletni strani vrtca in občine ustanoviteljice.
Tekom šolskega leta lahko starši na sedežu vrtca oddajo
informativno prijavo za sprejem v vrtec, ki nima statusa vloge.
Obrazec informativne prijave ter vloge za sprejem otroka
v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enotah vrtca, na spletni
strani vrtca ter občine ustanoviteljice.
4. člen
V primeru, ko je število vlog za sprejem otroka v vrtec
manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj/ica vrtca.
Če je število vlog za sprejem otrok v vrtec večje, kot je
v vrtcu oziroma posamezni enoti vrtca prostih mest, odloča
o sprejemu otrok komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju:
komisija).
Vse vloge, ki se zbirajo osebno ali prispejo po pošti na
naslov vrtca, se obravnavajo skupaj na sedežu vrtca.
SESTAVA KOMISIJE
5. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenuje ravnatelj/ica
vrtca s posebnim sklepom.
Komisijo sestavljajo trije člani:
– 1 predstavnik ustanovitelja, ki ga predlaga župan,
– 1 predstavnik (strokovni delavec) zavoda, ki ga predlaga
ravnatelj,
– 1 predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev,
Vsi člani komisije se zavežejo k varovanju osebnih podatkov s podpisano izjavo.
Člani komisije so imenovani za 4 leta. Mandat predstavnika/ce staršev poteče z izstopom otroka iz vrtca. Na njegovo
mesto se imenuje novega predstavnika staršev.
POSTOPEK ODLOČANJA KOMISIJE
6. člen
Komisija obravnava vse vloge v skladu z določili zakona,
ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
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Seje sklicuje predsednik po potrebi enkrat letno. Ravnatelj/ica in pomočnik/ica ravnatelja/ice sta vabljena na vsako
sejo komisije za sprejem otrok.
Komisija lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.
7. člen
Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj/-ica zavoda. Na prvi seji komisija izmed članov, z javnim glasovanjem,
imenuje predsednika komisije. Kandidata za predsednika lahko
predlaga vsak član komisije. Delo komisije vodi predsednik.
O poteku seje komisije se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
Dokumentacija o posameznem otroku je zaupna, hrani
se na sedežu zavoda.
Zapisnik se hrani v arhivu zavoda, v skladu z veljavnimi
predpisi.
Fotokopija zapisnika se posreduje občini ustanoviteljici.
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok za naslednje šolsko
leto praviloma enkrat letno. Komisija mora obravnavati vse
vloge za vpis otrok, ki so bile vložene do datuma razpisanega
v javnem vpisu.
9. člen
V skladu z zakonom ima prednost pri sprejemu v vrtec
otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi
socialnega položaja družine.
Komisija za sprejem otrok sprejme sklep, kateri otroci iz
prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Komisija nato odloča o sprejemu otrok na podlagi naslednjih kriterijev:
1

2
3

4
5

6
7
8

Kriterij
Število točk
8
otrok ima vsaj z
enim od staršev stalno bivališče v Občini
Podčetrtek
potrdilo pristojnih
7
institucij
6
otrok obeh zaposlenih staršev in otrok v
enoroditeljski družini
družine z dvojčki,
trojčki ipd.
otrok eno leto pred
vstopom v šolo
oziroma otrok, ki jim
je bil odložen vstop
v OŠ
otrok dijakov ali
študentov
otrok staršev, ki
imajo že vključenega
otroka v tem vrtcu
otrok, ki je uvrščen v
prednostni vrstni red
iz preteklega leta in
ni bil sprejet

Potrebna dokazila

priporočilo razvojne
ambulante
dokazilo o preživnini, prejemanju
pokojnine, navedba
trenutnega
delodajalca

5
5

4

potrdilo o rednem
šolanju staršev

2
drugič vloži
vlogo 2
tretjič vloži
vlogo 3

Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija
pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva kriterij starosti otroka.
Prednost ima starejši otrok.
Otrok se razporedi v vrtec glede na prosto mesto v enoti
vrtca.
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10. člen
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi
doseženega števila točk sprejeti v vrtec.
Ostale otroke uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu
zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije.
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem
izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Sočasno z odločbo sta vsem staršem sprejetih otrok posredovana dva izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic
in obveznosti staršev in vrtca.
V odločbi morajo biti starši nedvoumno seznanjeni s posledicami, če ne vrnejo podpisanega izvoda pogodbe v roku,
ki je naveden v odločbi.
11. člen
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po
vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda. Svet zavoda mora o
pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
Po odločitvi sveta zavoda o pritožbah je prednostni vrstni
red dokončen.
Starši imajo možnost vpogleda v zapisnik komisije, ki je
odločala o sprejemu otrok v vrtec.
ZAPOLNITEV PRAZNIH MEST
12. člen
Med letom izpraznjena mesta v vrtcu se zapolni s sprejemom otrok iz prednostnega vrstnega reda.
Če se med koledarskim letom pojavijo potrebe po sprejemu otrok, ki niso na prednostnem vrstnem redu, se jih lahko
sprejme na podlagi dokumentacije, ki je navedena v 9. členu
tega pravilnika.
DOMNEVA UMIKA VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC
IN IZPIS OTROKA
13. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim
ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v
vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa
otroka v vrtec, otrok pa se črta iz prednostnega vrstnega reda.
Na njegovo mesto pa se sprejme naslednji otrok iz prednostnega vrstnega reda.
14. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem pisne oddaje
odpovedi na sedežu vrtca ali drugih enotah vrtca.
Izpisanemu otroku in otroku, ki mu je bilo ponujeno prosto
mesto in so ga starši zavrnili, ne pripada prednostni kriterij pod
zaporedno številko 7, ob morebitnem ponovnem vpisu v vrtec.

Uradni list Republike Slovenije
1302.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01,
6/02, 110/02, 5/03 in 2/04), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06 in 8/07) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet
Občine Podčetrtek na 21. redni seji dne 2. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu
1.
Občina Podčetrtek daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu socialna oskrba za leto 2009,
ki jo je predlagal izvajalec Center za socialno delo Šmarje pri
Jelšah v višini 14,08 EUR na efektivno uro.
2.
Cena storitve pomoč družini na domu se zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna v višini 50%, kar zanaša
7,04 EUR na efektivno uro in za subvencijo Republike Slovenije v višini 2,71 EUR na efektivno uro in znaša za uporabnika
4,33 EUR na efektivno uro.
Delo ob praznikih in dela prostih dnevih znaša za uporabnika 6,50 EUR na efektivno uro, delo ob nedeljah pa 6,06 EUR
na efektivno uro.
3.
Zaradi specifičnosti terena, občina zagotavlja dodatno
500,00 EUR mesečno za pokrivanje potnih stroškov izvajalkam
pomoči na domu.
4.
Storitev javne službe pomoč družini na domu po ceni iz
2. točke tega sklepa lahko koristijo le upravičenci na podlagi
odločbe pristojnega Centra za socialno delo, ki določi tudi
obseg storitev.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2009.
Št. 032-0152/2009
Podčetrtek, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sprejemu otrok v vrtec Podčetrtek in o plačevanju oskrbnine, ki
ga je sprejel Svet šole Podčetrtek, dne 25. 11. 2003.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0151/2009
Podčetrtek, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu

1303.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 666/2, k. o. Nezbiše in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnino
parc. št. 142/4, k. o. Nezbiše in o ustanovitvi
javnega dobra na predmetni nepremičnini

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 21. redni seji dne 2. 4. 2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 666/2, k. o. Nezbiše in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnino
parc. št. 142/4,
k. o. Nezbiše in o ustanovitvi javnega dobra
na predmetni nepremičnini
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 666/2
– pot v izmeri 234 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 199, k. o. Nezbiše in se zamenja za nepremičnino
parc. št. 142/2 – neplodno v izmeri 89 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 5, k. o. Nezbiše, solast Urh Marije in Urh
Janeza, oba stanujoč Breg ob Savi 77, p. Mavčiče, v deležu
vsak do 1/2 in bo po zamenjavi v lasti Občine Podčetrtek.
II.
Nepremičnina parc. št. 666/2, k. o. Nezbiše, ki ni več v
funkciji javnega dobra, ker v naravi po parceli ne poteka več
pot, se zamenja za nepremičnino parc. št. 142/2, k. o. Nezbiše,
iz razloga, ker v naravi predstavlja že zgrajen infrastrukturni
objekt – cesto.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Podčetrtek, se
na nepremičnini parc. št. 142/2, k. o. Nezbiše, ki bo vpisana v nov
zemljiškoknjižni vložek v k. o. Nezbiše, ustanovi javno dobro.
IV.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena po postopku in na
način, ki ga določajo predpisi. Cena za predmetne nepremičnine
bo določena na osnovi cenitve sodnega izvedenca in cenilca.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0155/2009
Podčetrtek, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

SLOVENJ GRADEC
1304.

Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih
socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj
Gradec

Na podlagi 7. ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 43/08) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 24. seji dne 23. 3. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju občinskih denarnih socialnih
pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
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2.
V tem pravilniku zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljani kot nevtralni za moške in ženske.
3.
Občinska denarna socialna pomoč po tem pravilniku je
denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli praviloma enkrat
letno kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske posameznika oziroma družine.
Izjemoma se lahko upravičencem dodeli občinska denarna socialna pomoč dvakrat v letu, in sicer:
– v primeru nastanka brezposelnosti, ko posameznik
zaradi dohodkov iz preteklih treh mesecev ni upravičen
do redne denarne socialne pomoči pri pristojnem centru
za socialno delo, njegova vloga za pridobitev denarnega
nadomestila pri pristojnem zavodu za zaposlovanje pa še
ni ugodno rešena,
– v obdobju, ko preneha prejemati denarno nadomestilo
pri pristojnem zavodu za zaposlovanje, ni pa še zaradi dohodkov iz preteklih treh mesecev upravičen do redne denarne
socialne pomoči pri pristojnem centru za socialno delo.
4.
Sredstva za dodeljevanje občinske denarne socialne
pomoči se zagotavljajo z vsakoletnim sprejetjem proračuna
Mestne občine Slovenj Gradec in se oddeljujejo do porabe
proračunskih sredstev.
5.
Občinska denarna socialna pomoč je namenjena občanom Mestne občine Slovenj Gradec, s stalnim prebivališčem
v občini, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno
potrebna pomoč. Tukaj gre za:
– splošno denarno pomoč;
– šolska pomoč;
– plačilo dela pogrebnih stroškov;
– denarno pomoč rejencem, ki so ostali brez obeh staršev
in so vključeni v redne oblike izobraževanja.
SPLOŠNA DENARNA POMOČ
6.
Splošna denarna pomoč je namenjena tistim posameznikom ali družinam, ki se zaradi trenutnega dogodka, nastalega
brez njihove krivde (nenadna izguba zaposlitve, elementarne
nesreče, nenadna bolezen ipd.) znajdejo v situaciji, ko potrebujejo pomoč za kritje nujnih življenjskih stroškov.
7.
Splošna denarna pomoč ni vezana na cenzus, ki je določen z Zakonom o socialnem varstvu, je pa omejena na dohodek posameznika ali družine, ki mora biti v zadnjih treh mesecih
nižji od minimalne plače posameznika oziroma družine.
8.
Splošna denarna pomoč se izračunava kot razlika med
minimalnim dohodkom posameznika/družine po Zakonu o socialnem varstvu, ki je povečan za 50% in minimalnim dohodkom
posameznika/družine, do katerega bi bil upravičen na osnovi
Zakona o socialnem varstvu.

SPLOŠNE DOLOČBE

ŠOLSKA POMOČ

1.
S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve
občinske denarne socialne pomoči, kriteriji za določanje višine
občinske denarne socialne pomoči ter postopek uveljavljanja
in dodelitve občinske denarne socialne pomoči.

9.
Šolska pomoč je namenjena doplačilu letovanja otrok,
šole v naravi, plavalnih tečajev in podobnih šolskih dejavnosti v sklopu učnega procesa za otroke iz socialno ogroženih
družin.
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10.
Šolska pomoč se lahko določi v višini največ 50% vrednosti storitve, ki jo je upravičenec dolžan plačati.
11.
Šolska pomoč se na podlagi predloženega predračuna
poravna neposredno na račun organizatorja aktivnosti.
POMOČ PRI KRITJU POGREBNIH STROŠKOV
12.
Do pomoči pri plačilu pogrebnih stroškov so upravičenci
zavezanci za plačilo, ob pogoju, da se sami nahajajo v težkih
socialnih razmerah, pokojni pa ni imel premoženja, ki bi bilo
predmet dedovanja in njegovo zdravstveno zavarovanje ni
vključevalo pravice do pogrebnine.
Težke socialne razmere zavezanca za plačilo pogrebnih
stroškov so vezane na njegov mesečni dohodek, ki mora biti v
zadnjih treh mesecih nižji od njegovega minimalnega dohodka,
ki je povečan za 50% po Zakonu o socialnem varstvu.
Višina pomoči pri kritju pogrebnih stroškov znaša do največ 50% cene osnovnega pogreba.
V primeru, da nekdo, ki je organiziral in posledično tudi
plačal pokop umrlega, in ni zavezanec za plačilo pogrebnih
stroškov umrlega, umrli pa takih zavezancev tudi ni imel, je
upravičen do povračila cene osnovnega pogreba, ki ga določa
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
DENARNA POMOČ REJENCEM
13.
Do denarne pomoči rejencem so upravičeni vsi rejenci
s stalnim prebivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec, ki so
vključeni v redne oblike izobraževanja.
14.
Denarna pomoč je namenjena kritju stroškov šolanja ter
drugih obšolskih in sprostitvenih dejavnosti, v katere se posamezniki vključujejo.
15.
Denarna pomoč se rejencem določi različno, in sicer
glede na stopnjo izobraževalnega programa, v katerega so
vključeni, ne sme pa presegati dveh in pol zajamčenih plač.

Uradni list Republike Slovenije
19.
Pisno vlogo podajo vlagatelji na za to predpisanih obrazcih, h katerim morajo predložiti ustrezna dokazila. V primeru,
da si določena dokazila na podlagi Uredbe o pridobivanju in
posredovanju podatkov med organi javne uprave (Uradni list
RS, št. 38/02 in 129/03) lahko pridobi upravni organ sam, mu
mora stranka to dovoliti s pisno izjavo.
20.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana
Mestne občine Slovenj Gradec. Pritožba se lahko vloži v roku
15 dni od prejema odločbe na Urad župana Mestne občine
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec oziroma
pri organu, ki je odločbo izdal.
Zaradi nujnih ukrepov pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
21.
Pri odločanju o dodelitvi občinske denarne socialne pomoči se poleg določb iz tega pravilnika smiselno uporabljajo
vse tiste določbe zakonov, ki urejajo področja, ki so posredno
ali neposredno povezani z odločanjem o dodelitvi občinske
denarne socialne pomoči.
22.
Občinska denarna socialna pomoč se izplača praviloma v
denarju na račun upravičenca oziroma njegovega zakonitega
zastopnika.
V upravičenih primerih se občinska denarna socialna
pomoč lahko izplača tudi v funkcionalni naravi v obliki plačila
računa, bonov ali z naročilnico.
KONČNI DOLOČBI
23.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Mestni občini
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 59/00 in 99/02).
24.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-55/2009-232
Slovenj Gradec, dne 2. aprila 2009

16.
Denarna pomoč rejencem se dodeli enkrat letno, praviloma v mesecu decembru.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA OBČINSKIH DENARNIH
SOCIALNIH POMOČI
17.
Postopek za dodelitev splošne denarne pomoči ter pomoči pri kritju pogrebnih stroškov se začne na zahtevo upravičenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Postopek za dodelitev denarne pomoči rejencem začne
po uradni dolžnosti za to pristojen upravni organ Mestne občine
Slovenj Gradec.
18.
Vloga za dodelitev splošne denarne pomoči se vloži pri
Javnem zavodu Vetrnica Slovenj Gradec, v prostorih Mestne
občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Vloga za dodelitev pomoči pri kritju pogrebnih stroškov se
vloži na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, Oddelek za družbene dejavnosti.

ŠKOFLJICA
1305.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 4 Lavrica

Na podlagi 96. člena Zakona prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote
Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica
in Š 13 Želimlje (Uradni list RS, št. 83/07) in 16. člena Statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je
Občinski svet Občine Škofljica na 23. redni seji dne 31. 3.
2009 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 4 Lavrica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š 4 Lavrica (Uradni list RS, št. 82/05), v tekstualnem
delu.
2. člen
V 2. členu se v 13. vrsti tabele (ŠSE 4/4), v stolpcu »način
urejanja«, dopiše beseda »PUP«.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
3. člen
V 4. členu se v prvem stavku besedilo: »Skupna merila
in pogoji, določeni v 4. člen u odloka o« nadomesti s tekstom:
»Skupna merila in pogoji, določeni v odloku o«.
V 4. členu se v celoti briše tretji odstavek in se za drugim
odstavkom dopiše tekst:
»Pred izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja
se oskrba objektov, ki se nahajajo na območjih predvidenih za
plinifikacijo, za potrebe ogrevanja začasno rešuje s postavitvijo
postaj utekočinjenega naftnega plina (UNP). Pogoje in soglasja
za izvedbo začasne oskrbe objektov z UNP izdaja JP Energetika Ljubljana, d.o.o. Plinovodno omrežje, ki se gradi po ureditvenih območjih v okviru začasne oskrbe preko UNP postaj,
morajo investitorji predati v last Občini Škofljica in v upravljanje
sistemskemu operaterju distribucijskega plinovodnega omrežja
Energetiki Ljubljana.
Po izgradnji distribucijskega plinovodnega omrežja do
posameznih območij urejanja in uvedbi sistema zemeljskega
plina, je treba začasno oskrbo z UNP prekiniti, kontejnersko
postajo odstraniti ter objekte in plinovodno omrežje po območjih urejanja prevezati na distribucijsko omrežje zemeljskega
plina. Aktivnosti pri gradnji plinovodnega omrežja za začasno
oskrbo z UNP je treba projektno in izvedbeno predvideti tako,
da ob prevezavi zgrajenega omrežja na distribucijsko omrežje
zemeljskega plina ni tehničnih ovir, oziroma neusklajenosti, in
nikakršnih finančnih obremenitev do lastnikov objektov, začasnega dobavitelja UNP, občine ali Energetike Ljubljana.
Za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo priključnih plinovodov in priključitev na distribucijski sistem zemeljskega plina, bo potrebno na osnovi idejne zasnove (idejnega
projekta) pridobiti soglasje za priključitev s strani JP Energetike
Ljubljana d.o.o.
Za novo ureditvena območja je pred izdajo soglasja za
priključitev treba pri Energetiki Ljubljana naročiti izdelavo idejne zasnove plinovodnega omrežja za priključitev predvidenih
objektov na distribucijski sistem zemeljskega plina, ki bo sestavni del prostorskega akta.
Območja urejanja ŠSE 4/2 Sela, ŠSE 4/3 Srednja vas,
ŠDC 4/3 Pastoralni center, ŠSE 4/4 Lavrica, ŠSV 4/4-1 Lavrica,
ŠSV 4/4-2 Lavrica, ŠMS 4/4 Lavrica, ŠDI 4/4 Lavrica, ŠMP 4/4
Dolenjska cesta, ŠSE 4/5 Lavrica, ŠMS 4/5 Lavrica in ŠSE 4/10
Erbežnikov hrib so predvidena za plinifikacijo v I. fazi. Območji
urejanja ŠSE 4/7 Babna gorica in ŠSE 4/11 Škofljica sta predvideni za II. fazo plinifikacije, ki se bo vršila samo v primeru
večje gostote gradnje.
Objekti na omenjenih ureditvenih območjih se za potrebe
ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode, kuhe in tehnologije
priključijo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Plinski
priključki se izvedejo do objektov, kjer se zaključijo z glavno
plinsko požarno pipo v omarici na fasadi objekta.«
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III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
4. člen
V 8.f členu se naslov »Območje urejanja ŠMP 4/4
Lavrica« spremeni v naslov »Območje urejanja ŠMP 4/4
Dolenjska cesta«. Ostali del teksta tega člena ostane nespremenjen.
5. člen
(1) V prilogi 2, se na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za kanalizacijski sistem, dodajo tri alinee:
»– Primarni kanalizacijski zbirnik Škofljica–Lavrica, izdelovalec KONO-B d.o.o., št. projekta 1060/04
– Povezovalni kanal med primarnim zbirnikom in kanalizacijskim sistemom naselja Lavrica, izdelovalec KONO-B
d.o.o., št. projekta 1187/06
– Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih
voda v Občini Škofljica, november 2007, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija«.
(2) V prilogi 2 se na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za vodovodni sistem, doda alinea:
»Obnova vodovoda Škofljica–Lavrica, izdelovalec
KONO d.o.o., v izdelavi«.
IV. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2009
Škofljica, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

1306.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 9 Škofljica

Na podlagi 96. člena Zakona prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote
Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica
in Š 13 Želimlje (Uradni list RS, št. 83/07) in 16. člena Statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je
Občinski svet Občine Škofljica na 23. redni seji dne 31. 3.
2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 9 Škofljica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami, se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
Š 9 Škofljica (Uradni list RS, št. 81/05), v tekstualnem delu.
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II. SKUPNA MERILA, POGOJI IN USMERITVE
2. člen
(1) V 5.b členu, v poglavju »Nadomestna gradnja« se v drugem odstavku, v šesti vrstici izraz »z določeno namensko rabo«,
nadomesti z izrazom »s podrobnejšo namensko rabo«,
(2) v istem členu se v drugem odstavku črta stavek: »Dovoljena so 10% odstopanja od navedenih pogojev«,
(3) v drugi odstavek se na koncu pripiše nov stavek z
besedilom: »Nadomestna gradnja, ki je na meji z občinsko
cesto je možna pod pogojem, da se upošteva odmik od ceste
kot za novogradnje«,
(4) črta se tretji odstavek z besedilom: »Prvotni objekt je
treba po izgradnji nadomestnega objekta obvezno v celoti ali
delno porušiti«.
3. člen
V 5.c členu, v poglavju: »Delež pozidanosti«, se na koncu teksta dopiše še besedilo: »kar vključuje glavni objekt in
pomožne objekte.«
4. člen
V 5.e členu, se spremeni tekst v prvi vrsti odstavka, ki glasi:
»Odmik najbližjega dela zidu oziroma njegova vertikalna projekcija do sosednje meje znaša najmanj 4.00 m« tako, da po novem
glasi: »Odmik najbližjega dela zidu oziroma njegova vertikalna
projekcija znaša do sosednje meje najmanj 4.00 m«.
5. člen
V 5.g členu se v celoti črta besedilo: »Sprememba namembnosti ni dovoljena« in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»V območjih kamnolomov so do sprejetja občinskih lokacijskih načrtov dovoljeni naslednji posegi:
– sanacije z ozelenitvami,
– dovoljene so začasne deponije zemljin v skladu s Pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni
list RS, št. 3/03).«
6. člen
(1) V 6. členu, pod točko 2. Usmeritve za prometno infrastrukturo – železniški promet, točka 2.2 Usmeritve in pogoji za
umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor, v alinei –
Železniško omrežje – Varovalni pas, na začetku dopiše stavek
z naslednjo vsebino: »Upoštevati je predvideni 2. tir železniške
proge Ljubljana–Grosuplje, ki je na območju Škofljica predviden
levo od osi obstoječega tira, gledano proti Ljubljani in predvideva rekonstrukcijo železniške postaje Škofljica.«
(2) V 6. členu pod točko 2. Usmeritve za prometno infrastrukturo – železniški promet, točka 2.2 Usmeritve in pogoji
za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor, v alinei
– Železniško omrežje – Varovalni pas, se spremeni stavek z
vsebino: »Varovalni progovni pas meri 200 m na obeh straneh
proge in sicer od osi skrajnih tirov.«, z novo dikcijo: »Varovalni
progovni pas meri 200 m na obeh straneh proge in sicer od
roba progovnega pasu in tako dejansko 208 m (206 v naseljih)
od osi bližjega železniškega tira«.
(3) V 6. členu pod točko 2. Usmeritve za prometno infrastrukturo – železniški promet, točka 2.2 Usmeritve in pogoji za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor, v alinei – Železniško
omrežje – Varovalni pas, se na koncu doda nov tekst, ki glasi: »Pri
nadaljnjem projektiranju je potrebno za vse posege znotraj 200
m varovalnega progovnega pasu železniške proge št. 80 d.m. –
Metlika–Ljubljana, upoštevati določila Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list SRS, št. 61/07), ter Pravilnika o pogojih
za graditev gradbenih in drugih objektov v varovalnem progovnem
pasu (Uradni list SRS, št. 2/87 in 25/88).«
(4) V 6. členu pod točko 3. Usmeritve za energetsko – električno infrastrukturo točka 3.2 Usmeritve in pogoji za umestitev
načrtovanih objektov in naprav v prostor, v alinei – Objekti elektroenergetskega omrežja, na koncu odstavka doda nov teks, ki
glasi: »Izbira lokacij transformatorskih postaj 20/0.4 kV, kot tudi
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tras priključnih vodov je odvisna od večjega števila dejavnikov,
katerih pogoje bo potrebno upoštevati pri pripravi projektne
dokumentacije za posamezne objekte.
V sklopu območja planske celote Š 9 Škofljica je potrebno
predvideti traso SN (20 kV) napajalnih vodov za načrtovano RP
20 kV Škofljica.”
(5) V 6. členu pod točko 4. Usmeritve za energetsko-plinovodno infrastrukturo točka 4.2 Usmeritve in pogoji za umestitev
načrtovanih objektov in naprav v prostor, v alinei – Plinovod na
začetku teksta vnesejo novi štirje odstavki v tekstu:
»Pred izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja
se oskrba objektov, ki se nahajajo na območjih predvidenih za
plinifikacijo, za potrebe ogrevanja začasno rešuje s postavitvijo
postaj utekočinjenega naftnega plina (UNP). Pogoje in soglasja
za izvedbo začasne oskrbe objektov z UNP izdaja JP Energetika Ljubljana, d.o.o. Plinovodno omrežje, ki se gradi po ureditvenih območjih v okviru začasne oskrbe preko UNP postaj,
morajo investitorji predati v last Občini Škofljica in v upravljanje
sistemskemu operaterju distribucijskega plinovodnega omrežja
Energetiki Ljubljana.
Po izgradnji distribucijskega plinovodnega omrežja do
posameznih območij urejanja in uvedbi sistema zemeljskega
plina, je treba začasno oskrbo z UNP prekiniti, kontejnersko
postajo odstraniti ter objekte in plinovodno omrežje po območjih urejanja prevezati na distribucijsko omrežje zemeljskega
plina. Aktivnosti pri gradnji plinovodnega omrežja za začasno
oskrbo z UNP je treba projektno in izvedbeno predvideti tako,
da ob prevezavi zgrajenega omrežja na distribucijsko omrežje
zemeljskega plina ni tehničnih ovir, oziroma neusklajenosti, in
nikakršnih finančnih obremenitev do lastnikov objektov, začasnega dobavitelja UNP, občine ali Energetike Ljubljana.
Za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo priključnih plinovodov in priključitev na distribucijski sistem zemeljskega plina, bo potrebno na osnovi idejne zasnove (idejnega
projekta) pridobiti soglasje za priključitev s strani JP Energetike
Ljubljana d.o.o.
Za novo ureditvena območja je pred izdajo soglasja za
priključitev treba pri Energetiki Ljubljana naročiti izdelavo idejne zasnove plinovodnega omrežja za priključitev predvidenih
objektov na distribucijski sistem zemeljskega plina, ki bo sestavni del prostorskega akta.«
(6) V 6. členu pod točko 6. Usmeritve za komunalno in
okoljsko infrastrukturo točka 6.2 Usmeritve in pogoji za umestitev
načrtovanih objektov in naprav v prostor, se v alinei – Vodovod
črta tekst:« Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju ljubljanskih
občin (Uradni list RS, št. 11/1987« in na koncu odstavka dopiše
tekst: »Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 98/07«.
(7) V 6. členu pod točko 6. Usmeritve za komunalno in
okoljsko infrastrukturo točka 6.2 Usmeritve in pogoji za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor, v alinei – Komunalni vodi se v drugem odstavku črta beseda: »Dolgoročno« in
se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Predvidena je izgradnja povezovalnega kanala Lavrica–Škofljica II. faza, ki poteka po parc. št. 1911/2, 1911/3,
2010/37, 2251/2, 2252/1, 2305/11, 2309/2, 2313/3, 2317/2,
2328/1, 2329, 2330, 2331 vse k.o. Rudnik in parc. št. 637/4,
638/3, 638/4, 639/3, 640/10, 640/18, 2405, 2406, 2407, 2395/1
vse k.o. Lanišče.«
7. člen
(1) V 7. členu pod točko 2. Območja kulturne dediščine, točka 2.2. Območja in spomeniki kulturne dediščine, se
na koncu Predlogov za razglasitev območja ali spomenika
lokalnega pomena doda nov stavek: »Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Občine Škofljica izdelane
februarja 2008, s popravki iz dne 26. 5. 2008, so sestavni del
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah
in dopolnitvah PUP«.
(2) V 7. členu pod točko 3. Območja in pogoji za varovanje okolja točka 3.4 Usmeritve za upravljanje z vodami, se
na koncu doda nova alinea: »Glede na to, da se deli območij
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planskih celot nahajajo znotraj vodovarstvenega območja, je
pri načrtovanju in izgradnji potrebno upoštevati vse pogoje
iz Uredbe o vodovarstvemem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list
RS, št. 115/07 in 9/08)«.
III. SPLOŠNA MERILA, POGOJI IN USMERITVE
ZA OBMOČJA UREJANJA
8. člen
(1) V 8. členu se pod naslovom 1. OBMOČJA ENO IN
DVOSTANOVANJSKIH STAVB – SE, in točko 1.4 Merila, pogoji in usmeritve za oblikovanje in izvedbo novogradenj, dozidav, nadzidav, nadomestnih gradenj in rekonstrukcij gradbenih
objektov, v drugem stavku drugega odstavka, doda besedilo:
»in načrt ravnanja s gradbenimi odpadki«.
(2) V 8. členu, v točki 1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote, podnaslov SE 1 Prostostoječa zazidava eno in dvo stanovanjskih stavb, se črtajo naslednja merila,
pogoji in usmeritve:
»Tlorisno razmerje objektov:
– min. 1 : 1,4
– max. 1 : 2
Dimenzije veljajo za fasadne zidove oziroma njihove vertikalne projekcije. Balkoni, lože, strešni napušči, odprta stopnišča se
ne upoštevajo v zgoraj omenjenih vrednostih.
– Višina kolenčnega zidu
– K+P
max. 0,50 m
– K+P+1N
max. 0,50 m
– K+P+1M
max. 0,80 m
– Streha nad osnovnim tlorisom
simetrična dvokapnica
– Podaljšana strešina
v istem naklonu kot osnovna streha
– Enokapne strehe niso dovoljene nad nobenim delom objekta.
– Podaljšana strešina nad posameznimi deli objekta v obliki nadstreškov ali streh se ne obravnava kot enokapna streha.
– Smer slemena
vzporedna z daljšo stranico objekta
– Naklon strešin (enak na vseh elementih objekta)
38°–45°
– Členitev strešin
po višini
dovoljena
po tlorisu
dovoljena
– Kritina
drobnostrukturna
– Barva opečno rdeča do temno rjava od cementno sive do temno sive
– Čopi
na čelnih fasadah
dovoljeni
na izzidkih
dovoljeni
na frčadah s simetrično dvokapnico
dovoljeni
– Naklon strešin pri čopih enak oziroma 10% bolj strm kot pri ostalih strešinah
– Velikost čopa do 1/2 strešine na čelni fasadi (med zg. robom kolečnega zidu in slemenom)
– Strešna okna
dovoljena
– Napušč strehe
70–100 cm od linije fasade
– Čelni previs strešin
70–100 cm od linije fasade«
in se nadomestijo z naslednjimi:
»Tlorisno razmerje objektov:
max. 1 : 2
Višina kolenčnega zidu nad koto vrhnje plošče
– K+P
max. 0,60 m
– K+P+1N
max. 0,60 m
– K+P+1M
max. 1,00 m
– Streha nad osnovnim tlorisom
simetrična dvokapnica
– Podaljšana strešina
v istem naklonu kot osnovna streha
– Smer slemena
vzporedna z daljšo stranico objekta
– Naklon strešin (enak na vseh elementih objekta)
38°–45°
– Členitev strešin
po višini
dovoljena
po tlorisu
dovoljena
– Kritina
drobnostrukturna
– Barva opečno rdeča do temno rjava od cementno sive do temno sive
– Čopi
na čelnih fasadah
dovoljeni
na izzidkih
dovoljeni
na frčadah s simetrično dvokapnico
dovoljeni
– Naklon strešin pri čopih enak oziroma 10% bolj strm kot pri ostalih strešinah
– Velikost čopa do 1/2 strešine na čelni fasadi (med zg. robom kolečnega zidu in slemenom)
– Strešna okna
dovoljena«.
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(3) V 8. členu se v točki 1.7 Splošna merila, pogoji in
usmeritve za ureditvene enote, podnaslov SE 1 Prostostoječa
zazidava eno in dvo stanovanjskih stavb, na koncu meril in
pogojev, za alineo »– Terase« doda nova alinea:
– Barve fasad: dovoljeni so nežni pastelni toni, osnovne
in fosforescentne barve so prepovedane.
(4) V 8. členu, v točki 1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote, podnaslov SE 3 Območja eno in
dvo stanovanjskih stavb s svojstveno zazidalno strukturo in
svojstvenim oblikovanjem objektov, črtajo naslednja merila,
pogoji in usmeritve:
»Višina kolenčnega zidu
– K+P+1N
– K+P+1M
– Streha nad osnovnim tlorisom
– Smer slemena
– Naklon strešin (kjer je predvidena streha enak na vseh elementih objekta)
– Členitev strešin
po višini
po tlorisu
– Kritina
– Barva opečno rdeča do temno rjava od cementno sive do temno sive
– Napušč strehe (pri strehah v naklonu)
– Čelni previs strešin (pri strehah v naklonu)
in se nadomestijo z naslednjimi:
»Višina kolenčnega zidu nad koto vrhnje plošče
– K+P+1N
– K+P+1M
– Streha nad osnovnim tlorisom
– Smer slemena
– Naklon strešin (kjer je predvidena dvokapna streha enak na vseh elementih
objekta)
– Členitev
strešin po višini
po tlorisu
– Kritina,
če je streha dvokapnica
če je streha poljubna
Barva,
če je streha dvokapnica
če je streha poljubna

max. 0,50 m
max. 0,80 m
poljubna
poljubna
38°–45°
dovoljena
dovoljena
drobnostrukturna (na strmih strehah)
poljuben
70–100 cm od linije fasade

max. 0,60 m
max. 1,00 m
poljubna
poljubna
38°–45°
dovoljena
dovoljena
drobnostrukturna
poljubna
opečno rdeča do temno rjava
od cementno sive do temno sive«.

(5) V 8. členu, v točki 1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote, podnaslov SE 3 Območja eno in dvo
stanovanjskih stavb s svojstveno zazidalno strukturo in svojstvenim oblikovanjem objektov, se na koncu meril in pogojev,
za alineo »– Izzidki« doda še alinea:
»– Barve fasad: dovoljeni so nežni pastelni toni, osnovne
in fosforescentne barve so prepovedane.«
(6) V 8. členu, v točki 1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote, podnaslov SE 3 Območja eno in
dvo stanovanjskih stavb s svojstveno zazidalno strukturo in
svojstvenim oblikovanjem objektov, se črta predzadnja alinea
meril, pogojev in usmeritev, ki glasi:
»– Pri nadzidavi, dozidavi ter rekonstrukciji objektov s
svojstvenim oblikovanjem se morajo upoštevati oblikovne značilnosti objekta ali dela objekta kot tudi prvotne materiale,
katere je treba ohranjati in dopolnjevati.«
in se nadomesti z:
»– Pri nadzidavi, dozidavi ter rekonstrukciji objektov s
svojstvenim oblikovanjem se morajo ohraniti oblikovne značilnosti objekta ali dela objekta kot tudi prvotne materiale, katere
je treba ohranjati in dopolnjevati. Prizidek ali nadzidek naj se
sodobno oblikuje.«
(7) V 8. členu v točki 1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve
za ureditvene enote, podnaslov SE 4 Vaška jedra, se za drugo
alineo določil dopišejo dodatna merila, pogoji in usmeritve:
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»– Streha nad osnovnim tlorisom
– Podaljšana strešina
– Smer slemena
– Naklon strešin (enak na vseh elementih objekta)
– Členitev strešin
– Kritina:
– Barva:
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simetrična dvokapnica
v istem naklonu kot osnovna streha
vzporedna z daljšo stranico objekta
38°–45°
dovoljena
dovoljena
drobnostrukturna
opečno rdeča do temno rjava«.

(8) V 8. členu v točki 1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote, podnaslov SE 4 Vaška jedra, se
za alineo »– Nadomestne gradnje so dovoljene« doda nova
alinea:
»– Barve fasad: dovoljeni so nežni pastelni toni, osnovne
in fosforescentne barve so prepovedane.«
(9) V 8. členu v točki 1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote, podnaslov SE 4 Vaška jedra, se
v odstavku Pri gospodarskih objektih, črta v alinei Zazidana
površina, omejitev: »max. 280 m²«.
(10) V 8. členu v točki 1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote, podnaslov SE 5 Hale in paviljoni, se
v odstavku: »b) za objekte za proizvodnjo, storitve in obrt«,
dopiše v nadaljevanju še: »kot za druga proizvodna območja –
PD«, ter zbrišejo naslednje alinee:
»– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme.
– nadzidava in dozidava objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav,
naprav in opreme;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in opreme;
– sprememba namembnosti iz proizvodnih, storitvenih
ali obrtnih v stanovanjske objekte ali objekte za šport in rekreacijo.«
9. člen
(1) V 8. členu, pod naslovom 2. OBMOČJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB – SV in točko 2.3 Usmeritve, pogoji in
merila za umestitev načrtovanih objektov v prostor, se v peti
alinei – Orientacija objektov, dopiše za besedo »sleme« še:
»oz. daljša stranica«.
(2) V 8. členu pod naslovom 2. OBMOČJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB – SV in točko 2.4 Usmeritve, pogoji in
merila za umestitev načrtovanih objektov v prostor, se črtajo
naslednje alinee:
»– Zazidana površina
max. 280 m²
– Tlorisno razmerje objektov
min. 1 : 1,5
Dimenzije veljajo za fasadne zidove oziroma njihove vertikalne projekcije. Balkoni, lože, strešni napušči, odprta stopnišča se
ne upoštevajo v zgoraj omenjenih vrednostih.
– Višina kolenčnega zidu
max. 0.50 m
– Naklon strešin (enak na vseh elementih objekta)
38°–45°
– Členitev strešin
po višini
dovoljena
po tlorisu
dovoljena
– Kritina
drobnostrukturna
– Barva opečno rdeča do temno rjava
od cementno sive do temno sive
– Čopi
na čelnih fasadah
dovoljeni
na izzidkih
dovoljeni
na frčadah s simetrično dvokapnico dovoljeni
– Napušč strehe
70–100 cm od linije fasade
– Čelni previs strešin
70–100 cm od linije fasade«
in se nadomestijo z:
»– Tlorisno razmerje objektov
poljubno
– Višina kolenčnega zidu (nad koto vrhnje plošče)
max. 0.60 m
– Naklon strešin
poljuben
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– Členitev strešin
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po višini
po tlorisu
če je streha dvokapnica
če je streha poljubna
če je streha dvokapnica
če je streha poljubna
na čelnih fasadah
na izzidkih
na frčadah s simetrično dvokapnico

– Kritina,
Barva,
– Čopi

dovoljena
dovoljena
drobnostrukturna
poljubna
opečno rdeča do temno rjava
od cementno sive do temno sive
dovoljeni
dovoljeni
dovoljeni«.

(3) V 8. členu pod naslovom 2. OBMOČJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB – SV in točko 2.4 Usmeritve, pogoji in
merila za umestitev načrtovanih objektov v prostor, se za alineo
»– Terase« pripiše še alinea:
– Barve fasad: dovoljeni so nežni pastelni toni, osnovne
in fosforescentne barve so prepovedane.
(4) V 8. členu pod naslovom 2. OBMOČJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB – SV in točko 2.4 Usmeritve, pogoji in merila
za umestitev načrtovanih objektov v prostor, se črta besedilo:
»Pri nadomestni gradnji posameznih delov objektov se mora
upoštevati oblikovanje in obdelava ostalega dela objekta.« in
se besedilo alinee: »Nadzidava večstanovanjskih objektov je
dovoljena samo do predpisane maksimalne višine objekta«,
dopolni s tekstom: »Pri nadzidavi, dozidavi ter rekonstrukciji objektov s svojstvenim oblikovanjem se morajo ohraniti
oblikovne značilnosti objekta ali dela objekta kot tudi prvotne
materiale, katere je treba ohranjati in dopolnjevati. Prizidek ali
nadzidek naj se sodobno oblikuje.«
(5) V 8. členu pod naslovom 3. OBMOČJA POČITNIŠKIH
HIŠ STAVB – SP in točko 3.4 Merila, pogoji in usmeritve za
oblikovanje objektov, se v alinei – Tlorisno razmerje objektov,
črta tekst: »min. 1 : 1,5«.
(6) V 8. členu pod naslovom 3. OBMOČJA POČITNIŠKIH
HIŠ STAVB – SP in točko 3.4 Merila, pogoji in usmeritve za
oblikovanje objektov, se za alineo »– Pomožni objekti v obliki
nadstrešnic nad parkirišči imajo lahko svojstveno oblikovanje«
pripiše nova alinea:
»– Barve fasad: dovoljeni so nežni pastelni toni, osnovne
in fosforescentne barve so prepovedane.«
(7) V 8. členu pod naslovom 10. DRUGA PROIZVODNA
OBMOČJA – PD in točko 10.4 Merila, pogoji in usmeritve za
oblikovanje objektov, se črtajo naslednje alinee:
»Višina kolenčnega zidu:

max. 0.50 m

– Tlorisno razmerje

poljubno (priporočljivo 1 : 1.5)

– Streha nad osnovnim tlorisom:

poljubna

– Smer slemena

kot pri okoliški zazidavi

– Naklon strešin poljuben (priporočljivo 38–45° pri upravnih objektih)
– Členitev strešin

po višini dovoljena
po tlorisu dovoljena

– Kritina:

drobno strukturna pri strmih strehah,
poljubna pri ostalih naklonih

– Barva, rdeča do temnorjava, cementno siva do temnosiva (pri drobni strukturni kritini)«
in nadomestijo z:
»Višina kolenčnega zidu:

max. 0.60 m

– Tlorisno razmerje

poljubno

– Streha nad osnovnim tlorisom:

poljubna

– Smer slemena (če je streha dvokapnica)

kot pri okoliški zazidavi

– Naklon strešin:

poljuben

– Členitev strešin

po višini dovoljena
po tlorisu dovoljena

– Kritina:

poljubna

– Barva:

poljubna«.
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(8) V 8. členu pod naslovom 10. DRUGA PROIZVODNA
OBMOČJA – PD in točko 10.4 Merila, pogoji in usmeritve za
oblikovanje objektov, se za alineo »– Oblika frčade« doda še
alinea:
– Barve fasad: dovoljeni so nežni pastelni toni, osnovne
in fosforescentne barve so prepovedane.
(9) V 8. členu pod naslovom 13. OBMOČJA PARKIRIŠČ
– IP in točko 13.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev površin, objektov in naprav v prostor, se črta tekst v alinei:
»– streha
simetrična dvokapnica«
in nadomesti z:
»– streha
poljubna«,
Ter črta tekst v alinei:
»–dovoljen je naklon streh do 38°« in dopolni s tekstom:
»(če je streha dvokapnica)«
(10) V 8. členu pod naslovom 17. RAZPRŠENA GRADNJA in točko 17.3 Merila, usmeritve in pogoji za umestitev in
oblikovanje objektov, se črtajo alinee:
»Tlorisno razmerje objektov

min. 1 : 1,4
max. 1 : 2
Dimenzije veljajo za fasadne zidove oziroma njihove vertikalne projekcije. Balkoni, lože, strešni napušči, odprta stopnišča se
ne upoštevajo v zgoraj omenjenih vrednostih.
Višina kolenčnega zidu
– K+P+1N
max. 0,50 m
– K+P+M
max. 0,80 m
– Streha nad osnovnim tlorisom
simetrična dvokapnica
– Enokapne strehe niso dovoljene nad nobenim delom objekta.
– Smer slemena
vzporedna z daljšo stranico objekta
– Naklon strešin (enak na vseh elementih objekta)
38°–45°«
in nadomestijo z:
– Tlorisno razmerje objektov
max. 1:2
– Višina kolenčnega zidu (nad koto vrhnje plošče)
– K+P+1N
max. 0,60 m
– K+P+M
max. 1,00 m
– Streha nad osnovnim tlorisom
simetrična dvokapnica
– Smer slemena
vzporedna z daljšo stranico objekta
– Naklon strešin enak na vseh elementih objekta
38°–45°.

(11) V 8. členu pod naslovom 17. RAZPRŠENA GRADNJA in točko 17.3 Merila, usmeritve in pogoji za umestitev in
oblikovanje objektov, se za alineo »–Material opornih zidov«
pripiše še alinea:
Barve fasad: dovoljeni so nežni pastelni toni, osnovne in
fosforescentne barve so prepovedane.
IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI
10. člen
V 8.a členu se črta tretji odstavek in se nadomesti s tekstom z dvema novima odstavkoma:
»Območja urejanja ŠDC 9/1 Cerkev, ŠSE 9/4-2 Škofljica,
ŠSE 9/6 Škofljica, ŠSE 9/7 Škofljica, ŠSE 9/9 Škofljica, ŠOC
9/9 Čistilna naprava, ŠSE 9/10 Škofljica, ŠSV 9/10 Škofljica,
ŠMP 9/14 Škofljica, ŠMS 9/1-1 Škofljica, ŠMS 9/1-2 Škofljica,
ŠPD 9/1 Proizvodna cona Škofljica in ŠIZ 9/1 Železniška postaja Škofljica so predvidena za plinifikacijo v I. fazi. Območja
urejanja ŠSE 9/12 Zalog, ŠSE 9/15 Lanišče in ŠSE 9/16 Boršt
so predvidena za II. fazo plinifikacijo, ki se bo vršila samo v
primeru večje gostote gradnje.
Objekti na omenjenih ureditvenih območjih se za potrebe
ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode, kuhe in tehnologije
priključijo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Plinski
priključki se izvedejo do objektov, kjer se zaključijo z glavno
plinsko požarno pipo v omarici na fasadi objekta.«

11. člen
V 10.b členu pod naslovom Območje urejanja ŠPD 9/2
Proizvodna cona Reber pod Oznaka PD (stara oznaka 8, R,
1. območje kmet. zemljišč), se na koncu prvega odstavka
doda tekst: »Na parc.št. *183 k.o. Lanišče, je dovoljena
sprememba namembnosti in rekonstrukcija objekta za potrebe VVZ.«
12. člen
(1) V 13. členu pod naslovom Območje urejanja ŠSE
9/6 Škofljica pod Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 1A/1,
2A/3, 2A/8, 2A/11, 3A/1, 5A/1) se pod alineo: »– Etažnost«
doda nova alinea s tekstom: »– Parcela št. 467/2 k.o. Lanišče
je namenjena širitvi VVZ.«
(2) V 13. členu pod naslovom Območje urejanja ŠSE 9/6
Škofljica pod Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 1A/1, 2A/3,
2A/8, 2A/11, 3A/1, 5A/1) se črta alinea: »– Samostojni objekti
z nestanovanjsko vsebino imajo lahko max. 250 m2 tlorisne
površine ter imajo svojstveno zazidalno strukturo in svojstveno
oblikovanje po skupnih merilih, pogojih in usmeritvah za ureditveno enoto z oznako SE3.«
(3) V 13. členu pod naslovom Območje urejanja ŠSE 9/6
Škofljica pod Ureditvena enota SE3 (stara oznaka 2A/3, 2A/8,
2A/10, 3A/1, R) se pod alineo: »– Etažnost« doda nova alinea
s tekstom: »– Novogradnja stanovanjskih objektov v območju
med cesto Ob pošti in Dolenjsko cesto, ni dovoljena«.
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(4) V 13. členu pod naslovom Območje urejanja ŠSE 9/6
Škofljica pod Ureditvena enota SE3 (stara oznaka 2A/3, 2A/8,
2A/10, 3A/1, R) se črta zadnja alinea: »– Spremembe objekta
(nadzidava, sprememba naklona strehe …) so dovoljene v
primeru, da se enak poseg izvrši na celem nizu ali najmanj na
½ niza.«
13. člen
V 16.b členu pod naslovom Območje urejanja ŠMP 9/14
Škofljica pod Oznaka MP (stara oznaka 2A) črtajo naslednje
alinee:
»– Dovoljeni so skupni izvozi na Dolenjsko cesto za več
objektov.
– Etažnost
K+P+M
K + P + 1N
K + P + 1N + M«
in se nadomestijo z:
»– Ob Dolenjski cesti je lociran pretežno javni program.,
– Etažnost
K + P + 1N
K + P + 1N + M
– direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni, treba
je zagotoviti skupne izvoze za več objektov. Pogoje
določi upravljavec ceste. Regulacijski odmik od železnice
upošteva enaka določila, kot veljajo za območje ŠSE 4/5
Lavrica.
– dovoljena je ureditev športnih igrišč in nujnih spremljajočih
objektov.«
14. člen
(1) V 22. členu pod naslovom Območje urejanja ŠZS
9/1 Zelene površine pod Oznaka ZS (stara oznaka 8A) se
črta tekst v oklepaju alinee: – Gradnja pomožnih in začasnih
objektov »(le nadstreški nad parkirišči)« in se nadomesti z
tekstom: »(razen nadstreškov nad parkirišči)«
(2) V 22. členu pod naslovom Območje urejanja ŠZS
9/1 Zelene površine pod Oznaka ZS (stara oznaka 8A) se
črta alinea: »– Dopustne so tudi druge nemoteče dejavnosti (stanovanjska gradnja), na podlagi celovitega razvojnega programa in urbanistične rešitve, ki jo potrdi občinski
svet.«
(3) V 22. členu pod naslovom Območje urejanja ŠZS
9/1 Zelene površine pod Oznaka ZS (stara oznaka 8A) se
črta alinea: »– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa
o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica.«
(4) V 22. členu pod naslovom Območje urejanja ŠZS
9/1 Zelene površine pod Oznaka ZS (stara oznaka 8A) se
črta alinea: »V kolikor je gradnja večstanovanjska se mora
zagotoviti še površine za zbiranje in sortiranje gospodinjskih
odpadkov ter prometna ureditev celotnega območja s površinami pešce, kolesarje in parkiranje osebnih vozil (skladno
z normativi)«.
15. člen
(1) V PRILOGI 2, se na koncu prvega sklopa popisa
projektne dokumentacije, dodata dve alinei:
»– Kanalizacijski sistem naselja Žaga, št. proj. KONO-B
d.o.o., 871/03 sept. 07
– Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih
voda v Občini Škofljica, november 2007, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija«.
(2) V PRILOGI 2, se stavek: »Za izgradnjo povezovalnega kanala sta izdelana dva projekta« nadomesti s
stavkom: »Za izgradnjo povezovalnega kanala so izdelani
projekti:«.
(3) V PRILOGI 2, se pod stavkom »Za izgradnjo povezovalnega kanala so izdelani projekti:«, dodajo štiri nove
alinee v tekstu:
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»– Primarni kanalizacijski zbirnik Škofljica–Lavrica
št. proj. KONO-B d.o.o. 1060/04 jan. 07
– Povezovalni kanal med primarnim zbirnikom in kanalizacijskim sistemom naselja Lavrica, št. proj. KONO-B
d.o.o., 1187/06 nov. 07
– Kanalizacijski zbiralnik Škofljica–Lavrica–Rudnik
1. faza, št. proj. KONO-B 232/98, jul. 2006
– Povezovalni zbiralnik Škofljica–Lavrica 2 .faza po
I. varianti, KONO-B št. nač. 1060/04, januar 2007«.
(4) V PRILOGI 2, se na koncu odstavka Projektna dokumentacija za predvideno dograditev javnega vodovodnega
omrežja, dodajo tri nove alinee:
»– Obnova vodovoda v naselju Žaga, št. proj. KONO-B
d.o.o. 872/03 sept. 07
– Vodovod Dole, št. proj. JKP Grosuplje d.o.o., 02/2007,
april 2008
– Vodovod Pevčeva dolina, št. proj. KONO-B d.o.o. v
izdelavi«.

V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2009
Škofljica, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

1307.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 11 Gumnišče

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote
Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica
in Š 13 Želimlje (Uradni list RS, št. 83/07) in 16. člena Statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je
Občinski svet Občine Škofljica na 23. redni seji dne 31. 3.
2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 11 Gumnišče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 11 Gumnišče (Uradni
list RS, št. 81/05).

Uradni list Republike Slovenije
II. POSEBNA MERILA IN POGOJI
2. člen
V PRILOGI 2, se na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za predvideno dograditev javnega vodovodnega
omrežja, doda nova alinea:
»– Vodovod Gorenje Blato, št. proj. Hidrosvet d.o.o., v
izdelavi«.
III. KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2009
Škofljica, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

1308.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 12 Pijava Gorica

Na podlagi 96. člena Zakona prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, Sklepa o pripravi sprememb
in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica,
Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje
(Uradni list RS, št. 83/07) in 16. člena Statuta Občine Škofljica
(Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet Občine
Škofljica na 23. redni seji dne 31. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 12 Pijava Gorica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica (Uradni list
RS, št. 81/05).
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stavek: »Predlagamo, da se za območje sprejme občinski
lokacijski načrt«.
(4) V 6.a členu pod točko Območje urejanja ŠMS 12/1
Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/3), se na
koncu člena pripiše stavek: »Za stanovanjsko gradnjo veljajo
skupna merila in pogoji za ureditveno enoto SE1«.
3. člen
(1) V 6.b členu pod točko Območje urejanja ŠMS 12/2
Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/4 del, 2A/13,
2A/14, 8/1), se črta prvi stavek: »Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt«.
(2) V 6.a členu pod točko Območje urejanja ŠMS 12/2 Pijava
Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/4 del, 2A/13, 2A/14,
8/1), se na koncu člena pripiše stavek: »Za stanovanjsko gradnjo
veljajo skupna merila in pogoji za ureditveno enoto SE1«.
4. člen
(1) V 6.b členu pod točko Območje urejanja ŠMS 12/3
Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/4 del), se črta
prvi stavek: »Predlagamo, da se za območje sprejme občinski
lokacijski načrt«.
(2) V 6.a členu pod točko Območje urejanja ŠMS 12/3 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/4 del), se na koncu
člena pripiše stavek: »Za stanovanjsko gradnjo veljajo skupna
merila in pogoji za ureditveno enoto SE1«.
5. člen
(1) V 14. členu pod točko Območja kmetijskih in gozdnih
zemljišč z oznakami: ŠK 12/1, ŠK 12/2, ŠK 12/3, ŠK 12/4,
ŠK 12/5 in ŠK 12/6; ŠKI 12/1, ŠKI 12/2, ŠKI 12/3, ŠKI 12/4,
ŠKI 12/5 in ŠKI 12/6; ŠG 12/1, ŠG 12/2 in ŠG 12/3; ŠGP 12/1,
ŠGP 12/2 in ŠGP 12/3. Posebni pogoji veljajo za območje: ŠKI
12/7, se v prvem stavku za tekstom: »Na območju 1. kmetijskih
zemljišč z oznako ŠKI 12/7« dopiše tekst: »– parc. št. 229 k.o.
Gradišče,«.
(2) V 14. členu pod točko Območja kmetijskih in gozdnih
zemljišč z oznakami: ŠK 12/1, ŠK 12/2, ŠK 12/3, ŠK 12/4, ŠK
12/5 in ŠK 12/6; ŠKI 12/1, ŠKI 12/2, ŠKI 12/3, ŠKI 12/4, ŠKI
12/5 in ŠKI 12/6; ŠG 12/1, ŠG 12/2 in ŠG 12/3; ŠGP 12/1,
ŠGP 12/2 in ŠGP 12/3. Posebni pogoji veljajo za območje: ŠKI
12/7, se za prvo alineo dovoljene opreme za ureditev otroškega
igrišča « doda še tekst: »– balinišče«.
6. člen
(1) V PRILOGI 2, na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za predvideno obnovo vodovoda, se doda alinea:
»– Obnova vodovoda Pijava Gorica št. proj. Hidroinženiring d.o.o., 20-834-00/2006, jan. 06«.
(2) V PRILOGI 2, na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za predvideno izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
se doda novi alinei:
»– Izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije za naselje
Pijava Gorica, št. proj. Hidroinženiring d.o.o., 30-228-00-2002,
marec 03,
– Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih
voda v Občini Škofljica, november 2007, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija«.

II. POSEBNA MERILA IN POGOJI

III. KONČNA DOLOČBA

2. člen
(1) V 5.a členu pod točko Vodovod, se na koncu prve
alinee drugega odstavka: »Pri načrtovanju novih posegov v
prostor je treba upoštevati:«, doda nov tekst: »in Odlok o oskrbi
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 98/07.«.
(2) V 5.a členu se doda točka Plinovod s tekstom: »Planska celota Š 12 Pijava Gorica se nahaja izven vplivnega območja predvidene plinifikacije.«
(3) V 6.a členu se pod točko Območje urejanja ŠMS 12/1
Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/3), črta prvi

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2009
Škofljica, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.
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Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 13 Želimlje

Na podlagi 96. člena Zakona prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, Sklepa o pripravi sprememb
in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š
9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje
(Uradni list RS, št. 83/07) in 16. člena Statuta Občine Škofljica
(Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet Občine
Škofljica na 23. redni seji dne 31. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 13 Želimlje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 13 Želimlje (Uradni list
RS, št. 82/05).
II. POSEBNA MERILA IN POGOJI
2. člen
V PRILOGI 2, na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za predvideno izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
se doda nova alinea:
»– Izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije za naselje
Želimlje, št. proj. Hidroinženiring d.o.o. 30-228-00-2002, marec
06«.
3. člen
V tekstu se napaka v številčenju členov odpravi tako, da
se drugi člen s številko 5 preimenuje v 6. člen, 5.a v 6.a člen,
5.b v 6.b člen, 6. v 7. člen, 6.a v 7.a člen, 6.b v 7.b člen, 6.c v
7.c člen, 6.d v 7.d člen, 7. v 8. člen, 7.a v 8.a člen, 7.b v 8.b
člen, 7.c v 8.c člen, 7.d v 8.d člen, 8. v 9. člen, 8.a v 9.a člen,
8.b v 9.b člen, 9. v 10. člen, 10. v 11. člen in 11. v 12. člen.
III. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2009
Škofljica, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

TRŽIČ
1310.

Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v
delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 –
Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 10. in 30. člena Statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01, 20/02) je
župan Občine Tržič dne 2. 4. 2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo
Centralne čistilne naprave Tržič v delu
ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje
– komunalno proizvodna cona – CČN
1.
Splošno
S tem sklepom župan Občine Tržič določa način in postopek priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo Centralne čistilne
naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1
– Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev OPPN
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana (Uradni
list RS, št. 109/99, 93/01), za del ureditvenega območja
z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona
– CČN in na podlagi Operativnega programa odvajanja
in čiščenja odpadnih voda, ki ga je sprejela Vlada RS na
svoji seji dne 14. 10. 2004 je Občinski svet Občine Tržič
na 18. seji dne 11. 12. 2008 sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za gradnjo Centralne
čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako
16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN (Uradni list RS, št. 120/08).
K spremembam in dopolnitvam Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič
v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN se pristopa zaradi spremembe
izpusta očiščene vode iz CČN v vodotok Tržiška Bistrica. Sprejeti Odlok o OPPN za gradnjo CČN Tržič pa predvideva iztok iz
čistilne naprave na desni brežini vodotoka Kovornik – pritoka
Tržiške Bistrice.
Posledica spremembe iztoka očiščene vode iz CČN Tržič
bodo tudi dela, s katerimi se bo posegalo izven ureditvenega
območja CČN (izvedba nasipov v območju naravne vrednote
in izvedba iztoka v Tržiško Bistrico).
3.
Območje OPPN
Območje OPPN, kjer je predvidena gradnja CČN Tržič, se
v naravi nahaja ob sotočju potoka Kovornik in Tržiške Bistrice,
in predstavlja travniško ravnico v izmeri cca. 9.300 m2, ki jo
omejujeta oba vodotoka in lokalna dovozna pot. Meja območja
OPPN je določena v kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01) in
obsega zemljišča s parc. št. 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
414, 855 (del) in 419 (del) vse k.o. Kovor, območje urejanja
CČN Tržič se razširi še na del parcele št 415 k.o. Kovor (izven
območja urejanja CČN Tržič).
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Gorenjska
cesta 15, Radovljica
2. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za okolje, Sektor za presoje vplivov na okolje, Dunajska
47, Ljubljana
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4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save,
Ulica M. Vadnova 5, Kranj
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva ulica 9, Kranj
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, Kranj
7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava
Kranj, Jezerska cesta 20, Kranj
8. Elektro Gorenjska d.d., Ulica M. Vadnova 3, Kranj
9. Telekom Slovenije d.d., PE Kranj, Ulica M. Vadnova
13, Kranj
10. Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o., Pristavška cesta 31, Tržič
11. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
12. Drugi nosilci urejanja prostora in udeleženci, v kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora.

Faza aktivnosti:
Obvestilo javnosti o javni
razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka; objava
v svetovnem spletu in na
krajevno običajen način
Javna razgrnitev in v tem času
javna obravnava
Priprava stališč do pripomb
in predlogov

5.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Centralne čistilne naprave
Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje –
komunalno proizvodna cona – CČN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič
v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN (Uradni list RS, št. 120/08), podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– geodetski načrt z obstoječo infrastrukturo,
– geomehanske raziskave,
– idejno zasnovo CČN Tržič, ki jo je v marcu 2005 izdelal
Hidroinženiring d.o.o. Ljubljana,
– revidirano Poročilo o vplivih na okolje, ki ga je v aprilu
2005 izdelal Hidroinženiring d.o.o. Ljubljana.
Med postopkom priprave osnutka sprememb in dopolnitev
OPPN se zagotovijo dodatne strokovne podlage, če to izhaja iz
vsebinske problematike, ki jo je potrebno razrešiti v okviru izdelave sprememb in dopolnitev OPPN, prav tako pa je potrebno
variantno proučiti možnost prostorske umestitve.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN za
gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega
območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna
cona – CČN je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov
in posegov v naravo na varovanih območjih.

Pridobitev mnenj na predlog
OPPN in mnenj o sprejemljivosti vplivov na okolje (če bo
CPVO)
Izdelava usklajenega predloga
Predložitev občinskemu svetu v
sprejem Odlok o spremembah
in dopolnitvah OPPN
in sprejem

6.
Roki za pripravo OPPN
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN so predvideni
naslednji roki:
Faza aktivnosti:
Sprejem sklepa o začetku
postopka priprave sprememb
in dopolnitev OPPN
Objava sklepa v Uradnem listu
RS in na svetovnem spletu,
obvestilo MOP
Izdelava osnutka sprememb
in dopolnitev OPPN

Nosilec
Župan

Rok
1 dan

Občina

5 dni

Izdelovalec

Poziv nosilcem urejanja
prostora za izdajo smernic
Analiza smernic in izdelava
dopolnjenega osnutka

Izdelovalec

15 dni po
sprejemu
sklepa
7 dni

Izdelovalec

10 dni po
sprejemu
smernic

Stran
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Nosilec
Občina

Rok
1 dan

Občina

30 dni

Občina,
izdelovalec

7 dni po
sprejemu
pripomb
1 dan
1 dan

Sprejem stališč
Občina
Občina
Objava stališč v svetovnem
spletu in na krajevno običajen
način
Izdelava predloga Sprememb Izdelovalec
in dopolnitev OPPN na podlagi
sprejetih stališč
Izdelovalec

10 dni po
sprejemu
stališč do
pripomb
60 dni

izdelovalec
7 dni
Občina in Ob- 20 dni
činski svet

7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Vse finančne obveznosti za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN so strošek Občine Tržič.
8.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh
Občine Tržič ter se ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-3/2009/31
Tržič, dne 2. aprila 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

1311.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
urejanja z oznako 1 C2 ZN – Bistrica –
nakupovalni center – 1. faza

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 10. in 30. člena
Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01,
20/02) je župan Občine Tržič dne 2. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
urejanja z oznako 1 C2 ZN – Bistrica –
nakupovalni center – 1. faza
1. člen
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje
urejanja z oznako 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center
– 1. faza.
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Predvideni OPPN se izdela skladno z določbami Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen
(Vsebina)
Vsebina sklepa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta;
– območje občinskega podrobnega prostorskega načrta;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roki za pripravo občinskega prostorskega podrobnega
načrta in njegovih posameznih faz;
– navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice
za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
3. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
Obravnavano območje 1 C2 ZN je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 109/99, 93/01) opredeljeno kot območje za centralne
dejavnosti, ki se ureja z zazidalnim načrtom (sedaj OPPN).
Zaradi racionalne izvedbe predvidene prostorske ureditve
in obstoječega lastniškega stanja obravnavanih zemljišč je v
okviru celotnega ureditvenega območja predvidena faznost
sprejemanja OPPN in zaporednost realizacije posameznih faz,
pri čemer morajo posamezne faze predstavljati zaključene
prostorske in funkcionalne celote.
Predmet prve faze OPPN za območje 1 C2 ZN je vzhodni del
območja v izmeri cca. 0,6 ha, na katerem je predvidena gradnja
poslovno trgovskega centra Bistrica vključno s komunalno opremo
in površinami, potrebnimi za njegovo nemoteno delovanje.
Pobudo za izdelavo OPPN za ureditveno območje
1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza je podal
lastnik zemljišča.
4. člen
(Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Obravnavano območje 1. faze OPPN se nahaja na južnem delu naselja Bistrica pri Tržiču. Območje je nepozidano
in razmeroma ravno, na njem so travniki, vzhodni rob pa je
poraščen z grmovnicami in drevesno vegetacijo. Na V strani
je območje omejeno z državno z oznako G2-101, na S strani
s sosednjim zemljiščem bencinskega servisa, na Z strani z
obstoječo stanovanjsko pozidavo, na J strani pa se nahajajo
nepozidane travnate površine. Zemljišča v okolici obravnavanega območja so komunalno opremljena.
Območje 1. faze OPPN obsega zemljišči s parcelnima
številkama 222/1 in 222/7, k.o. Bistrica, in meri cca 0,6 ha.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, izhodišča iz Strategije razvoja Občine Tržič,
podatke o prostoru in obstoječo komunalno opremo naselja
Bistrica.
V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN se
zagotovijo vse potrebne strokovne podlage, zlasti če to izhaja
iz načrtovanih rešitev predvidene prostorske ureditve, ki jih je
potrebno obravnavati v okviru izdelave OPPN, ali če to izhaja
iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Izdelati je potrebno vsaj naslednje strokovne podlage:
– zasnovo ureditve infrastrukturnega omrežja na celotnem vplivnem območju (ureditev energetskih, vodovodnih in
drugih komunalnih ureditev),
– zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– študijo osenčenja,
– strokovno oceno vplivov načrtovane prostorske ureditve
na okolje.
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Poleg naštetih predvidenih strokovnih podlag je potrebno
upoštevati tudi že izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških prostorskih aktov občine.
Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag se določi
v postopku priprave OPPN.
6. člen
(Program opremljanja)
Na podlagi OPPN je potrebno skladno z določbami Pravilnika o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni
list RS, št. 80/07) izdelati tudi program opremljanja.
Sprejeti odlok o programu opremljanja za OPPN bo osnova za sklenitev pogodbe o opremljanju iz 78. člena ZPNačrt,
na podlagi katere bo investitor zgradil komunalno opremo za
zemljišče, na katerem je predvidena gradnja.
7. člen
(Roki in posamezne faze za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list
RS, št. 33/07).
Potrebni čas za dokončanje celotnega postopka je približno osem mesecev, sprejem je torej predviden najkasneje do
konca leta 2009.
8. člen
(Navedba nosilcev urejanja prostora)
Navedeni nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice na
osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta ter mnenja
k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za območje zgornje
Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava
Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
– Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič
– Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3,
4000 Kranj
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova
13, 4000 Kranj
– Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o., Pristavška cesta
31, 4290 Tržič
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za okolje, Sektor za presoje vplivov na okolje, Dunajska
47, Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave osnutka OPPN ali v fazi priprave strokovnih podlag za OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti
tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso
našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN
zagotovi lastnik zemljišč oziroma pobudnik izdelave OPPN.
10. člen
(Končne določbe)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletnih straneh Občine Tržič. Hkrati z objavo se ga posreduje tudi Ministrstvu za okolje in prostor.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-7/2009-31
Tržič, dne 2. aprila 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/09
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VSEBINA
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repub
like Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem
sodelovanju (BMNRS)
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko
Slovenijo in Kraljevino Norveško o izogibanju
dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih
utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom
(BNOIDO)
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike
Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od
dohodka in premoženja (BALIDO)
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom
za gospodarstvo Republike Slovenije in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj o denarnem prispevku za program Investment Compact
za Jugovzhodno Evropo za leti 2007 in 2008
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Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola iz leta
1997 o spremembi Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, kot
je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978, ki
se nanaša nanjo
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri dogodkih
onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi,
2000
Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije o nadzoru škodljivih sistemov proti obraščanju na ladjah, 2001
Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije o reševanju na morju, 1989
Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z gorivom, 2001
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola iz leta
2003 k Mednarodni konvenciji o ustanovitvi mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1992
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola 1996 h
Konvenciji o preprečevanju onesnaženja morja z
odpadnimi in drugimi snovmi, 1972
Obvestilo o začetku veljavnosti Stabilizacijskopridružitvenega sporazuma med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni
strani ter Republiko Albanijo na drugi strani

974

974
974
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