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DRŽAVNI ZBOR
3214.

Razpis za prijavo možnih kandidatk in
kandidatov za predsednika/-ico Državne
revizijske komisije

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o reviziji
postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB5
in 32/09 – odl.US) in sklepa 10. seje Mandatno‑volilne komisije
Državnega zbora z dne 17. 9. 2009 ponovno objavljam

RAZPIS
za prijavo možnih kandidatk in kandidatov
za predsednika/-ico Državne revizijske komisije
1.
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja v 5. členu
določa, da predsednika in člane Državne revizijske komisije
imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog komisije, pristojne
za volitve in imenovanja. Pristojna komisija objavi razpis za
možne kandidate najmanj šest mesecev pred iztekom man‑
data. Predsednik in člani Državne revizijske komisije imajo
status državnega funkcionarja, katerih mandat traja pet let in
so lahko ponovno imenovani; v primeru predčasne razrešitve,
se novi predsednik in član imenuje za preostanek petletnega
mandata.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada
slovenski jezik,
– da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno
zmožnost,
– da je dopolnil 30 let starosti,
– da ni obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na
zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih
naročil.
Predsednik mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne
smeri in opravljen pravniški državni izpit.
2.
Razpis je objavljen, ker z dnem 23. 12. 2009 preneha
mandat predsednici Državne revizijske komisije. Izbrani kandi‑
dat bo imenovan za dobo petih let s tem, da bo funkcijo začel
uresničevati z dnem 24. 12. 2009.
Mandatno‑volilna komisija vabi k sodelovanju možne kan‑
didate za predsednika/‑ico Državne revizijske komisije.
3.
Možni kandidati morajo prijavi predložiti naslednja do‑
kazila:
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije in, da
aktivno obvlada slovenski jezik,
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– potrdilo o univerzitetni izobrazbi pravne smeri in opra‑
vljenem pravniškem državnem izpitu,
– potrdilo, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– dokazilo, da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na po‑
dročju javnih naročil,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
4.
Prijave z dokazili, navedenimi v točki 3 tega razpisa, naj
možni kandidati posredujejo do vključno 6. oktobra 2009 na
naslov: Mandatno‑volilna komisija Državnega zbora, Šubičeva
4, 1001 Ljubljana, poštni predal P.P. 636 z oznako: »PRIJAVA
NA RAZPIS«. Prijave brez zahtevanih potrdil in dokazil ne bodo
upoštevane.
Št. 450-02/09-87/1
Ljubljana, dne 17. septembra 2009
Dušan Kumer l.r.
Predsednik Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora

DRŽAVNI SVET
3215.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Državnega sveta (PoDS-1A)

Državni svet je na 18. seji, dne 16. 9. 2009, na podlagi 101.
člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91‑I,
42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06) sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Državnega sveta (PoDS-1A)
1. člen
V Poslovniku Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08)
se v tretjem odstavku 15. člena beseda »predsedniku« nado‑
mesti z besedo »vodji«.
2. člen
Drugi odstavek 69. člena se črta.
3. člen
Za 75. členom se doda nov 75.a člen, ki se glasi:
»75.a člen
(1) Osem državnih svetnikov, komisija ali interesna sku‑
pina lahko da pisno pobudo za sprejem odložilnega veta ali
zahteve za razpis referenduma.
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(2) Pobuda iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje,
določene s tem poslovnikom, se uvrsti na dnevni red seje dr‑
žavnega sveta brez razprave in glasovanja.
(3) Če državni svet po opravljeni razpravi ne sprejme
odložilnega veta ali zahteve za razpis referenduma, pobude iz
prvega odstavka tega člena za isti zakon ni mogoče ponovno
obravnavati.«
4. člen
V tretjem odstavku 93. člena se besedi »predlog razlage«
nadomestita z besedo »razlago«, za besedama »državnega
svetnika« se doda vejica in besedi »interesne skupine«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Državni svet sprejme avtentično razlago poslovnika.
(5) Razlaga poslovnika in avtentična razlaga poslovnika
se sprejmeta z večino glasov vseh članov.«
5. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/09-8
Ljubljana, dne 16. septembra 2009
mag. Blaž Kavčič l.r.
Predsednik

VLADA
3216.

Uredba o načinu izvajanja gospodarske
javne službe javni linijski prevoz potnikov v
notranjem cestnem prometu in o koncesiji te
javne službe

Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/06 – ZJZP), 36. člena Zakona o javno‑zasebnem partner‑
stvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 50. člena Zakona o prevozih
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr. in
123/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
javni linijski prevoz potnikov v notranjem
cestnem prometu in o koncesiji te javne službe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja način izvajanja gospodarske jav‑
ne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem
prometu (v nadaljnjem besedilu: javni linijski prevoz), zlasti
pa vsebino te gospodarske javne službe in obveznosti javne
službe, ki jih ima izvajalec, pravice potnikov pri izvajanju javne
službe, financiranje te javne službe, način podelitve koncesije
te javne službe in nadzor nad njenim izvajanjem.
(2) Ta uredba je tudi koncesijski akt za izvajanje javnega
linijskega prevoza.
(3) Koncesija gospodarske javne službe po tej uredbi
predstavlja koncesijsko javno‑zasebno partnerstvo po Zakonu
o javno‑zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
katerega predmet so storitve (koncesija storitev).
(4) Ta uredba se ne nanaša na prevoz potnikov v me‑
stnem prometu, razen kolikor ureja razmerje med prevozom
potnikov v mestnem prometu in javnim linijskim prevozom.
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2. člen
(pristojnost)
Naloge koncedenta v postopku podelitve koncesije in v
koncesijskem razmerju izvaja Direkcija Republike Slovenije
za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija), razen tistih nalog
in odločitev, ki so po tej uredbi ali drugem predpisu izrecno
v pristojnosti ministrice ali ministra, pristojnega za promet (v
nadaljnjem besedilu: minister), ali Vlade Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen
(pomen izrazov)
men:

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji po‑

1. »avtobus« je vozilo v cestnem prometu, ki ima poleg
voznikovega več kot osem sedežev;
2. »izročena prtljaga« so stvari, ki jih preda potnica ali
potnik oziroma druga oseba za prevoz na podlagi pogodbe o
prevozu prtljage;
3. »kompatibilna vozovnica« je vozovnica, ki ne glede na
fizično obliko in značilnosti zagotavlja imetniku prevoz na rela‑
ciji in liniji, na katero se nanaša, ne glede na to, katera oseba
(koncesionar, član konzorcija ali podizvajalec) jo je prodala in
kateri prevoznik (koncesionar, član konzorcija ali podizvajalec)
je opravil prevoz;
4. »koncedent« je Republika Slovenija;
5. »koncesija« je koncesija za opravljanje javne službe
po tej uredbi;
6. »koncesionar« je pravna ali fizična oseba ali konzorcij,
ki izvaja naloge javnega prevoza potnikov na podlagi konce‑
sije;
7. »koncesijsko območje« je zaključeno prometno in ge‑
ografsko območje, ki zajema linije, ki se izvajajo na tem ob‑
močju;
8. »konzorcij« je oznaka za dve ali več pravnih ali fizič‑
nih oseb, ki na podlagi medsebojnega obligacijskopravnega
razmerja, sklenjenega skladno s 64. členom te uredbe, vložijo
skupno vlogo za pridobitev koncesije in se v njej zavežejo v
primeru uspeha v postopku podelitve koncesije skupaj izvajati
pravice in obveznosti koncesionarja;
9. »linija« je določena relacija in smer vožnje od začetne
do končne postaje, upoštevaje zaporedje vseh vmesnih postaj
oziroma postajališč;
10. »obveznosti javne službe« so vse obveznosti konce‑
sionarja ali njegovih podizvajalcev v zvezi z izvajanjem javne
službe javni linijski prevoz, določene s to uredbo in drugimi
predpisi ali posamičnimi akti, ki jih prevoznik ne bi izvajal, če bi
prevoze opravljal prosto na trgu kot tržne storitve, in sicer zlasti
obveznost izvajati prevoze po liniji in določenem voznem redu
ne glede na število potnikov, obveznost izvajati prevoze po ce‑
niku prevoznin, obveznost prevzeti vsakega potnika in prtljago,
ki izpolnjuje splošne pogoje, obveznost zagotavljati predpisano
kvaliteto storitev, obveznost obveščati javnost in obveznost
uporabe kompatibilne vozovnice, če opravlja prevoze koncesi‑
onarja več prevoznikov (člani konzorcija ali podizvajalci);
11. »podizvajalec« je izpolnitveni pomočnik koncesionar‑
ja;
12. »potnica ali potnik« (v nadaljnjem besedilu: »potnik«)
je fizična oseba, ki je upravičena do določenega prevoza v
okviru javnega potniškega prometa;
13. »prtljažnica« je potrdilo o prevzemu izročene prtlja‑
ge;
14. »ročna prtljaga« so stvari, ki jih je dovoljeno prinesti v
vozilo in spraviti na določen prostor in ki jih potnik sam varuje;
15. »vozni red« so določeni časi prihodov in odhodov vozil
na posamezne postaje oziroma postajališča na liniji.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak po‑
men, kot ga določata zakon, ki ureja prevoze v cestnem prome‑
tu, in zakon, ki ureja prevozne pogodbe v cestnem prometu.
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II. PREDMET KONCESIJE IN OBVEZNOSTI JAVNE
SLUŽBE
1. Predmet koncesije
4. člen
(vsebina gospodarske javne službe)
(1) Javna služba javni linijski prevoz obsega naslednje
storitve:
a) prevoz potnikov na linijah po voznem redu skladno
z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, in to uredbo;
b) prodajo vozovnic;
c) obveščanje uporabnikov javnega linijskega potniškega
prometa o voznih redih, prevoznih pogojih in cenah prevoza;
d) prevoz ročne in izročene prtljage v obsegu, določenem
s to uredbo.
(2) Koncesionar mora kot sestavni del javne službe opra‑
vljati tudi naloge v zvezi z obveščanjem uporabnikov, obli‑
kovanjem voznih redov, vodenjem evidenc in obveščanjem
koncedenta, kot to določata zakon, ki ureja prevoze v cestnem
prometu, in ta uredba.
5. člen
(dejavnosti koncesionarja)
(1) Predmet koncesije po tej uredbi je izvajanje javne
službe javni linijski prevoz na območju koncesije v času trajanja
koncesije po tej uredbi in koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja
tudi druge prevoze ali druge dejavnosti, pri čemer mora zagoto‑
viti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti skladno z Zakonom
o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju raz‑
ličnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/07 in 65/08) in predpisi,
izdanimi za njegovo izvrševanje.
6. člen
(območje koncesije)
(1) Koncesijska območja se oblikujejo kot skupine oziro‑
ma paketi linij, izjemoma pa se v primerih, določenih s to ured‑
bo, lahko podeli koncesija tudi za posamezno linijo ali odhod
na takšni liniji. Koncesijska območja so določena v prilogi 1A,
ki je sestavni del te uredbe.
(2) V času trajanja koncesije ni dovoljeno podeliti druge
koncesije po tej uredbi, razen če zakon, ki ureja prevoze v ce‑
stnem prometu, ali ta uredba ne določata drugače.
(3) V času trajanja koncesije se lahko podeli nova konce‑
sija tudi krajši čas pred prenehanjem koncesijskega razmerja
zaradi zagotovitve nepretrganega izvajanja javnih linijskih pre‑
vozov tako, da novi koncesionar začne izvajati koncesijo, ko jo
preneha izvajati prejšnji koncesionar.
7. člen
(linije)
(1) Skupine linij, ki oblikujejo eno koncesijsko območje, so
določene v prilogi 1B, ki je sestavni del te uredbe.
(2) V času trajanja koncesije se lahko posamezne linije
opustijo, spremenijo ali uvedejo dodatne linije le izjemoma, če
je to potrebno zaradi demografskih sprememb, sprememb v
prometnem režimu ali če lokalna skupnost oziroma druga ose‑
ba iz prvega odstavka 51. člena te uredbe želi spremembo linije
ali dodatno linijo in prevzame stroške, ki so s tem povezani,
kot tudi če plačevanje teh stroškov opusti. Sprememba linije
pomeni tudi spremembo njenega itinerarja.
(3) Vpliv spremembe linij na koncesijsko razmerje je do‑
ločen v 54. do 59. členu te uredbe, podrobneje pa se uredi v
koncesijski pogodbi.
8. člen
(standard dostopnosti in okvirni vozni red)
(1) Standard dostopnosti predstavlja splošno shemo šte‑
vila odhodov vozila na liniji v določenem časovnem okviru,
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upoštevaje velikost naselja, dejstvo, da gre za naselje, kjer
je sedež občine, in število potencialnih potnikov v periodični
migraciji.
(2) Standard dostopnosti je določen v prilogi 1C, ki je
sestavni del te uredbe.
(3) Število odhodov za posamezno linijo in smer vožnje
v posameznih časovnih okvirih in/ali intervalih (okvirni vozni
red) določi direkcija s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Okvirni vozni red je sestavni del razpisne
dokumentacije javnega razpisa za podelitev koncesije po tej
uredbi.
(4) V času trajanja koncesije se lahko okvirni vozni red
spremeni z uvedbo novih odhodov ali opustitvijo posameznih
odhodov, če je to potrebno zaradi demografskih sprememb,
sprememb v možnostih financiranja javnih linijskih prevozov
iz državnega proračuna ali če lokalna skupnost oziroma druga
oseba želi spremembo standarda dostopnosti in prevzame
stroške, ki so s tem zvezani, kot tudi če plačevanje teh stroškov
opusti.
(5) Vpliv spremembe okvirnega voznega reda na kon‑
cesijsko razmerje je določen v 54. do 59. členu te uredbe,
podrobneje pa se uredi v koncesijski pogodbi.
9. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija po tej uredbi se podeli najugodnejšemu
ponudniku za tri leta (rok koncesije).
(2) Rok koncesije začne teči naslednji dan po sklenitvi
koncesijske pogodbe, če ni v koncesijski pogodbi določen
poznejši začetek teka roka koncesije.
(3) Rok koncesije se lahko v skladu s koncesijsko pogod‑
bo podaljša največ za dve leti.
10. člen
(izključna pravica)
(1) S sklenitvijo koncesijske pogodbe koncesionar pridobi
izključno pravico v času trajanja koncesije izvajati javni linijski
prevoz potnikov v Republiki Sloveniji na linijah in odhodih, za
katere je dobil koncesijo, razen izjem, določenih z zakonom, ki
ureja prevoze v cestnem prometu, in to uredbo.
(2) Pravica iz prejšnjega odstavka se nanaša tudi na vse
morebitne spremenjene linije in odhode, za katere ima prido‑
bljeno koncesijo. V primeru uvedbe nove linije se koncesija
za to linijo podeli koncesionarju, ki na tem območju že izvaja
javno službo.
11. člen
(posebni linijski prevozi)
(1) Ne glede na izključno pravico iz prejšnjega člena lahko
posamezni prevoznik opravlja posebne linijske prevoze oseb,
določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu, ki so
registrirani skladno z določbami navedenega zakona. Izvaja‑
lec posebnega linijskega prevoza ne sme sprejemati drugih
potnikov razen tistih, ki so na seznamu potnikov v pogodbi, ki
je v vozilu.
(2) Direkcija z odločbo zavrne vpis posebnega linijskega
prevoza v register posebnih linijskih prevozov, če prevoz ne
izpolnjuje z zakonom določenih pogojev za posebni linijski
prevoz.
(3) Dovoljenje za posebni linijski prevoz drugih oseb
v kraje in iz krajev, kjer ni javnega linijskega prevoza, izda
direkcija, če z uvedbo nove linije ali s spremembo obstoječih
linij (podaljšanje ali sprememba itinerarja linije) ni mogoče
zagotoviti ustreznih javnih linijskih prevozov iz teh krajev
ali v te kraje. Pred izdajo dovoljenja direkcija pridobi tudi
neobvezujoče mnenje koncesionarja, ki na tistem območju
izvaja javne linijske prevoze potnikov. V tem primeru za
sprejemanje potnikov ne velja omejitev iz prvega odstavka
tega člena.
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(linijski prevozi v mestnem prometu)
(1) Izključna pravica koncesionarja iz 10. člena te uredbe
se ne nanaša na linijske prevoze v mestnem prometu, ki jih
uvede občina kot javno službo znotraj posameznega naselja.
(2) Izključna pravica koncesionarja se tudi ne nanaša na
linijske prevoze v mestnem prometu po linijah, ki povezujejo
posamezno naselje s sosednjimi naselji, če je občina skladno
z določbami zakona, ki ureja prevoze v cestnem prometu,
pridobila dovoljenje direkcije. Pred izdajo dovoljenja direkcija
pridobi tudi neobvezujoče mnenje koncesionarja, ki na tistem
območju izvaja javne linijske prevoze potnikov.
(3) Linije iz prejšnjega odstavka, ki se izvajajo ob objavi
javnega razpisa za podelitev koncesije in za katere ima občina
veljavno dovoljenje, se navedejo v razpisni dokumentaciji.
(4) Vpliv uvedbe novih linij mestnega prometa iz drugega
odstavka tega člena ali njihovih sprememb v času trajanja
koncesijskega razmerja na koncesijsko razmerje je določen v
54. do 59. členu te uredbe, podrobneje pa se uredi v koncesijski
pogodbi.
13. člen
(prevoz potnikov v mednarodnem prometu)
(1) Izključna pravica koncesionarja iz 10. člena te uredbe
se ne nanaša na prevoze potnikov v mednarodnem prometu,
uvedene in izvajane skladno z zakonom, ki ureja prevoze v
cestnem prometu.
(2) Linije iz prejšnjega odstavka, ki se izvajajo ob objavi
javnega razpisa za podelitev koncesije in za katere ima na ta
dan prevoznik veljavno dovoljenje direkcije ali drugega pristoj‑
nega organa, se navedejo v razpisni dokumentaciji.
(3) Vpliv uvedbe novih linij mednarodnega prometa iz
prvega odstavka tega člena ali njihovih sprememb v času
trajanja koncesijskega razmerja na koncesijsko razmerje je
določen v 54. do 59. členu te uredbe, podrobneje pa se uredi
v koncesijski pogodbi.
2. Način izvajanja javne službe in obveznosti
koncesionarja v zvezi s tem
2.1. Nepretrgano izvajanje javne službe in vozni red
14. člen
(nepretrgano izvajanje javne službe)
(1) Koncesionar je v času trajanja koncesije dolžan opra‑
vljati javni linijski prevoz potnikov nepretrgano v skladu z voz‑
nim redom na vseh linijah, določenih s to uredbo, ne glede na
število potnikov.
(2) Če je mogoče zaradi časa pred prazniki ali dopusti ali
iz drugih podobnih razlogov pričakovati bistveno povečanje šte‑
vila potnikov, tako da bi moral zaradi pomanjkanja števila mest
v vozilu koncesionar zavrniti prevoz večjemu številu potnikov
(praviloma več kot 50% sprejetih potnikov), mora zagotoviti
dodatna vozila po istem voznem redu (bis vožnje).
15. člen
(spremembe zaradi nepredvidenih dogodkov)
(1) Posamezen prevoz ali prevoz na posamezni liniji je
lahko začasno prekinjen (ali opuščen), če zaradi okoliščin,
ki ne izvirajo iz sfere koncesionarja ali koncedenta, katerih ni
mogoče predvideti ali se jim izogniti in katerih posledic ni moč
odvrniti (višja sila), koncesionar objektivno ne more izvesti
takega prevoza.
(2) O prekinitvi ali opustitvi prevoza iz prejšnjega odstavka
mora koncesionar obvestiti javnost preko sredstev javnega
obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile pre‑
kinitev oziroma opustitev, istočasno pa tudi direkcijo, avtobusne
postaje ter pomembnejša avtobusna postajališča.
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(3) Če okoliščine višje sile trajajo ali bodo predvidoma
trajale več kot sedem dni, določi za čas trajanja teh okoliščin
na predlog koncesionarja ali na lastno pobudo direkcija začasni
potek linije in začasni vozni red na njej.
16. člen
(začasne spremembe zaradi predvidenih razlogov)
(1) Če koncesionar zve za okoliščine, ki bodo povzročile
opustitve določenih prevozov ali spremembo voznega reda,
mora o tem takoj obvestiti direkcijo.
(2) Organ, ki odloča o izdaji dovoljenja za delno ali popol‑
no zaporo državne ali lokalne ceste, ki vpliva na linije javnih
potniških prevozov, mora v postopku pridobiti mnenje konce‑
sionarja in o času zapore obvestiti koncesionarja, če je glede
na naravo zapore to mogoče, najmanj 14 dni pred začetkom
zapore.
(3) Če bodo okoliščine iz prvega odstavka tega člena
trajale več kot sedem dni, določi za čas trajanja teh okoliščin
na predlog koncesionarja ali na lastno pobudo direkcija začasni
potek linije in začasni vozni red na njej.
(4) O začasnem poteku linije in začasnem voznem redu
mora koncesionar pravočasno obvestiti javnost preko sredstev
javnega obveščanja in avtobusne postaje ter pomembnejša
avtobusna postajališča.
17. člen
(podrobni vozni red)
(1) Podrobni vozni red določa za posamezne postaje in
postajališča na posamezni liniji odhod vozila, za postaje pa tudi
prihod vozila, in sicer na minuto natančno. Če je za posamezno
linijo v določenem obdobju zahtevana v okvirnem voznem redu
uporaba določenega časovnega intervala med posameznimi
vožnjami (intervalni vozni red), mora podrobni vozni red upo‑
števati ta interval.
(2) Predlog podrobnega voznega reda pripravi konce‑
sionar, pri čemer mora upoštevati standard dostopnosti in
okvirni vozni red iz 8. člena te uredbe, in ga predloži direkciji
v sprejem.
(3) Predlog podrobnega voznega reda predloži koncesio‑
nar direkciji najkasneje v naslednjih rokih:
– 30 dni pred začetkom izvajanja prevozov na podlagi
nove sklenjene koncesijske pogodbe, razen če je bil predlog
voznega reda že sestavni del vloge za podelitev koncesije;
– deset dni po določitvi nove linije ali spremembi obstoje‑
če linije skladno s 7. členom te uredbe;
– deset dni po spremembi okvirnega voznega reda na
obstoječi liniji ali linijah skladno s četrtim odstavkom 8. člena
te uredbe.
(4) Če koncesionar ne predloži predloga podrobnega
voznega reda v roku iz prejšnjega odstavka, kakor tudi v
drugih primerih, ko meni, da je potrebno spremeniti podrobni
vozni red, določi podrobni vozni red direkcija brez predloga
koncesionarja.
(5) Če koncesionar meni, da je potrebno na določeni liniji
spremeniti podrobni vozni red, lahko direkciji predlaga njegovo
spremembo ne glede na roke iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Direkcija določi podrobni vozni red s sklepom, ki ga
mora v primeru odločanja na podlagi predloga izdati v enem
mesecu po sprejemu popolnega predloga, pri čemer ni vezana
na predlog koncesionarja.
(7) Podrobni vozni red se začne uporabljati petnajsti dan
po vročitvi sklepa koncesionarju, razen če ni v sklepu o določitvi
voznega reda določen poznejši datum začetka njegove upora‑
be. V postopek dokončne določitve voznega reda lahko direkci‑
ja vključi tudi predstavnike zainteresiranih lokalnih skupnosti.
(8) Koncesionar je dolžan objaviti vozni red najkasneje z
začetkom njegove uporabe v sredstvih javnega obveščanja,
na svetovnem spletu pa na način, določen v 24. členu te ured‑
be. Na posamezni postaji ali postajališču mora koncesionar
razobesiti tisti del voznega reda, ki se nanaša na to postajo
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ali postajališče, v kolikor je ustrezno opremljeno, na avtobu‑
snih postajah pa z vizualnimi in zvočnimi sporočili zagotoviti
tudi čimbolj jasno obveščanje potnikov o prihodih in odhodih
avtobusov.
18. člen
(točnost izvajanja voznega reda)
(1) Koncesionar mora, razen v primerih iz 15. in 16. člena
te uredbe, v okviru stanja ceste in okoliščin prometa na njej
zagotavljati čim večjo točnost voženj vozil po voznem redu, pri
čemer ne sme biti noben odhod s postaje in pomembnejšega
postajališča pred uro in minuto, določeno s podrobnim voznim
redom. Podrobneje se zahteve glede točnosti izvajanja vozne‑
ga reda določijo v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar ali upravljavec avtobusne postaje je
dolžan voditi evidenco prihodov in odhodov vseh voženj av‑
tobusov na vseh linijah. O odstopanjih od voznega reda je
koncesionar dolžan poročati koncedentu na njegovo zahtevo,
pri čemer pridobi tudi podatke upravljavcev avtobusnih postaj.
Koncedent ugotavlja točnost izvajanja voznega reda v okviru
nadzora v skladu s to uredbo.
(3) Kršitev standarda točnosti iz prvega odstavka tega
člena je vsak primer odhoda avtobusa s postaje ali pomemb‑
nejšega postajališča, ki ne ustreza zahtevam iz prvega od‑
stavka in ni nastal zaradi višje sile ali razlogov, ki niso na strani
koncesionarja ali njegovega podizvajalca. Za kršitev šteje tudi
opustitev zagotovitve drugega vozila skladno s petim odstav‑
kom tega člena.
(4) V koncesijski pogodbi se določijo pogodbene kazni
za kršitve standarda točnosti iz prvega odstavka tega člena,
upoštevaje njihovo število v posameznem obdobju.
(5) V primeru okvare vozil ali nesreče, pri katerih ne bi
bilo moč nadaljevati vožnje oziroma bi nastala zamuda, večja
od ene ure, je koncesionar dolžan zagotoviti drugo vozilo in
nadaljevati vožnjo v roku ene ure od nastanka okvare ali na‑
stanka nesreče.
2.2. Avtobusi in druga vozila
19. člen
(vrsta in videz vozil)
(1) Koncesionar mora javni linijski prevoz opravljati z av‑
tobusi, ki so po številu sedežev prilagojeni običajnemu številu
potnikov na posamezni liniji in posameznih vožnjah voznega
reda. Za novo nabavljena vozila mora koncesionar zagotoviti,
da so prilagojena gibalno in senzorno oviranim osebam, v skla‑
du s standardi in normativi, ki urejajo to področje, in izpolnjujejo
vsaj standard Euro 4.
(2) Koncesionar lahko na posameznih linijah in v določe‑
nih obdobjih, ko je število potnikov tako majhno, da ni potrebno
opraviti prevoza z avtobusom, opravi prevoz z vozili, ki imajo
poleg voznikovega sedeža najmanj osem sedežev.
(3) Avtobus mora biti v času vožnje po liniji označen v
skladu z določbami predpisa, ki določa oznake in opremo vozil,
s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu.
20. člen
(čistoča avtobusov)
(1) Koncesionar mora ves čas zagotavljati, da so avtobusi
zunaj in znotraj primerno očiščeni.
(2) Vsak avtobus mora koncesionar oprati zunaj in izvesti
notranje čiščenje najmanj enkrat na sedem dni, najmanj enkrat
mesečno pa ga znotraj tudi temeljito očistiti.
(3) Voznik mora preveriti notranjost avtobusa na vsaki
končni postaji in ga po potrebi pomesti.
(4) Koncesionar mora voditi evidenco čiščenja in pranja
avtobusov.
(5) V koncesijski pogodbi se določi pogodbena kazen za
kršitev zahtev glede čiščenja iz tega člena.
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21. člen
(vzdrževanje avtobusov)
(1) Poleg vzdrževanja, ki je potrebno zaradi izpolnjevanja
zahtev varnosti cestnega prometa in tehnične ustreznosti avto‑
busov, mora koncesionar zagotoviti tako vzdrževanje opreme
vozila, ki je namenjena potnikom, da je ta ves čas v celoti
funkcionalna.
(2) V koncesijski pogodbi se določi pogodbena kazen za
kršitev zahteve iz prejšnjega odstavka.
2.3. Vozno osebje
22. člen
(oblačila in oznake)
(1) Koncesionar mora zagotoviti, da imajo voznik in mo‑
rebitne druge osebe, ki stopajo v stik s potniki (v nadaljnjem
besedilu: vozno osebje), oznake, iz katerih izhaja, da gre za
vozno osebje javnega linijskega prometa. Na oznakah mora
biti navedeno osebno ime člana voznega osebja.
(2) V koncesijski pogodbi se določi pogodbena kazen za
kršitev zahteve iz tega člena.
23. člen
(naloge voznega osebja)
(1) Vozno osebje mora omogočiti potnikom varen vstop in
izstop iz vozila ter varno in udobno vožnjo. V okviru možnosti
mora gibalno oviranim potnikom zagotoviti pomoč pri vstopu in
izstopu iz vozila ter sedež.
(2) Vozno osebje mora potnikom dajati podatke o liniji in
njenem poteku ter o posamezni vožnji. Skrbeti mora tudi za
svoj urejen videz.
2.4. Pravice in dolžnosti potnikov
24. člen
(obveščanje potnikov)
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja javne službe
javni linijski prevoz zagotoviti popolno, pregledno in ažurno
obveščanje potnikov in drugih uporabnikov o vseh vprašanjih,
ki zadevajo izvajanje prevoznih storitev v okviru te javne službe
in pravice ter dolžnosti potnikov.
(2) Koncesionar mora obveščati zlasti o:
– tarifi in cenah prevozov, vključno z morebitnimi popu‑
sti,
– voznem redu ter dejanskih prihodih in odhodih vozil,
– linijah in morebitnih odstopanjih pri posamezni vožnji,
– načinu nakupa vozovnic ter njihove uporabe,
– prevozu potnikov in prepovedih v zvezi z ravnanjem
potnikov v vozilu ter možnostjo izključitve potnika,
– načinu vstopa in izstopa iz vozil in še posebej o pravicah
gibalno oviranih potnikov v zvezi s tem,
– prevozu prtljage, omejitvah in prepovedih v zvezi s tem
ter načinom njenega sprejema ter izročitve.
(3) Če ni s to uredbo drugače določeno, mora koncesio‑
nar obveščati potnike najmanj na naslednje načine:
– z objavami v sredstvih javnega obveščanja, brošurami,
letaki in podobnimi pisnimi sporočili,
– z obvestili na avtobusnih postajah in postajališčih, koli‑
kor je glede na njihovo opremo to mogoče,
– preko portala, dosegljivega s svetovnega spleta, lahko
pa tudi s posebnih terminalov.
(4) Upravljavec avtobusne postaje in pomembnejšega
postajališča je dolžan omogočiti koncesionarju izpolnjevanje
obveznosti obveščanja iz druge alinee prejšnjega odstavka,
lahko pa se s koncesionarjem dogovori, da bo te obveznosti
izvajal sam.
(5) Obveščanje preko svetovnega spleta mora koncesi‑
onar zagotoviti tako, da je uporabniku omogočena pridobitev
podatkov brez plačila ali posredovanja osebnih podatkov, razen
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če je to potrebno zaradi narave storitve, ki naj jo uporabnik
opravi (rezervacija ali nakup vozovnice, iskanje izgubljene pr‑
tljage in drugih predmetov in podobno).
25. člen
(vstopanje in izstopanje)
(1) Potnik mora sam poskrbeti, da na odhodni ali vmesni
postaji oziroma postajališču vstopi v pravi avtobus in da na
namembni postaji izstopi. Potnik sme vstopiti in izstopiti samo
na postaji ali postajališču, kjer je po voznem redu predviden
postanek.
(2) Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zasto‑
jev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih
potnikov.
26. člen
(sprejem in izključitev potnika)
(1) Koncesionar je dolžan v mejah razpoložljivih mest v
vozilu, v skladu z voznim redom, sprejeti v prevoz vsako fizično
osebo in njeno prtljago.
(2) Koncesionar ni dolžan sprejeti osebe, za katero se
zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da mu bo
onemogočila izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov.
(3) Vozno osebje ne sme dovoliti vstopa v vozilo oziroma
mora odstraniti iz vozila osebo, ki:
– je nasilna ali nadležna do drugih potnikov,
– s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali
potnike ali nadleguje potnike ali voznika,
– je v umazani delovni obleki, če se ji ne more odrediti
primernega, od drugih potnikov ločenega prostora (npr. dimni‑
karji, pleskarji),
– želi vstopiti v vozilo z rolerji ali drugimi nestabilnimi
pripravami za hojo,
– želi na vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne
snovi.
(4) Odstranitev potnika iz vozila se lahko opravi le na
avtobusni postaji ali postajališču.
27. člen
(vedenje potnikov)
(1) Potniki se morajo v vozilu obnašati tako, da skrbijo za
svojo varnost in varnost drugih.
(2) Potniki v vozilu ne smejo:
– pogovarjati se s šoferjem, medtem ko vozi,
– odpirati vrata med vožnjo,
– metati predmetov po avtobusu ali iz avtobusa,
– skakati iz avtobusa ali na avtobus med vožnjo,
– ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju,
– kaditi, uživati pijačo in/ali hrano.
(3) Potnik ne sme uničevati ali odtujevati opreme oziroma
onesnaževati avtobusa. Za kršitev te prepovedi je potnik od‑
škodninsko odgovoren v skladu z zakonom.
28. člen
(prevoz ročne prtljage)
Ročna prtljaga se prepelje brez posebnega plačila. Kon‑
cesionar sme preprečiti vnos ročne prtljage, ki lahko zaradi
svojih lastnosti ali stanja ogrozi varnost prevoza, v vozilo.
29. člen
(prevoz izročene prtljage)
(1) Koncesionar je dolžan prevzeti za prevoz potnikovo
izročeno prtljago in jo prepeljati od odhodnega do namembne‑
ga kraja. Koncesionar lahko odkloni prevoz izročene prtljage, ki
je zaradi njene teže ali obsega ne more varno ali brez škodnih
posledic prepeljati.
(2) Za izročeno prtljago mora potnik plačati znesek v
skladu z veljavno tarifo, koncesionar pa mu mora izdati potrdilo
o prevzemu izročene prtljage (prtljažnico), v katerem mora biti

Uradni list Republike Slovenije
naveden podatek o številu kosov in vrsti prtljage. Dodatno je na
potrdilu tudi evidenčna številka. Prevoz koles, ki so glede teže
in dimenzij v skladu s prejšnjim odstavkom, se opravi brezplač‑
no, pod pogojem, da je avtobus za to ustrezno opremljen.
30. člen
(ročna prtljaga)
(1) Za ročno prtljago se štejejo stvari, ki tehtajo do deset
kilogramov in so manjših dimenzij (ročne torbe, šolske torbe,
manjši nahrbtniki, nakupovalne vrečke, manjši zavoji oziroma
paketi) ter se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu
ali jih imajo potniki pri sebi na sedežu oziroma pod sedežem,
vendar tako da ne ovirajo drugih potnikov.
(2) Ročna prtljaga se lahko pelje s potnikom samo takrat,
ko s tem ne gre za ogrožanje varnosti in reda v vozilu in če
ročna prtljaga ne ovira ostalih potnikov.
31. člen
(izročena prtljaga)
(1) Pod izročeno prtljago se praviloma štejejo zapakirani
predmeti teže do 30 kilogramov, ki jih potnik nosi s seboj (kovč‑
ki, torbe, košare, zaboji, potne vreče, škatle, kolesa, otroški vo‑
zički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti), kot tudi drugi predmeti,
ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za
prevoz prtljage in ne onemogočajo hitrega natovora oziroma
raztovora prtljage.
(2) Prtljaga iz prejšnjega odstavka se prevaža v prostoru,
določenem za namestitev izročene prtljage.
(3) Koncesionar je dolžan sprejeti izročeno prtljago in jo
prepeljati, vendar največ dva kosa. Večje število enot izročene
prtljage lahko sprejme samo v primeru, če razpolaga s potreb‑
nim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa.
32. člen
(prepovedana prtljaga)
(1) Potnik ne sme prinesti v izročeni ali ročni prtljagi v
avtobus naslednjih stvari:
– vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, korozivnih (jed‑
kih), kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti
pomenijo posebno nevarnost in lahko povzročijo hujše posle‑
dice potnikom in vozilu,
– predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonom,
– predmetov, ki so posamezno težji od 30 kilogramov in
volumna večjega od 100 x 60 x 30 cm,
– stvari, ki niso ustrezno pakirane ali drugače zaščitene,
tako, da se lahko med vožnjo poškodujejo.
(2) Vozno osebje po potrebi opravi pregled in prevoz
zavrne, če ugotovi, da prtljaga ni primerna.
33. člen
(občutljiva prtljaga)
(1) Radijske aparate, zložljive otroške vozičke, televizorje,
razne precizne aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari in
podobno lahko sprejme koncesionar za prevoz kot izročeno
prtljago, vendar na odgovornost potnika z opozorilom, da za
morebitne okvare ali škodo ne odgovarja.
(2) Potnik mora pri oddaji prtljage iz prejšnjega odstavka
za prevoz natančno navesti podatke o vrsti prtljage, da se vpi‑
šejo v potrdilo (prtljažnico).
34. člen
(prevoz živali)
(1) Z vozili javnega linijskega prevoza se ne smejo preva‑
žati žive živali, razen:
– policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu
vodnika,
– psi vodniki za slepe s slepo osebo,
– manjše živali na način in pod pogoji iz četrtega odstavka
tega člena.
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(2) Pes mora biti na vrvici, imeti mora nagobčnik in znam‑
ko o veterinarskem cepljenju, veljavno za tekoče leto.
(3) Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V pri‑
meru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati, razen
v izjemnih primerih.
(4) Kot ročna prtljaga se smejo prevažati manjše živali
v primernih sredstvih za prevoz, vendar na vso odgovornost
potnika in tako, da zaradi tega niso ovirani, ogroženi ali moteni
drugi potniki in da to ne onesnažuje vozila.
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3. sofinanciranja lokalnih skupnosti in drugih pravnih ali
fizičnih oseb;
4. drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi
posebnih predpisov in so namenjena financiranju ali sofinan‑
ciranju prevozov določenih kategorij potnikov (subvencije za
prevoze dijakov in študentov, subvencije za invalidne osebe in
podobne subvencije za določene kategorije potnikov).
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati
izključno za opravljanje javne službe javni linijski prevoz.

35. člen

38. člen

(pritožbe potnikov)

(ločene računovodske evidence)

(1) Koncesionar mora zagotoviti, da se lahko potniki in
drugi uporabniki pri njem pritožijo glede kvalitete in načina
izvajanja prevoznih storitev. V ta namen mora koncesionar
organizirati način sprejemanja pritožb in zagotoviti njihovo hitro
in učinkovito reševanje.
(2) O načinu vlaganja pritožb in njihovega reševanja mora
koncesionar obveščati potnike in druge uporabnike na način,
določen v 24. členu te uredbe.
(3) Koncesionar se mora na pritožbo potnika oziroma dru‑
gega uporabnika odzvati v 14 dneh po njenem prejemu, bodisi
s tem da mu pisno navede razloge, zakaj meni, da pritožba ni
utemeljena, bodisi s tem da odpravi zatrjevane pomanjkljivosti
opravljene prevozne storitve oziroma navede rok in način,
kako bo te pomanjkljivosti odpravil. O prejetih pritožbah in
odzivih nanje mora koncesionar poročati koncedentu na način
in v rokih, določenih v prvem in drugem odstavku 74. člena te
uredbe, pri čemer mora v poročilu navesti podatke o posamezni
pritožbi, razlogih zanjo in svojem odzivu nanjo.
(4) Če potnik oziroma drug uporabnik ni zadovoljen z od‑
zivom koncesionarja na svojo pritožbo oziroma z njegovim rav‑
nanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri opravljeni
storitvi v okviru javnega potniškega prometa, lahko v 30 dneh
od poteka roka za odziv koncesionarja, v kolikor se koncesionar
ni odzval v predpisanem roku, ali od prejema nezadovoljivega
odgovora koncesionarja ali od ravnanja koncesionarja glede
odprave pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi vloži na direkcijo
zahtevo za naložitev ustreznega ravnanja. V zahtevi ni mogoče
uveljavljati denarnih oziroma odškodninskih zahtevkov.
(5) Direkcija po opravljenem upravnem postopku z odločbo
naloži koncesionarju, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti pri
izvajanju storitev v okviru javnega linijskega prevoza ali mu na‑
loži drugo ravnanje, s katerim naj koncesionar uskladi izvajanje
teh storitev s to uredbo in drugimi predpisi ali običajnimi pravili
izvajanja prevozov, če ugotovi, da je koncesionar pri opravljanju
javnega linijskega prevoza ravnal v nasprotju s to uredbo in dru‑
gimi predpisi ali običajnimi pravili izvajanja prevozov.

Koncesionar mora skladno z Zakonom o preglednosti
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavno‑
sti (Uradni list RS, št. 53/07 in 65/08) in predpisi, izdanimi za
njegovo izvrševanje, drugimi predpisi in računovodskimi stan‑
dardi voditi ločeno računovodsko evidenco o sredstvih in virih
sredstev ter prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe
javni linijski prevoz.

36. člen
(splošni pogoji)
Direkcija podrobneje uredi način izvajanja prevozov in
pravic ter obveznosti potnikov s splošnimi pogoji, ki morajo
biti v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu,
zakonom, ki ureja prevozne pogodbe v cestnem prometu, in
to uredbo.
III. FINANCIRANJE JAVNEGA LINIJSKEGA PREVOZA
1. Splošne določbe
37. člen
(viri financiranja)
(1) Storitve v okviru javne službe javni linijski prevoz se
financirajo iz naslednjih virov:
1. sredstev plačil potnikov za opravljene prevozne storitve
– prevoznin;
2. nadomestila iz proračuna koncedenta za izvajanje ob‑
veznosti javne službe;

2. Cene prevoznih storitev
39. člen
(tarifa)
(1) Cene prevoznih storitev (prevoznina) se oblikujejo
glede na dolžino prevoza in vrsto vozovnice.
(2) Prevoznina se določi na posameznega potnika in na
kos izročene prtljage.
(3) Posamezne kategorije prevoznin in njihova medse‑
bojna razmerja glede na kriterije iz prvega odstavka tega člena
so določena v tarifi prevoznin, ki je kot priloga 2 sestavni del
te uredbe.
40. člen
(določitev višine prevoznin)
Na podlagi tarife in razdalje po daljinarju med posame‑
znimi postajami in postajališči določi direkcija cenik prevoznin.
Direkcija določi tudi daljinar, ki ga objavi na svojih spletnih
straneh.
41. člen
(obveznost uporabe cenika)
(1) Razen v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega
člena koncesionar ne sme uporabljati drugačnih cen prevoznin,
kot so določene s cenikom iz prejšnjega člena.
(2) Če koncesionar za posamezne kategorije potnikov
pridobiva v skladu s predpisi državne subvencije ali druga
sredstva, ki se obračunajo na višino prevoznine, se pri izračunu
višine tega nadomestila uporablja prevoznina, določena s ceni‑
kom, posameznemu potniku, za katerega je prejel subvencijo,
pa lahko koncesionar zaračuna le razliko med prevoznino,
določeno s cenikom, in subvencijo.
(3) Če je koncesionar na podlagi pogodbe z lokalno sku‑
pnostjo ali drugo pravno oziroma fizično osebo po 51. členu te
uredbe dolžan vse potnike na določeni liniji ali določeno kate‑
gorijo potnikov voziti brezplačno ali za zmanjšano prevoznino,
mora tako zmanjšanje uporabljati nediskriminatorno za vse
potnike, ki ustrezajo splošnim pogojem, določenim v pogodbi.
(4) Koncesionar mora zagotoviti obveščanje potnikov in
drugih uporabnikov o ceniku in morebitnih popustih na način,
določen v 24. členu te uredbe.
3. Vozovnica
42. člen
(dolžnost izdati vozovnico)
(1) Prevoznik je potniku dolžan izdati vozovnico. Vozovni‑
ca je lahko posamična ali skupinska ter terminska, zneskovna
ali za določeno število prevozov (kuponska vozovnica).

Stran

9836 /

Št.

73 / 21. 9. 2009

(2) Vozovnica se praviloma glasi na prinositelja, lahko
pa se glasi tudi na ime. Če se vozovnica glasi na ime, se brez
privolitve prevoznika ne sme prenesti na drugega potnika.
(3) Vozovnica mora znotraj koncesijskega območja zago‑
tavljati potniku prevoz na relaciji in liniji, za katero je kupljena,
ne glede na to, kateri prevoznik opravi prevozno storitev.
(4) Koncesionar mora v primeru uvedbe enotne vozov‑
nice na celotnem območju Republike Slovenije zagotoviti, da
so vse vozovnice javnih linijskih prevozov kompatibilne in da
je po uvedbi elektronske registracije vstopa potnika v vozilo
elektronski zapis na njih poenoten.
(5) Minister, pristojen za promet, določi tehnične pogoje
in karakteristike za zagotavljanje interoperabilnosti elektronske
vozovnice.
43. člen
(integriran javni potniški promet)
(1) Če se v času trajanja koncesije po tej uredbi skladno
s predpisi uvede uporaba vozovnice, ki jo morajo različni pre‑
vozniki uporabljati za več vrst prevoza in vključuje javne linijske
prevoze po tej uredbi (enotna vozovnica), mora koncesionar
začeti uporabljati to vozovnico.
(2) Če enotne vozovnice potnikom po njeni uvedbi ne
prodaja več koncesionar, ne glede na določbe te uredbe in
koncesijske pogodbe koncesionar ni več upravičen prodajati
vozovnic potnikom.
(3) Če se zaradi uvedbe enotne vozovnice spremenijo
prihodki koncesionarja iz prevoznin, se opravi prilagoditev v
skladu z določbami od 54. do 59. člena te uredbe. Kot priho‑
dek iz prevoznin se štejejo sredstva, ki jih prejme koncesionar
bodisi od potnikov bodisi od tretje osebe ali oseb, ki v sistemu
enotne vozovnice prodajajo te vozovnice, in sicer kot njegov
delež na skupnem plačilu prevoznin v integriranem javnem
potniškem prometu. V tem primeru se med upravičene stroške
izvajanja javne službe javni linijski prevoz štejejo tudi nujni
stroški in odhodki, vključno s prestrukturiranjem zaposlenih in
dezinvestiranjem sredstev, ki so povezani s prestrukturiranjem
koncesionarja zaradi uvedbe integriranega potniškega prome‑
ta, kot so na primer stroški zaradi opustitve določene dejavnosti
oziroma nalog (prodaja vstopnic, obveščanje,…), prilagoditev
na enotno vozovnico integriranega potniškega prometa, prila‑
goditev na usklajene vozne rede in podobno.
44. člen
(dolžnost predložitve vozovnice)
(1) Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza pri sebi
in jo na zahtevo pristojnega inšpektorja, voznega osebja ali
koncesionarjevega kontrolorja predložiti na vpogled.
(2) Potnik, ki ima vozovnico “na vpogled”, jo mora poka‑
zati brez zahteve pri vstopu v vozilo, med vožnjo pa na zahtevo
voznega osebja, koncesionarjevega kontrolorja ali pristojnega
inšpektorja.
(3) Kjer se uporabljajo elektronske vozovnice (kontaktne
in brezkontaktne), ki so prilagojene posebnim avtomatom za
registracijo, je vozovnica veljavna šele, ko je registrirana.
(4) Kuponska vozovnica je veljavna z izročitvijo kupona
prevozniku.
45. člen
(nakup vozovnice)
(1) Potnik lahko kupi vozovnico v predprodaji na avtobu‑
snih postajah in avtobusnih postajališčih ali drugih prodajnih
mestih, kjer je predprodaja vozovnic organizirana. V predpro‑
daji lahko kupi potnik vozovnico in rezervacijo za sedež največ
za 30 dni vnaprej. Koncesionar mora omogočiti, da potnik lahko
kupi vozovnico tudi na avtobusu.
(2) Če se prevoznina spremeni, velja v predprodaji ku‑
pljena vozovnica pred povečanjem cene, brez doplačila razlike
med novo in staro višino prevoznine.
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46. člen
(prevoz brez vozovnice)
(1) Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali upora‑
blja vozovnico, ki ni veljavna ali se ne glasi nanj, mora plačati
koncesionarju nadomestno prevoznino v višini petkratne vre‑
dnosti prevoznine na celotni liniji.
(2) Če potnik uporablja ponarejeno terminsko vozovnico
ali terminsko vozovnico, ki je bila preklicana, jo mora vozno
osebje, kontrolor koncesionarja ali pristojni inšpektor odvzeti.
(3) O pritožbah glede odvzema vozovnice oziroma izre‑
ka nadomestne prevoznine odloča koncesionar v skladu s to
uredbo.
47. člen
(preklic vozovnice in izdaja nove)
(1) V primeru izgube, kraje ali uničenja mesečne ali druge
večkratne vozovnice uporabnik vozovnico prekliče pri koncesi‑
onarju. Poleg dokazila o preklicu pri predložitvi vloge za izdajo
nove vozovnice uporabnik (za mladoletne osebe pa njihovi
starši oziroma skrbniki) poda tudi pisno izjavo o razlogih za
preklic vozovnice.
(2) Koncesionar na podlagi preklica in pisne izjave iz prej‑
šnjega odstavka o razlogih za preklic izda dvojnik vozovnice in
pri tem zaračuna strošek izdaje nove vozovnice.
(3) Nova vozovnica se lahko izda tudi v primeru, ko se
ugotovi, da je mesečna oziroma druga večkratna vozovnica
poškodovana. Koncesionar pri tem obdrži poškodovano vo‑
zovnico (vključno z nalepko) in uporabniku zaračuna stroške
izdaje nove vozovnice. Pri elektronskih vozovnicah se v pri‑
meru poškodbe (razmagnetenje in drugo) ne zaračuna izdaja
novih vozovnic, razen v primeru poškodbe, ki je nastala zaradi
malomarnega ravnanja.
48. člen
(doplačilo ali preplačilo)
(1) Če je prevoznina zaračunana nepravilno, mora potnik
znesek, ki je premalo zaračunan, doplačati, preveč zaračunan
znesek pa mora koncesionar potniku vrniti. Povračilo lahko
uveljavi potnik na podlagi pisnega zahtevka pri prevozniku
najkasneje v 30 dneh po opravljenem prevozu.
(2) Potnik, ki želi podaljšati potovanje prek postaje, do
katere ima izdano vozovnico, plača redno prevoznino od pr‑
votne do nove namembne postaje pred odhodom s prvotne
namembne postaje.
4. Nadomestilo za izvajanje obveznosti
javne službe
49. člen
(plačevanje nadomestila)
(1) Koncedent plačuje koncesionarju za izvajanje ob‑
veznosti javne službe po tej uredbi nadomestilo iz sredstev
proračuna.
(2) Nadomestilo se določi v letnem znesku in se plačuje
koncesionarju mesečno na podlagi izstavljenega računa.
(3) Če koncesionarja sestavlja več pravnih ali fizičnih
oseb (konzorcij), se nadomestilo plačuje enemu od njih ali na
račun, ki ga določijo.
(4) Podrobneje se plačevanje nadomestila uredi v kon‑
cesijski pogodbi.
50. člen
(višina nadomestila)
(1) Znesek nadomestila ne sme presegati zneska, po‑
trebnega za pokrivanje upravičenih stroškov, ki so nastali pri
izpolnjevanju obveznosti javne službe, ob upoštevanju ustre‑
znih prihodkov in primernega dobička.
(2) Višina nadomestila se določi tako, da se stroškom, ki
nastanejo z izvajanjem javne službe, prištejejo primeren dobi‑
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ček in stroški financiranja ter odštejejo vsi prihodki pri izvajanju
javne službe. Razlika predstavlja višino nadomestila.
(3) Primeren dobiček iz prvega odstavka tega člena pred‑
stavlja največ višino obrestne mere na državne vrednostne
papirje primerljive ročnosti glede na koncesijsko pogodbo, po‑
večano za največ 2%.
(4) Upravičeni stroški iz prvega odstavka tega člena so:
a) neposredni stroški v zvezi z izvajanjem javne službe:
– energija,
– amortizacija vozil in opreme,
– amortizacija opreme v vozilih,
– vzdrževanje vozil,
– stroški dela voznega osebja,
– zavarovanja vozil,
– parkiranje in avtobusne postaje;
b) splošni stroški:
– stroški dela (brez voznega osebja),
– stroški materiala,
– stroški storitev,
– amortizacija osnovnih sredstev (brez vozil in opreme
v vozilih),
– stroški financiranja in primeren dobiček.
(5) Glede delitve splošnih stroškov in presojanja objek‑
tivne upravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, od‑
hodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov in temeljijo na
načelih stroškovnega računovodstva, je potrebno upoštevati
določbe tretjega odstavka 8. člena Zakona o preglednosti fi‑
nančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 53/07 in 65/08).
(6) Višina letnega nadomestila se določi v koncesijski
pogodbi na podlagi zneska, ki ga je navedel koncesionar v svoji
vlogi in je bil usklajen v postopku pogajanj.
(7) Tako določena višina letnega nadomestila se prila‑
godi le iz razlogov in na način, določen v 54. do 59. členu te
uredbe.
5. Sredstva sofinanciranja lokalnih skupnosti in drugih
pravnih ali fizičnih oseb
51. člen
(sofinanciranje lokalne skupnosti in drugih pravnih
ali fizičnih oseb)
(1) Lokalna skupnost ali druga pravna oziroma fizična
oseba lahko na podlagi pogodbe zagotavlja dodatna sredstva
za izvajanje obveznosti javne službe javni linijski prevoz, s
tem da:
– zagotavlja sredstva za prevoz določene skupine ali
kategorije potnikov v okviru vožnje po liniji, kar lahko vključuje
tudi posebna postajališča za te potnike (šoloobvezni otroci,
delavci, …),
– zagotavlja sredstva za večje število odhodov na posa‑
mezni liniji,
– zagotavlja sredstva za dodatne postaje oziroma posta‑
jališča na liniji,
– zagotavlja sredstva za dodatno linijo ali njeno podalj‑
šanje,
– zagotavlja sredstva za nižjo prevoznino na posamezni
liniji ali delu linije znotraj posamezne lokalne skupnosti.
(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka ne sme biti sklenjena
tako, da bi se zaradi dodatnih stroškov koncesionarja, ki niso v
celoti povrnjeni s plačili, ki jih prejme po pogodbi koncesionar,
moralo povečati nadomestilo iz 49. člena te uredbe. Prilagodi‑
tev nadomestila se kljub povečanim stroškom koncesionarja v
takem primeru ne opravi.
(3) Če ima kandidat za koncesijo oziroma njegovi po‑
dizvajalci ob vložitvi vloge za koncesijo na javnem razpisu
sklenjene pogodbe iz prvega odstavka tega člena, mora to v
vlogi navesti in priložiti kopije pogodb. Če kandidira za konce‑
sijo konzorcij, se ta določba nanaša na vse člane konzorcija in
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podizvajalce. Sredstva po teh pogodbah mora kandidat navesti
v okviru lastne cene po 55. členu te uredbe.
(4) Koncesionar mora takoj po sklenitvi pogodbe o za‑
gotavljanju sredstev iz prvega odstavka tega člena o tem
obvestiti direkcijo. V obvestilu mora koncesionar navesti čas
sklenitve pogodbe, stranko ali stranke, s katerimi je sklenjena,
trajanje pogodbe, njen predmet z natančnim opisom morebitnih
dodatnih obveznosti v zvezi s prevozi ali drugih obveznosti,
ki vplivajo na stroške in prihodke koncesionarja, ter izračun
predvidenih sprememb stroškov koncesionarja in njegovih pri‑
hodkov, povezanih s koncesijo.
(5) Lokalne skupnosti in druge pravne oziroma fizične
osebe, ki s koncesionarjem sklenejo pogodbo iz prvega od‑
stavka tega člena, morajo takoj po sklenitvi pogodbe o tem
obvestiti direkcijo in v obvestilu navesti podatke iz prejšnjega
odstavka.
6. Drugi viri sredstev
52. člen
(subvencije za potnike)
(1) Koncesionar je dolžan uporabiti za izvajanje javne
službe sredstva, ki jih pridobi na podlagi posebnih predpisov in
so namenjena financiranju ali sofinanciranju prevozov določe‑
nih kategorij potnikov (subvencije za prevoze dijakov, subvenci‑
je za prevoze študentov, subvencije za invalidne osebe, …). Ta
določba se nanaša tudi na vse člane konzorcija, kadar je kon‑
cesionar konzorcij več oseb, in podizvajalce koncesionarja.
(2) Subvencije iz prejšnjega odstavka ne smejo presegati
višine prevoznine, določene s cenikom. Če koncesionar ne
prejema sredstev subvencije v višini prevoznine, zaračuna
razliko potniku.
(3) Pristojna ministrstva so dolžna omogočiti, da je di‑
rekcija z elektronsko izmenjavo podatkov obveščena o višini
sredstev, ki jih izplačajo koncesionarju oziroma članom kon‑
zorcija ter njegovim podizvajalcem kot subvencijo za prevoze
določenih kategorij potnikov.
(4) O višini prihodkov iz tega člena mora koncesionar po‑
ročati koncedentu na način, določen v 74. členu te uredbe.
53. člen
(druga sredstva)
(1) Če koncesionar prejema kakršnakoli druga sred‑
stva za izvajanje javnih linijskih prevozov, ki niso navedena v
37. členu te uredbe, mora ta sredstva, zmanjšana za upravi‑
čene stroške v zvezi z njihovim pridobivanjem, uporabiti za
izvajanje te javne službe.
(2) O višini prihodkov iz prejšnjega odstavka mora kon‑
cesionar poročati koncedentu na način, določen v 74. členu
te uredbe.
7. Prilagoditev finančnih razmerij v zvezi s koncesijo
54. člen
(splošna določba)
(1) Prilagoditev finančnih razmerij med koncedentom in
koncesionarjem se izvede iz razlogov, določenih v 56. členu te
uredbe, kadar je to potrebno zaradi spremembe prihodkov ali
odhodkov, ki jih ima koncesionar z izvajanjem javne službe.
(2) Prilagoditev se ne izvede, če je do sprememb iz
prejšnjega odstavka prišlo po krivdi koncesionarja. Ta določba
ne velja za pravne akte, dejanja in odločitve koncesionarja, ki
so potrebni in upravičeni za pravilno in redno izvajanje javne
službe javni linijski prevoz.
(3) Prilagoditev se opravi le pod pogoji, na način in v ob‑
segu, kot to določa ta uredba. V ostalem obsegu koncesionar
nosi tveganja izvajanja prevozov v okviru javne službe.
(4) Podrobneje se način prilagoditve finančnih razmerij
uredi s koncesijsko pogodbo.
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55. člen
(lastna cena)

(1) Lastna cena so odhodki in stroški, ki jih ima koncesio‑
nar z izvajanjem javne službe, vključno s primernim dobičkom,
preračunani na kilometer opravljenega prevoza.
(2) Izhodiščno lastno ceno po strukturi odhodkov in stro‑
škov navede koncesionar v vlogi za pridobitev koncesije na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V okviru
izhodiščne lastne cene koncesionar navede tudi strukturo pri‑
hodkov za pokrivanje izhodiščne lastne cene. Kandidat mora
v okviru izhodiščne lastne cene navesti tudi povprečni delež
uporabe vozil za tržne prevoze in delež uporabe vozil za javne
linijske prevoze glede na prevožene kilometre enih in drugih
voženj in vračunati stroške amortizacije in vzdrževanja vozil v
obseg izhodiščne lastne cene le v ustreznem deležu.
(3) Vpliv spremembe posameznih odhodkov in stroškov
ter prihodkov na finančna razmerja med koncedentom in kon‑
cesionarjem se ugotavlja na podlagi izhodiščne lastne cene in
strukture prihodkov za njeno pokrivanje.
(4) Izhodiščna lastna cena se lahko spremeni samo, če
se spremenijo cene, ki vplivajo na stroške in odhodke, za več
kot 5%.
56. člen
(razlogi za prilagoditev finančnih razmerij)
(1) Finančna razmerja med koncedentom in koncesionar‑
jem se prilagodijo le iz naslednjih razlogov:
– če pride do povečanja ali zmanjšanja upravičenih od‑
hodkov in stroškov, ki jih ima koncesionar z izvajanjem prevo‑
zov v okviru javne službe, tako, da se spremeni lastna cena
koncesionarja;
– če na podlagi zahteve koncedenta pride do spreme‑
njenega obsega kilometrov, ki vpliva na število angažiranih
voznikov in vozil za izvajanje javne službe;
– če se zaradi povečanja ali zmanjšanja števila potnikov
povečajo ali zmanjšajo prihodki, ki jih ima koncesionar iz pre‑
voznin v okviru javne službe, za več kot 5%;
– če se zaradi uvedbe enotne vozovnice v okviru integri‑
ranega potniškega prometa zmanjšajo ali povečajo prihodki, ki
jih ima koncesionar iz prevoznin v okviru javne službe;
– če se zaradi odločitve vlade o zvišanju ali zmanjšanju
višine prevoznin spremenijo prihodki koncesionarja iz prevo‑
znin;
– če se iz javnofinančnih razlogov spremeni višina nado‑
mestila iz 49. člena te uredbe.
(2) Povečanje ali zmanjšanje veljavnega nadomestila se
izračuna glede na veljavno izhodiščno lastno ceno koncesio‑
narja.
57. člen
(prilagoditev nadomestila)
(1) Prilagoditev finančnih razmerij se praviloma izvede s
spremembo nadomestila iz 49. člena te uredbe. Višina nado‑
mestila se spremeni tako, da skupaj z novimi prihodki koncesi‑
onarja pokriva novo lastno ceno.
(2) Izračun nove lastne cene in novega nadomestila v po‑
sameznem koledarskem letu pripravi direkcija do 28. februarja
v tekočem letu na obrazložen in izkazan predlog ter obračun
koncesionarja, ki ga le‑ta predloži direkciji najkasneje do 31. ja‑
nuarja v tekočem letu.
(3) Na način iz prejšnjega odstavka se izjemoma opravi
sprememba nadomestila tudi tekom leta, če se cena dizelskega
goriva od zadnje prilagoditve spremeni za več kot 10%.
(4) Če direkcija na podlagi revidiranega letnega poročila
iz 74. člena te uredbe ugotovi, da je v prejšnjem koledarskem
letu znesek prekomernega nadomestila presegel 10% zneska
letnega nadomestila, koncesionar prekomerno nadomestilo
vrne v obliki zmanjšane akontacije nadomestila.
(5) Če v proračunu ni na razpolago sredstev za prilago‑
ditev nadomestila, se prilagoditev izvede v naslednjem prora‑
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čunskem obdobju, če v tem proračunu zagotovljena sredstva
zadoščajo, sicer se izvede prilagoditev v skladu z 58. členom
te uredbe.
(6) Prilagoditev nadomestila v tekočem letu se ne izvede,
v kolikor niso bili realizirani planirani prihodki, ki so bili osnova
za izračun nadomestila. Prilagoditev nadomestila se izvede v
naslednjem letu, v kolikor se pokaže razlika med realiziranimi
prihodki v dveh zaporednih letih.
(7) Ključi za razporejanje splošnih stroškov za potrebe
ugotavljanja lastne cene in revidiranega letnega poročila se
določijo v koncesijski pogodbi.
58. člen
(druga prilagoditev finančnih razmerij)
(1) V primeru, ko s prilagajanjem nadomestila ni mogoče
izvesti prilagoditve ali je ni mogoče izvesti v celoti, se prila‑
goditev izvede z ustrezno spremembo višine prevoznin tako,
da koncesionar s prihodki za financiranje javne službe po tej
uredbi pokriva novo lastno ceno.
(2) Če prilagoditev iz prejšnjega odstavka ni mogoča ali
je ni mogoče izvesti v celoti, se prilagoditev izvede z ustrezno
spremembo standarda dostopnosti, spremembo linij ali na drug
način.
59. člen
(način prilagoditve)
(1) Vsaka stranka mora drugo stranko nemudoma ob‑
vestiti o okoliščinah, ki so pomembne za izvedbo prilagoditve
finančnih razmerij v zvezi s koncesijo.
(2) Prilagoditev nadomestila iz 57. člena te uredbe se iz‑
vede z usklajenim izračunom novega nadomestila in sklenitvijo
aneksa h koncesijski pogodbi.
(3) Prilagoditev iz prejšnjega člena se izvede s sklenitvijo
aneksa h koncesijski pogodbi.
(4) Če do sklenitve aneksa h koncesijski pogodbi ne pride,
se uporabljajo splošna pravila pogodbenega prava o spreme‑
njenih okoliščinah.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka mora koncesionar
skladno s predpisi opravljati javne linijske prevoze, ima pa
pravico do povrnitve potrebnih stroškov v zvezi z njihovim
izvajanjem, ob upoštevanju primernega dobička.
8. Druga finančna vprašanja
60. člen
(garancija)
(1) Koncesionar mora najkasneje v 20 dneh po skleni‑
tvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu nepogojno,
nepreklicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo,
veljavno najmanj dve leti, v višini 0,5% od letne vrednosti
sklenjene koncesijske pogodbe, glede na izhodiščno lastno
ceno in predvideno število prevoženih kilometrov. Garancijo
mora koncesionar najmanj tri mesece pred potekom njene
veljavnosti podaljšati za najmanj dve leti oziroma do izteka
roka koncesije.
(2) Bančno garancijo sme koncedent unovčiti v primeru,
ko koncesionar brez utemeljenih razlogov ne izpolnjuje bistve‑
nih pogodbenih obveznosti ali če preneha ali delno preneha
izvajati dejavnost iz koncesijskega razmerja.
61. člen
(zavarovanja)
(1) Koncesionar mora imeti za vsa vozila sklenjena ob‑
vezna zavarovanja za povzročeno škodo potnikom in drugim
osebam.
(2) Najkasneje v desetih dneh po sklenitvi koncesijske
pogodbe mora koncesionar skleniti tudi zavarovanje za škodo,
ki bi jo z opravljanjem dejavnosti javnega linijskega prevoza
povzročil potnikom ali tretji osebi (odgovornost prevoznika).
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IV. PODELITEV KONCESIJE
62. člen
(postopek podelitve koncesije)
(1) Koncedent bo podelil koncesijo v postopku sklenitve
koncesijskega javno‑zasebnega partnerstva po določbah za‑
kona, ki ureja javno‑zasebno partnerstvo, in zakona, ki ureja
gospodarske javne službe.
(2) Direkcija vodi postopek podelitve koncesije in izda akt
izbire koncesionarja (v nadaljnjem besedilu: odločba o izbiri).
Pred odločitvijo o izbiri se lahko izvede tudi pogajanje s kandi‑
dati, ki izpolnjujejo pogoje.
(3) Vsak kandidat lahko za eno koncesijsko območje pre‑
dloži le eno vlogo. Če en kandidat vloži več pravočasnih vlog,
se vloge, ki so prispele prej, zavržejo.
(4) Vlogo lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb
skupaj (konzorcij).
(5) Ista pravna ali fizična oseba lahko sodeluje kot član
konzorcija le pri eni skupni vlogi za koncesijo na istem koncesij‑
skem območju. Če ista pravna ali fizična oseba sodeluje pri več
skupnih vlogah na istem koncesijskem območju, se take vloge
zavržejo. Če pravna ali fizična oseba že kandidira samostojno,
na istem koncesijskem območju, ne more kandidirati še kot
član konzorcija.
63. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem orga‑
nu za dejavnosti, ki so predmet koncesije;
– da ima licenco za opravljanje prevoza potnikov v notra‑
njem cestnem prometu oziroma je v drugi državi članici Evrop‑
ske skupnosti, v kateri je ustanovljen ali ima sedež, pooblaščen
za opravljanje linijskih prevozov;
– da kandidat ali njegov zakoniti zastopnik ni bil prav‑
nomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem od‑
stavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06 in 16/08);
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvida‑
cije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče
ali da ni opustil poslovne dejavnosti;
– da nima neporavnanih zapadlih obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež;
– da nima neporavnanih zapadlih obveznosti v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež;
– da mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz
razlogov na njegovi strani;
– da je v zadnjih petih letih opravljal dejavnost javnih
linijskih prevozov;
– da razpolaga s potrebnim številom avtobusov in vozni‑
kov za izvajanje predvidenega obsega prevozov.
(2) V primeru skupne vloge članov konzorcija morajo
pogoje iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka izpolnjevati
osebe, ki bodo izvajale prevoze v okviru javne službe javni linij‑
ski prevoz, pogoje iz tretje do osme alinee morajo izpolnjevati
vsi člani konzorcija, pogoj iz devete alinee pa lahko izkazujejo
skupaj člani konzorcija in podizvajalci, navedeni v vlogi, pri
čemer mora biti za vsakega člana konzorcija navedeno, s ka‑
kšnim številom avtobusov in voznikov kandidira v posameznem
konzorciju oziroma koncesijskem območju.
(3) Način dokazovanja pogojev iz prvega odstavka tega
člena se določi v razpisni dokumentaciji.
(4) Kandidat mora vlogi za pridobitev koncesije priložiti
izdelan program izvajanja javnih linijskih prevozov v okviru
koncesije (organizacija izvajanja prevozov glede na število
avtobusov, število voznikov, kvaliteta vozil, predvideni vozni
red ipd.).
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64. člen
(skupna vloga več oseb)
Kadar predloži skupno vlogo več pravnih ali fizičnih oseb
(konzorcij), morajo vlogi priložiti sklenjeno pogodbo o ureditvi
medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem koncesije, iz katere
mora biti razvidno najmanj:
– člani konzorcija, vstop in izstop člana iz konzorcija;
– vodilni član konzorcija ali drug način, ki omogoča, da
lahko sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije koncedent poši‑
lja le eni osebi z učinkom za vse člane konzorcija;
– ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani
konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije, zlasti glede izvajanja
prevozov v okviru koncesije;
– medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti
koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.
65. člen
(prevzem zaposlenih)
(1) Vsak kandidat se mora v vlogi za pridobitev koncesije
zavezati, da bo v primeru sklenitve koncesijske pogodbe najka‑
sneje do pričetka izvajanja koncesije zaposlil voznike in druge
osebe, ki so bile v zadnjem letu pred sklenitvijo koncesijske
pogodbe zaposlene s polnim delovnim časom pri dosedanjem
koncesionarju ali koncesionarjih na tem koncesijskem območju
in so delale poln delovni čas na izvajanju javne službe, če in v
kolikor te osebe želijo, da jih zaposli.
(2) Zaposlitev oseb iz prejšnjega odstavka se izvede v
skladu s pravili o spremembi delodajalca.
(3) Način prevzema delavcev iz prvega odstavka tega
člena, trajanje zaposlitve in pogodbena kazen za kršitev te
obveznosti se podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi.
66. člen
(merilo za izbiro)
(1) Merilo za izbiro koncesionarja je najnižje letno nado‑
mestilo iz 49. člena te uredbe.
(2) Število točk za posamezno vlogo se določi tako, da
najnižje nadomestilo prinese največje možno število točk, naj‑
višje nadomestilo prinese nič točk, točke, ki jih prinesejo vme‑
sne višine nadomestila, pa se izračunajo po metodi linearne
interpolacije med najvišjim in najnižjim nadomestilom.
V. KONCESIJSKO RAZMERJE
67. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sklene
direkcija z izbranim kandidatom koncesijsko pogodbo.
(2) Če koncesionar iz razlogov na svoji strani v roku, ki
je določen v odločbi o izbiri, ne sklene koncesijske pogod‑
be, jo lahko koncedent sklene z naslednjim na ocenjevalni
lestvici.
68. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar
uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo in druga
vprašanja, ki jih mora urediti koncesijska pogodba po zakonu,
ki ureja gospodarske javne službe.
(2) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogodbene
kazni za primer kršitev obveznosti koncesionarja.
69. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar (odstopnik koncesije) sme pravice in
obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega dela prenesti na
novega koncesionarja (prevzemnik koncesije) le s predhodnim
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dovoljenjem direkcije. Ta določba se uporablja tudi za prenos
koncesije na univerzalne pravne naslednike koncesionarja.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo
odstopnika oziroma prevzemnika koncesije, v kateri mora biti
izkazano, da sta odstopnik in prevzemnik koncesije uredila
medsebojna razmerja v zvezi s prenosom koncesije.
(3) Direkcija lahko zavrne izdajo dovoljenja za prenos le
v primeru, da:
– prevzemnik koncesije ne izpolnjuje pogojev za pridobi‑
tev in izvrševanje koncesije;
– je izpolnjen kateri od pogojev za odvzem koncesije iz
79. člena te uredbe.
(4) Če se prenaša koncesija, ki je sklenjena s člani kon‑
zorcija, na prevzemnika koncesije, je potrebno pred dovolje‑
njem direkcije pridobiti soglasje vseh članov konzorcija. Prav
tako je potrebno pridobiti soglasje vseh članov konzorcija, če se
koncesija prenaša na enega izmed njih ali na več njih.
(5) Po dokončnosti dovoljenja za prenos koncesije kon‑
cedent in prevzemnik koncesije skleneta koncesijsko pogodbo
pod enakimi pogoji, kot je sklenjena prvotna koncesijska po‑
godba, in za preostali čas trajanja koncesije po prvotni konce‑
sijski pogodbi, prvotna koncesijska pogodba pa se sporazumno
razveže.
70. člen
(podizvajalci)
(1) Koncesionar je dolžan na koncesijskem območju od‑
dati podizvajalcem, ki so mala ali srednje velika podjetja, v
smislu četrtega odstavka 5. člena Uredbe (ES) št. 1370/2007 in
so dosedanji koncesionarji ali podizvajalci na tem koncesijskem
območju, najmanj 10% prevozov v okviru koncesije oziroma
manj, če so dosedanji koncesionarji ali podizvajalci izvajali
manj kot 10% prevozov. Pogoji glede plačila podizvajalcem
morajo biti v skladu s petim odstavkom tega člena. Izjemoma
se ta delež lahko zmanjša, če koncesionar v svoji vlogi izkaže,
da pod pogoji iz tega člena kljub resnim ponudbam ni mogel
za podizvajalce pridobiti takih podjetij v Republiki Sloveniji. V
tem primeru mora vlogi priložiti svoje ponudbe, ki jih je ponudil
podizvajalcem, ki morajo vsebovati osnovne podatke o podi‑
zvajalcu in pogojih, pod katerimi je bila ponudba dana. Priložiti
mora tudi odgovor podizvajalca, ki je sodelovanje zavrnil. V
primeru, da koncedent ugotovi, da koncesionar ni ravnal v skla‑
du s tem členom, mu določi rok, v katerem lahko koncesionar
to pomanjkljivost odpravi. V nasprotnem primeru se njegova
vloga zavrže.
(2) V svoji vlogi za pridobitev koncesije mora kandidat
navesti vse podizvajalce iz prejšnjega odstavka, kakor tudi
druge podizvajalce za izvajanje koncesije. Obseg prevozov
podizvajalcev in način njihove navedbe se podrobneje določi v
razpisni dokumentaciji.
(3) Podizvajalec, ki izvaja prevozne storitve, mora izpol‑
njevati pogoje iz prve do sedme alinee prvega odstavka 63.
člena te uredbe.
(4) Če koncesionar odda dela podizvajalcu po podpisu
koncesijske pogodbe, mora koncedent s tem soglašati.
(5) V pogodbi med koncesionarjem in podizvajalcem,
katere predmet je opravljanje prevoznih storitev, morajo biti
opredeljeni seznam linij ali posameznih voženj podizvajalca
ter ostali pogoji za opravljanje prevozov. Pogodba mora biti
sklenjena za čas koncesije in jo lahko stranka odpove le zaradi
bistvenih kršitev druge stranke. V pogodbi mora biti določen
tudi delež lastne cene koncesionarja, ki za opravljene prevoze
pripade podizvajalcu, ki ne sme biti manjši od 85%. V kolikor
je delež manjši od lastne cene koncesionarja, mora koncesi‑
onar zagotoviti, da so podizvajalčeva vozila glede na število
prevoženih kilometrov izkoriščena vsaj v povprečni izkorišče‑
nosti koncesionarjevih vozil, ki jih uporablja za izvajanje javne
službe.
(6) Koncesionar mora plačila po pogodbi s podizvajalci
izvrševati najkasneje v osmih dneh po prejemu nakazila od
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koncedenta in računa podizvajalca. Račun podizvajalec izda
do petega dne v mesecu za storitve, opravljene v preteklem
mesecu.
(7) Če koncesionar ne ravna v skladu s prejšnjim odstav‑
kom, lahko podizvajalec zahteva plačilo neplačane storitve
neposredno od direkcije.
(8) Za delo podizvajalcev odgovarja koncedentu koncesi‑
onar, kot da bi ga opravljal sam.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
IN POROČANJE KONCESIONARJA
71. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja direkcija.
(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem javnih linijskih pre‑
vozov potnikov v cestnem prometu izvajajo inšpektorji Prome‑
tnega inšpektorata Republike Slovenije.
72. člen
(izvajanje nadzora direkcije)
(1) Koncesionar je direkciji dolžan omogočiti nadzor nad
izvajanjem koncesije in uradnim osebam direkcije predložiti vso
potrebno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem koncesije, dajati
informacije v zvezi z izvajanjem koncesije in omogočiti vpogled
v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor direkcije se lahko izvaja v prostorih koncesio‑
narja, v vozilih, s katerimi opravlja javne linijske prevoze, ali na
postajah oziroma postajališčih in drugje na linijah.
(3) Nadzor obsega pregled finančnega poslovanja v zvezi
s koncesijo, nadzor izvajanja dejavnosti in nadzor nad ustre‑
znostjo uporabe prevoznih sredstev in naprav ter ostalih sred‑
stev za izvajanje javne službe.
(4) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora
potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije. Pravilo‑
ma se izvaja v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzo‑
ra se izkaže s pooblastilom direkcije. Osebe, ki izvajajo nadzor,
so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot
poslovno skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik.
73. člen
(spremljanje kakovosti)
Koncedent pri koncesionarju spremlja in ocenjuje ka‑
kovost opravljenih storitev. V primeru, da ugotovi odstopanje
kvalitete storitve od standardov, določenih s to uredbo in kon‑
cesijsko pogodbo, lahko uporabi pogodbene kazni in druge
sankcije, določene v koncesijski pogodbi.
74. člen
(poročanje)
(1) Koncesionar mora enkrat mesečno do desetega dne
v mesecu poročati o:
– številu prepeljanih potnikov na posamezni liniji v prete‑
klem mesecu;
– številu prevoženih kilometrov;
– prejetih pritožbah potnikov in odzivih nanje;
– prihodkih iz prevoznin za pretekli mesec;
– drugih prihodkih za izvajanje javnih linijskih prevozov,
prejetih v preteklem mesecu.
(2) Koncesionar je dolžan podatke iz prejšnjega odstavka
pošiljati direkciji v elektronski obliki. Obliko in formate pošiljanja
podatkov določi direkcija.
(3) Koncesionar je dolžan koncedentu podati periodično
poročilo o opravljenih storitvah vsakih šest mesecev, in sicer do
28. februarja in do 31. avgusta, letno poročilo pa do 30. aprila
tekočega leta za preteklo leto. V kolikor koncesionar do pred‑
pisanega roka za oddajo letnega poročila ne more zagotoviti
revidiranih podatkov, poroča nerevidirane podatke. Te kasne‑
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je, po pridobitvi revizijske potrditve, vendar pa najkasneje do
30. junija tekočega leta, s posebno pisno izjavo koncedentu
dokončno potrdi ali nadomesti z revidiranimi podatki, če se ti v
bistvenih sestavinah poročila razlikujejo od nerevidiranih.
(4) Periodično in letno poročilo mora obsegati podatke iz
prvega odstavka v pisni in elektronski obliki, poleg tega pa še
podatke o doseganju standardov kakovosti storitev, določenih
s to uredbo in koncesijsko pogodbo. Letno poročilo mora ob‑
segati tudi revidirane računovodske izkaze, izdelane skladno z
Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem eviden‑
tiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/07 in 65/08)
in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje, ter opisno oceno
izvajanja javnih linijskih prevozov v preteklem letu.
75. člen
(začasni ukrep zadržanja izplačil)
Če koncesionar ne posreduje pravočasno poročila iz prve‑
ga odstavka prejšnjega člena ali posreduje nepopolno poročilo,
koncedent opozori koncesionarja in mu določi rok za dostavo
ali dopolnitev poročila. Če koncesionar v tako določenem roku
ne posreduje popolnega poročila, mu lahko koncedent začasno
zadrži izplačilo odprtih zahtevkov koncesionarja iz naslova
izvajanja koncesijske pogodbe, dokler koncesionar ne dostavi
popolnega poročila.
VII. PRENEHANJE KONCESIJE
76. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe;
– zaradi prenehanja koncesionarja;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije.
77. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha z dnem poteka roka
koncesije.
(2) Koncesijska pogodba preneha z odstopom pogodbi
zveste stranke od pogodbe zaradi kršitve obveznosti druge
stranke. Podrobneje se odstop zaradi kršitve pogodbe uredi v
koncesijski pogodbi.
(3) Stranki koncesijske pogodbe se lahko med trajanjem
pogodbe kadarkoli sporazumeta o prenehanju pogodbe. Po‑
godbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe, da
drugi pogodbeni stranki pobudo, ki vsebuje najmanj predlog
pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo. Pobuda
mora biti dana v pisni obliki.
78. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem konce‑
sionarja, če nima univerzalnega pravnega naslednika.
(2) V primeru univerzalnega pravnega naslednika konce‑
sionarja koncesijsko razmerje ne preneha, pač pa se prenese
na pravnega naslednika skladno z določbami 69. člena te
uredbe.
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu
nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka. Na
vozilih in drugih sredstvih koncesionarja, namenjenih izvajanju
koncesije, ima koncedent izločitveno pravico skladno z zako‑
nom, ki ureja javno zasebno partnerstvo.
(4) V primeru, da je koncesionar konzorcij, zaradi prene‑
hanja enega ali več članov konzorcija ali uvedbe stečaja nad
njimi koncesijsko razmerje ne preneha, če lahko ostali člani
konzorcija izvajajo koncesijo.
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79. člen
(odvzem koncesije)
(1) Direkcija z odločbo odvzame koncesijo zaradi kršitev
koncesionarja, če koncesionar:
– izgubi licenco za opravljanje prevoza potnikov v notra‑
njem cestnem prometu;
– ne začne z izvajanjem koncesije v roku, dogovorjenem
s koncesijsko pogodbo;
– po lastni krivdi ne izvaja koncesije in zato nastanejo
motnje pri izvajanju storitev;
– pri izvajanju koncesije koncedentu, uporabnikom ali
tretjim osebam namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči
škodo;
– v primeru prostih kapacitet vozila neupravičeno odklanja
opravljanje prevoza zainteresiranim potnikom;
– krši določbe te uredbe in drugih predpisov, ki urejajo
način izvajanja koncesije;
– ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, ki jih uradne
osebe direkcije izdajajo v okviru nadzora nad koncesijo;
– ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, izdanimi v
okviru inšpekcijskega nadzora ali drugega nadzora državnega
organa nad koncesionarjem pri izvajanju koncesije.
(2) Odvzem koncesije je mogoč ne glede na to, ali pred‑
stavljajo kršitve iz prejšnjega odstavka bistveno kršitev konce‑
sijske pogodbe.
(3) Direkcija pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki so
razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpra‑
vo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uveden
postopek odvzema koncesije.
(4) V primeru, da je koncesionar konzorcij, kršitev posa‑
meznega člana konzorcija velja za kršitev koncesionarja.
80. člen
(odkup koncesije)
(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent eno‑
stransko ugotovi, da bi bilo javno službo javni linijski prevoz
možno učinkoviteje opravljati na drug način.
(2) Ko koncesionar zaradi odkupa koncesije preneha
opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije, prevzema konce‑
dent naslednje obveznosti:
– izplačilo dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesio‑
narja;
– povrnitev nastale dejanske škode in izgubljenega dobič‑
ka za obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
(3) Vrednost koncesije na dan odkupa oceni pooblaščeni
ocenjevalec, ki je vpisan v ustrezen register ocenjevalcev pri
Slovenskem inštitutu za revizijo.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
81. člen
(rok objave razpisa)
Direkcija mora objaviti javni razpis za podelitev koncesije
najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve te uredbe.
82. člen
(prehodno obdobje)
(1) Ne glede na določbe 19. člena te uredbe so lahko vozi‑
la koncesionarja v prvem letu po podpisu koncesijske pogodbe
brez oznak, da gre za vozilo javnega linijskega potniškega
prometa.
(2) Koncesionar mora zagotoviti vozovnice v skladu s
tretjim odstavkom 42. člena te uredbe najkasneje do 1. julija
2010.
(3) Koncesionar je dolžan zagotoviti, da dijaki in študentje,
ki so v letu 2009 kupili letno vozovnico za prevoze v šolskem
oziroma študijskem letu 2009/2010, lahko to vozovnico uporab
ljajo še naprej v letu 2010 do poteka njene veljavnosti.
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83. člen
(prenehanje uporabe)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati
Uredba o koncesijah za opravljanje gospodarske javne službe
izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem ce‑
stnem prometu (Uradni list RS, št. 88/04).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določ‑
be od 8. do 11. člena, 15. člena, od 18. do 35. člena, 43. in
44. člena Uredbe o koncesijah za opravljanje gospodarske
javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov
v notranjem cestnem prometu (Uradni list RS, št. 88/04) še
naprej uporabljajo za koncesijska razmerja, glede katerih je
sklenjena veljavna koncesijska pogodba na dan uveljavitve
te uredbe.
84. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-15/2009/8
Ljubljana, dne 10. septembra 2009
EVA 2009-2411-0039
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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Priloga 1B: Linije, ki so predmet koncesije
Oznaka
linije

Ime linije

Itinerar linije

Ime prve in zadnje občine
(občine začetnega in končnega naselja)

So imena naselij vzdolž linije
(če obstaja alternativni itinerar, je naveden v novi vrstici)

1 koncesijsko območje
101

Kranjska Gora–Jesenice

Rateče–Kranjska Gora–Hrušica–Jesenice

102

Bohinj–Bled

Bohinjska Bistrica–Bled

103

Bled–Jesenice

Bled–Spodnje Gorje–Kočna–Jesenice
Bled–Vrba–Jesenice

104

Jesenice–Radovljica

Jesenice–Lesce–Radovljica
Jesenice–Begunje na Gorenjskem–Radovljica

105

Bled–Radovljica

Bled–Lesce–Radovljica

106

Radovljica–Kranj

Radovljica–Spodnji Otok–Kranj
Radovljica–Posavec–Kranj
Radovljica–Kamna Gorica–Kranj

107

Tržič–Kranj

Tržič–Kovor–Zvirče–Kranj
Tržič–Pristava–Zgornje Duplje–Kranj

108

Tržič–Radovljica

Tržič–Begunje na Gorenjskem–Radovljica
Tržič–Zvirče–Podvinj–Radovljica

109

Železniki–Škofja Loka

Železniki–Škofja Loka

110

Cerkno–Gorenja vas-Poljane

Cerkno–Sovodenj–Gorenja vas

111

Žiri–Gorenja vas-Poljane

Žiri–Hotavlje–Gorenja vas

112

Gorenja vas-Poljane–Škofja Loka

Gorenja vas–Poljane nad Škofjo Loko–Škofja Loka

113

Škofja Loka–Kranj

Škofja Loka–Srednje Bitnje–Kranj

114

Škofja Loka–Ljubljana

Škofja Loka–Godešič–Medvode–Medno–Ljubljana
Škofja Loka–Gosteče–Sora–Medno–Ljubljana

115

Jezersko–Kranj

Zgornje Jezersko–Preddvor–Hotemaže–Kranj

116

Cerklje na Gorenjskem–Kranj

Cerklje na Gorenjskem–Šenčur–Kranj

117

Kranj–Ljubljana

Kranj–Meja pri Kranju–Medvode–Medno–Ljubljana
Kranj–Mavčiče–Medvode–Medno–Ljubljana

118

Kamnik–Kranj

Kamnik–Lahovče–Šenčur–Kranj

119

Vodice–Kranj

Vodice–Voglje–Kranj

120

Vodice–Ljubljana

Vodice–Repnje–Ljubljana
Vodice–Hraše–Smlednik–Ljubljana

121

Ljubljana–Cerklje na Gorenjskem

Ljubljana–Trzin–Mengeš–Komenda–Letališče Jožeta Pučnika

122

Kamnik–Ljubljana

Kamnik–Domžale–Trzin–Ljubljana
Kamnik–Komenda–Ljubljana
Kamnik–Mengeš–Ljubljana

123

Gornji Grad–Kamnik

Gornji Grad–Šmiklavž–Črna pri Kamniku–Kamnik

124

Vransko–Kamnik

Vransko–Šmartno v Tuhinju–Kamnik

125

Lukovica–Domžale

Trojane–Blagovica–Lukovica pri Domžalah–Domžale

126

Moravče–Domžale

Moravče–Selo pri Moravčah–Brezje pri Dobu–Dob–Domžale
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127

Litija–Ljubljana

Litija–Senožeti–Dolsko–Dol pri Ljubljani–Ljubljana

128

Šmartno pri Litiji–Litija

Šmartno pri Litiji–Litija

129

Zagorje ob Savi–Litija

Zagorje ob Savi–Sava–Litija

130

Zagorje ob Savi–Moravče

Zagorje ob Savi–Mlinše–Moravče

131

Zagorje ob Savi–Lukovica

Zagorje ob Savi–Izlake–Trojane

132

Zagorje ob Savi–Trbovlje

Zagorje ob Savi–Trbovlje

133

Trbovlje–Hrastnik

Trbovlje–Hrastnik

134

Bohinj–Ljubljana

Bohinj–Radovljica–Ljubljana

135

Kranjska Gora–Ljubljana

Rateče–Radovljica–Ljubljana

2 koncesijsko območje
201

Bovec–Kranjska Gora

Bovec–Kranjska Gora

202

Bovec–Tolmin

Bovec–Kobarid–Idrsko–Tolmin
Bovec–Kobarid–Ladra–Volarje–Tolmin

203

Tolmin–Nova Gorica

Tolmin–Kanal–Anhovo–Solkan–Nova Gorica

204

Tolmin–Cerkno

Tolmin–Slap ob Idrijci–Cerkno

205

Cerkno–Idrija

Cerkno–Straža–Idrija

206

Idrija–Ajdovščina

Idrija–Črni Vrh–Ajdovščina

207

Idrija–Logatec

Idrija–Godovič–Logatec

208

Žiri–Logatec

Žiri–Podklanec–Rovte–Logatec

209

Dobrova-Polhov Gradec–Ljubljana

Polhov Gradec–Šujica–Podsmreka–Ljubljana

210

Horjul–Ljubljana

Horjul–Brezje pri Dobrovi–Dobrova–Ljubljana

211

Horjul–Vrhnika

Horjul–Velika Ligojna–Vrhnika

212

Logatec–Ljubljana

Logatec–Vrhnika–Ljubljana

213

Brezovica–Ljubljana

Preserje–Vnanje Gorice–Brezovica pri Ljubljani–Ljubljana

214

Borovnica–Vrhnika

Breg pri Borovnici–Bistra–Vrhnika

215

Borovnica–Brezovica

Borovnica–Preserje

216

Logatec–Postojna

Logatec–Kalce–Planina–Postojna

217

Ajdovščina–Postojna

Ajdovščina–Vipava–Postojna

218

Nova Gorica–Ajdovščina

Nova Gorica–Šempas–Potoče–Ajdovščina
Nova Gorica–Šempeter pri Gorici–Dornberk–Ajdovščina

219

Brda–Nova Gorica

Dobrovo–Šmartno–Nova Gorica

220

Miren-Kostanjevica–Nova Gorica

Miren–Bilje–Vrtojba–Nova Gorica

221

Renče-Vogrsko–Nova Gorica

Renče–Bilje–Vrtojba–Nova Gorica

222

Sežana–Nova Gorica

Sežana–Štanjel–Branik–Nova Gorica

223

Komen–Sežana

Komen–Dutovlje–Sežana

224

Sežana–Divača

Sežana–Povir–Divača
Sežana–Lipica–Divača

225

Piran–Koper

Piran–Izola–Koper

226

Koper–Postojna

Koper–Kozina–Divača–Postojna

227

Ilirska Bistrica–Kozina

Ilirska Bistrica–Podgrad–Kozina

228

Ilirska Bistrica–Divača

Ilirska Bistrica–Ribnica–Gornje Vreme–Divača
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229

Ilirska Bistrica–Postojna

Ilirska Bistrica –Knežak–Pivka–Prestranek–Postojna
Ilirska Bistrica –Ribnica–Pivka–Prestranek–Postojna

230

Cerknica–Postojna

Cerknica–Rakek–Unec–Postojna

231

Cerknica–Ljubljana

Cerknica–Unec–Logatec–Ljubljana
Cerknica–Unec–Ljubljana

232

Bloke–Cerknica

Velike Bloke–Bloška Polica–Cerknica
Velike Bloke–Cajnarje–Cerknica

233

Loška Dolina–Cerknica

Stari Trg pri Ložu–Grahovo–Martinjak–Cerknica

234

Sodražica–Loška Dolina

Sodražica–Velike Bloke–Bloška Polica–Stari trg pri Ložu

235

Loški Potok–Loška Dolina

Trava–Hrib-Loški Potok–Stari Trg pri Ložu

236

Nova Gorica–Ljubljana

Nova Gorica–Postojna–Ljubljana

237

Tolmin–Ljubljana

Tolmin–Idrija–Ljubljana

238

Koper–Ljubljana

Koper–Postojna–Ljubljana

Stran

3 koncesijsko območje
301

Radeče–Litija

Radeče–Sopota

302

Sevnica–Krško

Sevnica–Log–Arto –Spodnje Pijavško–Krško

303

Brežice–Krško

Brežice–Spodnja Pohanca–Krško
Brežice–Krška vas–Krško

304

Bistrica ob Sotli–Brežice

Bistrica ob Sotli–Bizeljsko

305

Brežice–Novo mesto

Brežice–Kostanjevica na Krki–Šentjernej–Novo mesto

306

Krško–Novo mesto

Krško–Leskovec pri Krškem–Smednik–Novo mesto

307

Kostanjevica na Krki–Krško

Kostanjevica na Krki–Leskovec pri Krškem–Krško

308

Škocjan– Novo mesto

Škocjan–Dobruška vas–Novo mesto
Škocjan–Zbure–Novo mesto

309

Mokronog-Trebelno–Novo mesto

Mokronog–Trebnje–Mirna Peč–Novo mesto
Mokronog–Zbure–Šmarjeta–Novo mesto

310

Mokronog-Trebelno–Sevnica

Mokronog–Tržišče–Sevnica

311

Žužemberk–Novo mesto

Žužemberk–Straža –Novo mesto
Žužemberk–Dolenjske Toplice–Novo mesto

312

Novo mesto–Ljubljana

Novo mesto–Ljubljana

313

Črnomelj–Novo mesto

Črnomelj–Črmošnjice–Novo mesto

314

Črnomelj–Metlika

Črnomelj–Gradac–Metlika

315

Semič–Metlika

Semič–Črešnjevec pri Semiču–Metlika

316

Metlika–Novo mesto

Metlika–Jugorje pri Metliki–Novo mesto

317

Črnomelj–Kočevje

Stari Trg ob Kolpi–Kočevje

318

Osilnica–Kočevje

Osilnica–Petrina–Štalcerji–Kočevje

319

Kočevje–Ljubljana

Kočevje–Ribnica–Ljubljana

320

Kočevje–Novo mesto

Kočevje–Stari Log–Dvor–Novo mesto

321

Loški Potok–Ribnica

Trava–Hrib-Loški Potok–Sodražica–Ribnica

322

Ivančna Gorica–Ljubljana

Ivančna Gorica–Grosuplje–Ljubljana

323

Žužemberk–Ivančna Gorica

Žužemberk–Zagradec–Ivančna Gorica

324

Žužemberk–Ljubljana

Hinje–Videm–Rašica–Ljubljana

4

9845

Stran

9846 /

Št.

73 / 21. 9. 2009

Uradni list Republike Slovenije

325

Trebnje–Ivančna Gorica

Trebnje–Veliki Gaber–Šentvid pri Stični–Ivančna Gorica

326

Dobrepolje–Grosuplje

Videm–Zdenska vas -Čušperk–Grosuplje

327

Ig–Ljubljana

Ig–Ljubljana

328

Novo mesto–Ljubljana

Novo mesto–Ljubljana

4 koncesijsko območje
401

Črna na Koroškem–Dravograd

Črna na Koroškem–Mežica–Prevalje–Ravne na Koroškem–
Dravograd

402

Dravograd–Velenje

Dravograd–Slovenj Gradec–Mislinja–Paka pri Velenju–Velenje

403

Radlje ob Dravi–Dravograd

Spodnja Vižinga–Radlje ob Dravi–Gortina -Dravograd

404

Ravne na Koroškem–Slovenj Gradec

Ravne na Koroškem–Kotlje–Stari trg–Slovenj Gradec

405

Solčava–Mozirje

Solčava–Luče–Ljubno ob Savinji–Nazarje–Mozirje

406

Gornji Grad–Mozirje

Gornji Grad–Mozirje

407

Gornji Grad–Ljubno

Gornji Grad–Radmirje–Ljubno ob Savinji

408

Mozirje–Velenje

Mozirje–Velenje
Mozirje–Šmartno ob Paki–Velenje

409

Mozirje–Celje

Mozirje–Letuš–Braslovče–Celje
Mozirje–Polzela–Celje

410

Lukovica–Celje

Trojane–Vransko–Šempeter v Savinjski dolini–Žalec–Celje
Trojane–Vransko–Prebold–Žalec–Celje

411

Velenje–Celje

Velenje–Velika Pirešica–Žalec–Celje
Velenje–Črnova–Dobrna–Vojnik–Celje

412

Velenje–Šoštanj

Velenje–Šoštanj

413

Vitanje–Velenje

Vitanje–Gornji Dolič –Velenje
Vitanje–Dobrna–Velenje

414

Celje –Vitanje

Celje–Vojnik–Socka–Vitanje

415

Vitanje–Slovenske Konjice

Vitanje–Slovenske Konjice
Vitanje–Zreče–Slovenske Konjice

416

Celje–Slovenske Konjice

Celje–Vojnik–Slovenske Konjice
Celje–Vojnik–Zreče–Slovenske Konjice

417

Slovenske Konjice–Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice–Tepanje–Preloge–Slovenska Bistrica

418

Oplotnica–Slovenske Konjice

Oplotnica–Slovenske Konjice

419

Poljčane–Slovenske Konjice

Poljčane–Loče–Žiče–Slovenske Konjice

420

Celje–Šentjur

Celje–Štore–Šentjur

421

Šentjur–Rogatec

Šentjur–Šmarje pri Jelšah–Rogaška Slatina– Rogatec

422

Žetale–Rogatec

Žetale–Rogatec

423

Šentjur–Krško

Šentjur–Lesično–Kozje–Podsreda–Senovo–Krško

5
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424

Šentjur–Dobje

Šentjur–Dobje pri Planini–Planina pri Sevnici

425

Šmarje pri Jelšah–Bistrica ob Sotli

Mestinje–Podčetrtek–Imeno–Bistrica ob Sotli

426

Bistrica ob Sotli–Kozje

Bistrica ob Sotli–Podsreda

427

Podčetrtek–Kozje

Podčetrtek–Buče–Kozje

428

Laško–Celje

Laško–Celje

429

Hrastnik–Laško

Hrastnik–Marno–Rimske Toplice–Laško

430

Ravne na Koroškem–Ljubljana

Ravne na Koroškem–Dravograd–Velenje–Ljubljana

431

Ravne na Koroškem–Maribor

Ravne na Koroškem–Dravograd–Maribor
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5 koncesijsko območje
501

Radlje ob Dravi–Maribor

Radlje ob Dravi–Podvelka–Selnica ob Dravi–Maribor

502

Ribnica na Pohorju–Radlje ob Dravi

Ribnica na Pohorje–Vuhred–Radlje ob Dravi

503

Ribnica na Pohorju–Podvelka

Ribnica na Pohorju–Podvelka

504

Lovrenc na Pohorju–Maribor

Lovrenc na Pohorju–Ruše–Maribor

505

Kungota–Maribor

Zgornja Kungota–Dolnja Počehova–Maribor

506

Šentilj–Maribor

Šentilj v Slovenskih Goricah–Pesnica– Maribor
Šentilj v Slovenskih Goricah–Polički Vrh–Jareninski Dol–Maribor

507

Gornja Radgona–Maribor

Gornja Radgona–Lomanoše–Ihova–Lenart v Slovenskih Goricah–
Maribor
Gornja Radgona–Spodnji Ivanjci–Osek–Sveta Trojica v Slovenskih
Goricah–Lenart v Slovenskih Goricah–Maribor
Gornja Radgona–Lenart v Slovenskih Goricah–Jurovski Dol–Spodnji
Jakobski Dol–Vukovski Dol–Maribor

508

Sveti Jurij v Slov. Goricah–Šentilj

Jurovski Dol–Zgornja Velka

509

Šentilj–Lenart

Trate–Ledinek–Lenart v Slovenskih Goricah
Trate–Sveta Ana v Slovenski Goricah–Lenart v Slovenskih Goricah

510

Šentilj–Gornja Radgona

Trate–Apače–Gornja Radgona

511

Sveti Jurij ob Ščavnici–Ljutomer

Sveti Jurij ob Ščavnici–Žihlava–Ljutomer

512

Sveti Jurij ob Ščavnici–Gornja Radgona

Sveti Jurij ob Ščavnici–Okoslavci–Gornja Radgona
Sveti Jurij ob Ščavnici–Očeslavci–Gornja Radgona

513

Sveti Jurij ob Ščavnici–Lenart

Sveti Jurij ob Ščavnici–Cerkvenjak–Lenart v Slovenskih Goricah

514

Sveti Jurij ob Ščavnici–Ptuj

Sveti Jurij ob Ščavnici–Žihlava–Grabšinci–Juršinci–Ptuj

515

Sveti Andraž v Slovenskih Goricah–Ptuj

Slavšina–Vitomarci–Trnovska vas–Svetinci–Ptuj

516

Trnovska vas–Lenart

Trnovska vas–Lenart v Slovenskih Goricah

517

Sveti Tomaž–Ptuj

Sveti Tomaž–Savci–Hlaponci–Dornava–Ptuj

518

Ljutomer–Ormož

Ljutomer–Ivanjkovci–Ormož

519

Ormož–Ptuj

Ormož–Gorišnica–Ptuj

520

Središče ob Dravi–Ormož

Središče ob Dravi–Ormož

521

Ormož–Sveti Tomaž

Ormož–Lešnica–Hranjigovci–Sveti Tomaž

522

Zavrč–Ptuj

Zavrč–Markovci–Ptuj

523

Cirkulane–Ptuj

Cirkulane–Markovci–Ptuj

524

Videm–Ptuj

Velika Varnica–Videm pri Ptuju–Ptuj
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525

Žetale–Ptuj

Žetale–Podlehnik–Ptuj

526

Majšperk–Ptuj

Majšperk–Lovrenc na Dravskem Polju–Kidričevo–Zgornja Hajdina–
Ptuj
Majšperk–Bolečka vas–Ptuj

527

Žetale–Majšperk

Žetale–Naraplje–Majšperk

528

Ptuj–Maribor

Ptuj–Spodnja Hajdina–Starše–Miklavž na Dravskem polju–Maribor
Ptuj–Grajena–Vurberk–Spodnji Duplek–Maribor

529

Kidričevo–Maribor

Lovrenc na Dravskem polju–Cirkovce–Stražgonjca–Rače–Slivnica
pri Mariboru–Maribor
Lovrenc na Dravskem polju–Kidričevo–Marjeta na Dravskem polju–
Miklavž na Dravskem polju–Maribor

530

Duplek–Maribor

Zgornji Duplek–Dogoše–Maribor

531

Hoče-Slivnica–Maribor

Spodnje Hoče–Bohova–Maribor

532

Slovenska Bistrica–Maribor

Slovenska Bistrica–Zgornja Polskava–Radizel–Maribor
Slovenska Bistrica–Leskovec–Spodnja Polskava–Radizel–Maribor

533

Oplotnica–Slovenska Bistrica

Oplotnica–Straža pri Oplotnici–Spodnja Ložnica–Slovenska Bistrica

534

Majšperk–Slovenska Bistrica

Majšperk– Makole–Poljčane–Križni Vrh–Slovenska Bistrica
Majšperk– Makole–Laporje–Slovenska Bistrica

535

Poljčane–Rogaška Slatina

Poljčane–Pečice–Podplat–Tekačevo–Rogaška Slatina

6 koncesijsko območje
601

Rogašovci–Murska Sobota

Sotina–Rogašovci–Ropoča–Cankova–Gederovci–Murska Sobota

602

Kuzma–Murska Sobota

Kuzma–Grad–Murska Sobota

603

Grad–Murska Sobota

Vidonci–Bodonci–Šalamenci–Puconci–Murska Sobota

604

Hodoš–Murska Sobota

Hodoš–Šalovci–Gornji Petrovci–Puconci–Murska Sobota
Hodoš–Domanjševci–Križevci–Sebeborci–Murska Sobota

605

Moravske Toplice–Murska Sobota

Fokovci–Murska Sobota

606

Kobilje–Murska Sobota

Kobilje–Dobrovnik–Moravske Toplice–Murska Sobota

607

Dobrovnik–Lendava

Dobrovnik–Genterovci–Lendava

608

Lendava–Murska Sobota

Lendava–Črenšovci–Odranci–Beltinci–Murska Sobota
Lendava–Turnišče–Murska Sobota
Lendava–Velika Polana–Murska Sobota

609

Ljutomer–Lendava

Ljutomer–Razkrižje–Dolnja Bistrica–Hotiza–Gabrje–Lendava

610

Ljutomer–Murska Sobota

Ljutomer–Križevci pri Ljutomeru–Veržej–Murska Sobota

611

Ljutomer–Gornja Radgona

Ljutomer–Križevci pri Ljutomeru–Radenci–Gornja Radgona

614

Murska Sobota–Gornja Radgona

Murska Sobota–Tišina–Radenci–Gornja Radgona

615

Lendava –Maribor

Lendava–Murska Sobota–Maribor

616

Lendava–Ljubljana

Lendava–Murska Sobota–Ljubljana
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PRILOGA 1C – STANDARD DOSTOPNOSTI
Pri zagotavljanju časovne komponente dostopnosti se glede na razred naselja (razred v
katerega razvrstimo neko naselje je lahko A, B, C, D ter E, F, GT) uporablja naslednja shema:
Število odhodov glede na razred naselja in časovno okno na delovni dan1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Razred
JK
DIK
OK
PVIK
A
13
6
13
9
B
7
3
7
4
C
4
1
4
2
D
3
1
3
2
E
2
1
2
1
F
3
GT
3
Število odhodov glede na razred naselja in časovno okno na delovni dan v času poletnih
šolskih počitnic2
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Razred
JK
DIK
OK
PVIK
A
9
4
9
4
B
5
2
5
3
C
3
1
3
1
D
3
1
3
1
E
3
F
GT
3
Število odhodov glede na razred naselja in časovno okno: sobote, nedelje in prazniki:
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Razred
JK
DIK
OK
PVIK
A
9
B
9
C
D
E
F
GT
3

1

Izven časa šolskih počitnic, sobota ni delovni dan!
Obdobje šolskih počitnic se prične v zadnjem tednu junija in konča v zadnjem tednu avgusta. Točne datume za vsako leto določi koncedent.
Sobota ni delovni dan!

2
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Legenda:
JK

Jutranja konica. Neka vožnja spada v to obdobje glede na odhod z izhodiščne postaje, ki je na
periferiji; časovno je omejena med 5:00 in 8:30; a meje niso ostre (na primer: iz oddaljenih
krajev so možni odhodi tudi pred 5:00; daljše vožnje, katerih prihodi na ciljno postajo so po
9:30, razvrščamo v dopoldansko izvenkonično obdobje, četudi je odhod pred 8:30).
DIK Dopoldansko izven-konično obdobje. Neka vožnja spada v to obdobje glede na odhod z
izhodiščne postaje na periferiji; časovno je omejena med 8:30 in 12:30; a meje niso ostre.
OK
Opoldanska in zgodnje popoldanska konica. Neka vožnja spada v to obdobje glede na odhod z
izhodiščne postaje regijskega centra; časovno je omejena med 12:30 in 16:30; a meje niso
ostre.
PVIK Pozno popoldansko in večerno izven-konično obdobje. Neka vožnja spada v to obdobje glede
na odhod z izhodiščne postaje regijskega centra; časovno je omejena med 16:30 in 22:30; a
meje niso ostre (na primer: možni so odhodi tudi po 22:30).
Razred A – občinsko središče z več kot 1000 potencialnimi potniki.
Razred B – občinsko središče z 500 do 1000 potencialnimi potniki.
Razred C – naselje, ki je občinsko središče in ima med 200 in 500 potencialnih potnikov in
vsa naselja, ki niso občinska središča in imajo več kot 2000 prebivalcev.
Razred D – naselja, ki so občinska središča, pa imajo manj kot 200 potencialnih potnikov in
vsa naselja, ki niso občinska središča, pa imajo več kot 1000 prebivalcev.
Razred E – naselja, ki sicer niso občinska središča, imajo med 500 in 1000 prebivalcev ter
imajo vzpostavljen redni linijskih avtobusni prevoz potnikov.
Razred GT – Generatorji turizma.
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PRILOGA 2 – TARIFA PREVOZNIN (tarifna lestvica)
Tarifna lestvica za enkratno enosmerno vozovnico:
Razdalja
[km]

Enkratna vozovnica
[€]

do vključno 5,00 km

1,00

nad 5,00 – 10,00

1,40

nad 10,00 – 15,00

1,80

nad 15,00 – 20,00

2,10

nad 20,00 – 25,00

2,40

nad 25,00 – 30,00

2,70

nad 30,00 – 35,00

3,00

nad 35,00 – 40,00

3,30

nad 40,00 – 45,00

3,60

nad 45,00 – 50,00

3,90

nad 50,00 – 55,00

4,20

nad 55,00 – 60,00

4,50

nad 60,00 – 65,00

4,80

nad 65,00 – 70,00

5,10

nad 70,00 – 75,00

5,40

nad 75,00 – 80,00

5,70

nad 80,00 – 85,00

6,00

nad 85,00 – 90,00

6,30

nad 90,00 – 95,00

6,60

nad 95,00 – 100,00

6,90

nad 100,00 – 105,00

7,10

nad 105,00 – 110,00

7,30

nad 110,00 – 115,00

7,50

nad 115,00 – 120,00

7,70

nad 120,00 – 125,00

7,90

nad 125,00 – 130,00

8,10

nad 130,00 – 135,00

8,30

nad 135,00 – 140,00

9,50

nad 140,00 – 145,00

9,70

nad 145,00 – 150,00

9,90

nad 150,00 – 160,00

10,10

nad 160,00 – 170,00

10,30

nad 170,00 – 180,00

10,50

nad 180,00 – 190,00

10,70

nad 190,00 – 200,00

10,90

nad 200,00

11,10

Olajšave in popusti:
Brezplačen prevoz (100 % popust) imajo otroci do 4. leta.
Pravico do 50 % popusta imajo otroci od 4. do 10. leta.
Prevoz prtljage:
− izročena prtljaga = 1,00 € (prvi kos brezplačno)

10
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Tarifna lestvica za mesečne vozovnice:
Razdalja v km

do vključno 5,00 km
nad 5,00 – 10,00
nad 10,00 – 15,00
nad 15,00 – 20,00
nad 20,00 – 25,00
nad 25,00 – 30,00
nad 30,00 – 35,00
nad 35,00 – 40,00
nad 40,00 – 45,00
nad 45,00 – 50,00
nad 50,00 – 55,00
nad 55,00 – 60,00
nad 60,00 – 65,00
nad 65,00 – 70,00
nad 70,00 – 75,00
nad 75,00 – 80,00
nad 80,00 – 85,00
nad 85,00 – 90,00
nad 90,00 – 95,00
nad 95,00 – 100,00
nad 100,00 – 105,00
nad 105,00 – 110,00
nad 110,00 – 115,00
nad 115,00 – 120,00
nad 120,00 – 125,00
nad 125,00 – 130,00
nad 130,00 – 135,00
nad 135,00 – 140,00
nad 140,00 – 145,00
nad 145,00 – 150,00
nad 150,00 km

Mesečna vozovnica
cena v EUR

32,00
44,80
57,60
67,20
76,80
86,40
96,00
105,60
115,20
124,80
134,40
144,00
153,60
163,20
172,80
182,40
192,00
201,60
211,20
220,80
227,20
233,60
240,00
246,40
252,80
259,20
265,60
304,00
310,40
316,80
323,20

Mesečna vozovnica velja za neomejeno število voženj na relaciji, relacijah ali območju, za katero je
bila izdana v obdobju, za katero je bila izdana. Obdobje je lahko ali koledarski mesec ali od nekega
datuma v tekočem mesecu do istega datuma v naslednjem mesecu.
Letna vozovnica je cena mesečne vozovnice, pomnožene z 8.
Letna vozovnica velja za neomejeno število voženj na relaciji, relacijah ali območju, za katero je bila
izdana v obdobju, za katero je bila izdana. Obdobje je lahko ali koledarsko leto ali od nekega datuma v
tekočem letu do istega datuma v naslednjem letu.
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MINISTRSTVA
3217.

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in
zatiranje zlate trsne rumenice

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, šestega odstavka
10. člena, tretjega odstavka 12. člena ter prve, tretje in če‑
trte alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
(Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje
zlate trsne rumenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa posebno nadzorovano območje
za zlato trsno rumenico, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine
flavescence dorée (v nadaljnjem besedilu: FD), ugotavljanje
zdravstvenega stanja gostiteljskih rastlin na ogroženem obmo‑
čju, dolžnosti imetnikov gostiteljskih rastlin, fitosanitarne ukre‑
pe za preprečevanje širjenja in zatiranje FD, prijavo lokacije
gostiteljskih rastlin za sajenje, vlogo za izjemno dovoljenje in
odškodnino, program posebnega nadzora, ogroženo območje,
prepovedi in omejitve.
(2) FD je karantenski škodljivi organizem za rastline Vitis
L., razen plodov in semena (v nadaljnjem besedilu: trta) in je
kot Grapevine flavescence dorée MLO navedena na seznamu
v Prilogi II, dela A, oddelka II, v točki 6 (d) Direktive Sveta
2000/29 z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu
organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v
Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169
z dne 10. 7. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo
Komisije 2009/7/ES z dne 10. februarja 2009 o spremembi
prilog I, II, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih
ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali ra‑
stlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v
Skupnosti (UL L št. 40 z dne 11. 2. 2009, str. 12) in ne sme
biti navzoč na trti, s čimer so izpolnjene posebne zahteve iz
priloge IV te direktive.
2. člen
(pomen izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po‑

1. trsne rumenice so bolezni trte, ki jih povzročajo fito‑
plazme (to so rastlinske patogene bakterije brez celične stene
iz razreda Mollicutes) različnih vrst kot so: FD iz skupine ‘Elm
yellows’, Grapevine Bois noir iz skupine ‘Stolbur’ (BN) in sku‑
pina ‘Aster yellows’ (AY), ki na rastlinah povzročajo podobna
vidna znamenja in jih je mogoče med seboj ločiti samo z labo‑
ratorijskimi analizami;
2. gostiteljske rastline trsnih rumenic so trta, navadni
srobot (Clematis vitalba L., v nadaljnjem besedilu: navadni
srobot) in druge rastline, določene z letnim programom poseb‑
nega nadzora trsnih rumenic (v nadaljnjem besedilu: program
posebnega nadzora);
3. prenašalci trsnih rumenic so žuželke iz družine škr‑
žatkov Cicadellidae (v nadaljnjem besedilu: škržatki);
4. posebno nadzorovano območje je ozemlje Republike
Slovenije, kjer se na predpisan način zagotavlja zdravstveno
varstvo gostiteljskih rastlin in posebni nadzor trsnih rumenic;
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5. razmejeno območje je del posebno nadzorovanega
območja, kjer se ugotovi navzočnost FD v trti in vključuje
žarišče okužbe in pripadajoče varnostno območje. Seznam
razmejenih območij se objavlja na krajevno običajen način in
je dosegljiv pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v na‑
daljnjem besedilu: Uprava) in na njeni spletni strani http://www.
furs.si/;
6. žarišče okužbe obsega območje s polmerom do 1 km
okoli točke potrditve FD, določene s koordinatami v državnem
koordinatnem sistemu, v metrih, kjer se izvajajo ukrepi izko‑
reninjenja;
7. varnostno območje obdaja žarišče okužbe in sega od
roba žarišča okužbe do najmanj 5 km okoli žarišča okužbe; v
njem se izvajajo fitosanitarni ukrepi z namenom preprečevanja
širjenja FD;
8. ogroženo območje je del posebno nadzorovanega ob‑
močja, kjer so enote pridelave sadilnega in razmnoževalnega
materiala trte (v nadaljnjem besedilu: trsnice in matični nasadi)
in vinogradi ter vključuje vse tri vinorodne dežele, določene
v skladu z zakonom o vinu, na katerem so ekološki dejavniki
ugodni za naselitev FD, ki bi na tem območju lahko povzročila
pomembno gospodarsko škodo;
9. rastna doba je obdobje aktivne rasti gostiteljskih rastlin
na posameznem območju;
10. neokuženo mesto pridelave so trsnice in matični na‑
sadi na ogroženem območju, na katerem FD ni navzoča, kar je
bilo uradno ugotovljeno s sistematičnim nadzorom, na katerem
se tako stanje tudi vzdržuje;
11. neokužena enota pridelave je del neokuženega me‑
sta pridelave, določena z GERK‑om, na katerem je trsnica ali
matični nasad trte;
12. GERK je grafična enota rabe zemljišča kmetijskega
gospodarstva;
13. varovalni pas je del posebno nadzorovanega ob‑
močja, ki obdaja neokuženo mesto ali enoto pridelave in se
v njem izvajajo fitosanitarni ukrepi z namenom preprečevanja
širjenja FD.
3. člen
(sum na okužbo)
(1) Bolezenska znamenja trsnih rumenic na trti so zlasti
naslednja:
– splošna bledikavost ali obarvanje listov, ki zajema vse
liste na trti ali poganjku;
– splošno ali sektorsko rumenenje listja pri belih oziroma
rdečenje pri rdečih sortah; obolelo tkivo lahko pozneje na po‑
sameznih delih odmre;
– vihanje listnih robov navzdol;
– listi so togi in krhki in se pri mečkanju zdrobijo;
– v času odpadanja listja se listna ploskev navadno loči
od peclja tako, da pecelj še dolgo ostane na rozgi;
– delna nekroza listnih žil;
– mlahavi ali povešeni poganjki zaradi pomanjkljivega
olesenevanja tkiva;
– pojav drobnih temno rjavih ali črnih bradavičk na spo‑
dnjih medčlenkih zelenih poganjkov pri nekaterih sortah;
– neenakomerno in pomanjkljivo olesenevanje rozg, zato
te pozimi pogosto odmrejo in počrnijo;
– razvoj nekroz na notranji strani luba poganjkov;
– poznejše in neenakomerno odganjanje spomladi;
– slaba oploditev, osipanje in včasih tudi odmiranje ka‑
brnkov;
– venenje jagod in pozneje sušenje celih grozdov ali nji‑
hovih delov od sredine poletja naprej;
– bolezenska znamenja, ki se na trti pojavijo od julija
dalje in se proti jeseni stopnjujejo, zajamejo celo trto ali njene
dele.
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(2) Na okužbo s FD na trti se sumi, če so vidna katera
od bolezenskih znamenj iz prejšnjega odstavka in zlasti, če se
pojavi odmiranje trsov, ki so v prejšnjih letih kazali bolezenska
znamenja iz prejšnjega odstavka.
(3) Na okužbo s FD na navadnem srobotu se sumi, če se
na njih pojavi:
– splošna bledikavost listov;
– rumenenje ali rdečenje listja;
– zvijanje listnih robov navzdol.
4. člen
(prenašalec FD)
(1) Na ogroženih območjih se ugotavlja navzočnost in bio‑
nomijo škržatkov v skladu s programom posebnega nadzora.
(2) Ker je prenašalec FD predvsem ameriški škržatek
»Scaphoideus titanus Ball.« (v nadaljnjem besedilu: ameriški
škržatek), se na ogroženih območjih sistematično ugotavlja
navzočnost ameriškega škržatka z nastavitvijo rumenih lepljivih
plošč v skladu s programom posebnega nadzora.
(3) Ameriški škržatek se šteje za nadzorovani predmet, ki
ga je potrebno zatirati na ogroženem območju v skladu z načr‑
tom ukrepov iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
5. člen
(zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin)
(1) Zdravstveno stanje gostiteljskih rastlin se ugotavlja na
podlagi programa posebnega nadzora, ki ga pripravi Uprava,
in določa zlasti obseg in način vizualnih pregledov, vzorčenja
in laboratorijskega testiranja gostiteljskih rastlin ter vodenja
evidenc o tem.
(2) Uprava zagotavlja izvajanje programa posebnega
nadzora, v katerem opredeli uradno sistematično raziskavo
pojavljanja in prenosa okužb s FD, navzočnost FD, meje njene
razširjenosti in zagotavlja njeno obvladovanje v skladu s pred‑
pisom, ki ureja varovana območja in izvajanje uradnih sistema‑
tičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih.
(3) Uprava sprejme načrt ukrepov obvladovanja trsnih
rumenic (v nadaljnjem besedilu: načrt ukrepov) z namenom iz‑
koreninjenja in preprečevanja izbruhov FD. V njem podrobneje
opredeli ukrepe (npr. odstranjevanje okuženih rastlin, zatiranje
ameriškega škržatka …), shemo poročanja, naloge izvajalcev,
izvajanje predpisanih ukrepov in ravnanje v primeru izbruha.
(4) Imetniki trte so dolžni zagotavljati zdravstveno varstvo
rastlin in izpolnjevati zahteve za pridelovanje in premeščanje
trte ter izvajanje fitosanitarnih ukrepov, zdravstvenih pregledov
rastlin in drugih odrejenih ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno varstvo rastlin, in s tem pravilnikom.
II. UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA
6. člen
(sistematična raziskava)
(1) Sistematična raziskava iz drugega odstavka prejšnjega
člena se izvaja na ogroženem območju in obsega predvsem:
– zdravstvene preglede in vzorčenje trte v trsnicah, matič‑
nih nasadih, njihovih varovalnih pasovih in v vinogradih,
– vzorčenje ameriškega škržatka in drugih morebitnih
prenašalcev FD,
– vzorčenje navadnega srobota in drugih morebitnih go‑
stiteljskih rastlin,
– ugotavljanje navzočnosti ameriškega škržatka in drugih
morebitnih prenašalcev FD in
– laboratorijsko testiranje ter razvoj detekcijskih in iden‑
tifikacijskih metod.
(2) V sistematični raziskavi iz tega člena sodelujejo izva‑
jalci, ki so: nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (v
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nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci), imenovani v skladu
z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, fitosanitarni
inšpektorji in Uprava.
7. člen
(razmejeno območje)
(1) Če se pri izvajanju sistematične raziskave ugotovi in
z laboratorijsko analizo potrdi FD v trti, predstojnik Uprave z
odločbo razmeji žarišče okužbe in pripadajoče varnostno ob‑
močje. Če se pozneje ugotovi in potrdi FD na drugi točki, kot
je prvotna točka najdbe, Uprava razmejitev območij ustrezno
prilagodi oziroma razmejena območja med seboj tudi združuje
in smiselno zaokroža.
(2) Če se z laboratorijsko analizo potrdi navzočnost FD v
navadnem srobotu, se okoli te rastline v krogu s polmerom do
1 km opravi vizualne preglede vinogradov, matičnih nasadov,
trsnic in drugih lokacij, kjer raste trta, z namenom, da se ugotovi
morebitna navzočnost FD. Obseg pregledov in trajanje opredeli
program posebnega nadzora.
(3) Če v žarišču okužbe iz prvega odstavka tega člena v
obdobju zadnjih dveh popolnih rastnih dob niso prisotna bole‑
zenska znamenja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika
oziroma odsotnost FD potrjujejo laboratorijski izvidi, Uprava z
odločbo prekliče to žarišče okužbe in ga določi kot varnostno
območje. Pripadajoče varnostno območje preklicanega žarišča
se ne prekliče.
(4) Imetniki trte morajo v razmejenih območjih iz prvega
odstavka tega člena izvajati ukrepe iz 11. in 12. člena oziroma
13., 14. in 15. člena tega pravilnika.
8. člen
(zdravstveni pregledi)
(1) Če izvajalci med zdravstvenim pregledom iz prvega
odstavka 6. člena tega pravilnika sumijo na navzočnost FD,
odvzamejo uradne vzorce gostiteljskih rastlin za laboratorijsko
testiranje v skladu s programom posebnega nadzora.
(2) Če se zdravstveni pregled iz prve alineje prvega od‑
stavka 6. člena izvaja v trsnicah in matičnih nasadih, se šteje
za zdravstveni pregled v skladu s predpisom, ki ureja registra‑
cijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov in
izdajanje rastlinskih potnih listov. Če je ob tem odvzet uradni
vzorec, sta v času trajanja laboratorijske analize prepoveda‑
na premeščanje in uporaba trte in njenih delov za razmno‑
ževanje. Če je z laboratorijsko analizo okužba potrjena, se
izvajajo ukrepi v skladu z 11., 12., 13., 14. in 15. členom tega
pravilnika.
(3) V trsnicah in matičnih nasadih na razmejenem obmo‑
čju se lahko odvzamejo vzorci za ugotavljanje latentne okužbe,
to je okužbe brez vidnih znamenj iz prvega odstavka 3. člena
tega pravilnika.
(4) Izvajalci morajo o pregledih iz tega člena obveščati
Upravo in druge sodelujoče v skladu z načrtom ukrepov.
(5) Če pooblaščeni izvajalec ugotovi okužbo s FD oziroma
dobi laboratorijsko potrditev okužbe s FD ali ugotovi kršitev fito‑
sanitarnih predpisov, obvesti o tem pristojnega fitosanitarnega
inšpektorja.
9. člen
(neokuženo mesto pridelave)
(1) Mesto pridelave, določeno v skladu s predpisom, ki
ureja registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in
distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov, je ena ali več
enot pridelave.
(2) Mesto pridelave se šteje za neokuženo mesto pride‑
lave, če je pod fitosanitarnim nadzorom v skladu s tem pravil‑
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nikom in mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe
ISPM‑10 organizacije za prehrano in kmetijstvo pri Združenih
narodih. Seznam neokuženenih mest pridelave je dosegljiv pri
Upravi in na njeni spletni strani http://www.furs.si/.
(3) Enota pridelave se šteje za neokuženo mesto pride‑
lave, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka za mesto
pridelave in je lokacija pridelave odobrena v skladu s 17. čle‑
nom tega pravilnika.
(4) Trsnico in matični nasad obdaja 100 m širok varo‑
valni pas, v katerem izvajalci najmanj enkrat letno opravijo
zdravstveni pregled gostiteljskih rastlin v skladu s programom
posebnega nadzora.
(5) Trsnice, matični nasadi in njihovi varovalni pasovi ne
smejo biti okuženi s FD.
(6) Če so med zdravstvenimi pregledi v trsnicah in matič‑
nih nasadih in njihovih varovalnih pasovih najdena na trti bo‑
lezenska znamenja trsnih rumenic iz prvega odstavka 3. člena
tega pravilnika, je potrebno odvzeti uradni vzorec za laborato‑
rijsko analizo v skladu s programom posebnega nadzora.
(7) Če je med zdravstvenimi pregledi v trsnicah, matičnih
nasadih in v njihovi neposredni bližini najden navadni srobot,
ga mora imetnik odstraniti zaradi nevarnosti za zdravstveno
varstvo rastlin.
(8) Fitosanitarni inšpektor ali organ za potrjevanje, imeno‑
van v skladu s predpisi, ki urejajo material za vegetativno raz‑
množevanje trte (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje)
potrdi mesto pridelave ob koncu rastne dobe kot neokuženo
mesto pridelave iz drugega odstavka tega člena, če:
– je lokacija trsnice ali matičnega nasada odobrena v
skladu z drugim odstavkom 17. člena tega pravilnika,
– v trsnici ali matičnem nasadu iz prejšnje alineje ni na‑
vadnega srobota in
– se trsnica ali matični nasad ne nahaja v žarišču okužbe
in so izpolnjeni pogoji iz predpisov, ki urejajo razmnoževalni
material trte in predpisov, ki urejajo zdravstveno varstvo ra‑
stlin.
III. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA
IN ZATIRANJE
10. člen
(dolžnosti imetnikov)
(1) Imetniki trte so dolžni rastline med rastno dobo redno
pregledovati in ob sumu, da so trte okužene s FD, o tem takoj
obvestiti izvajalce programa posebnega nadzora.
(2) V trsnicah in matičnih nasadih so imetniki dolžni spre‑
mljati navzočnost ameriškega škržatka z nastavitvijo rumenih
lepljivih plošč.
(3) Imetniki vinogradov, trsnic in matičnih nasadov so
dolžni zatirati ameriškega škržatka v skladu z načrtom ukrepov
iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(4) Načrt ukrepov iz prejšnjega odstavka opredeli število
potrebnih tretiranj proti ameriškemu škržatku na ogroženem
območju glede na biologijo organizma in njegovo pojavljanje.
(5) Če je z laboratorijsko analizo potrjena FD v navadnem
srobotu, mora imetnik odstraniti okuženo rastlino s koreninami
vred.
11. člen
(ukrepi izkoreninjenja v žarišču okužbe)
(1) Če laboratorij z analizo potrdi FD v uradnem vzorcu
trte, Uprava razmeji žarišče okužbe in varnostno območje v
skladu s prvim odstavkom 7. člena tega pravilnika.
(2) Fitosanitarni inšpektorji sistematično nadzirajo žarišče
okužbe in odrejajo odstranitev in uničenje okuženih trt, v katerih
je bila potrjena okužba s FD, in vseh trt z bolezenskimi zna‑
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menji iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika s koreninami
vred, lahko tudi na podlagi vizualnih znamenj brez odvzema
uradnih vzorcev, ter druge predpisane ukrepe.
(3) Če se v naslednjem letu po odstranitvi trte s potrje‑
no okužbo s FD iz prejšnjega odstavka pojavijo bolezenska
znamenja na sosednjih trtah, fitosanitarni inšpektor odredi
odstranitev in uničenje vseh sosednjih trt, četudi te ne ka‑
žejo bolezenskih znamenj iz prvega odstavka 3. člena tega
pravilnika.
(4) Če je v vinogradu v žarišču okužbe več kot 20% trt z
bolezenskimi znamenji iz prvega odstavka 3. člena tega pravil‑
nika, fitosanitarni inšpektor odredi odstranitev in uničenje vseh
trt v tem vinogradu.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
morajo imetniki trte v žarišču okužbe izvajati naslednje fitosa‑
nitarne ukrepe:
– ne smejo premeščati trte, zlasti njenih delov za razmno‑
ževanje, iz žarišča okužbe,
– spremljati navzočnost bolezenskih znamenj trsnih ru‑
menic in ob vsakem novem sumu iz prvega odstavka 3. čle‑
na tega pravilnika obveščati izvajalce programa posebnega
nadzora,
– zatirati ameriškega škržatka v skladu z načrtom ukre‑
pov.
(6) Če se trsnica ali matični nasad nahaja v žarišču okuž‑
be, se ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka
lahko umakne prepoved premeščanja trt in njihovih delov iz
te trsnice ali matičnega nasada v skladu z 18. členom tega
pravilnika, če ni:
1. nevarnosti za zdravstveno varstvo trte na podlagi oce‑
ne tveganja zaradi FD in
2. suma, da so trte okužene, in sicer da so izpolnjene
naslednje zahteve:
– na trti v tej trsnici ali matičnem nasadu ni bila potrjena
okužba s FD in so bile odstranjene trte z bolezenskimi znamenji
trsnih rumenic iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika,
– v varovalnem pasu te trsnice ali matičnega nasada ni
bila ugotovljena okužba s FD in so bile odstranjene trte z bole‑
zenskimi znamenji trsnih rumenic iz prvega odstavka 3. člena
tega pravilnika in
– evidenca uporabe fitofarmacevtskih sredstev izkazuje
zatiranje ameriškega škržatka v skladu z načrtom ukrepov.
12. člen
(ukrepi preprečevanja širjenja v varnostnem območju)
(1) Fitosanitarni inšpektorji v varnostnem območju iz pr‑
vega odstavka prejšnjega člena izvajajo:
– poostreno spremljanje navzočnosti bolezenskih znamenj
trsnih rumenic iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika,
– vzorčenje posameznih trt za laboratorijsko testiranje
navzočnosti FD,
– določitev načina zavarovanja trte, da se prepreči stik z
drugimi trtami,
– odrejanje in nadzor odstranitve in uničenja trt, pri katerih
je z laboratorijsko analizo ugotovljena okužba s FD, in
– odrejanje in nadziranje izvajanja drugih predpisanih
ukrepov.
(2) Pooblaščeni izvajalci v varnostnem območju izvajajo:
– poostreno spremljanje navzočnosti bolezenskih znamenj
trsnih rumenic iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika,
– vzorčenje posameznih trt za laboratorijsko testiranje
navzočnosti FD in
– določitev načina zavarovanja trte, da se prepreči stik z
drugimi trtami.
(3) V varnostnem območju iz prvega odstavka prejšnjega
člena morajo imetniki trte ne glede na določbe prvega in dru‑
gega odstavka tega člena:
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– spremljati navzočnost bolezenskih znamenj trsnih rume‑
nic in ob vsakem novem sumu iz prvega odstavka 3. člena tega
pravilnika obveščati izvajalce programa posebnega nadzora in
– zatirati ameriškega škržatka v skladu z načrtom ukrepov.
13. člen
(okužba v trsnici)
(1) Če je potrjena okužba trte s FD v trsnici, fitosanitarni
inšpektor poleg ukrepov iz drugega odstavka 11. člena tega
pravilnika odredi naslednje ukrepe:
– uničenje vseh trt iz iste partije, ki ji pripada okužena
rastlina; odstranitev trt se izvede s koreninami vred,
– prepoved premeščanja preostalih trt, ki izvirajo iz te
trsnice,
– preostale trte, ki izvirajo iz trsnice, v kateri je bila potr‑
jena okužba, se sortirajo in skladiščijo ločeno od ostalih trt z
istega mesta pridelave.
(2) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstav‑
ka Uprava za preostale trte iz tretje alineje prejšnjega odstavka
umakne prepoved premeščanja trt v skladu z 18. členom tega
pravilnika, če ni:
1. nevarnosti za zdravstveno varstvo trte na podlagi oce‑
ne tveganja zaradi FD in
2. suma, da so trte okužene, in sicer da so izpolnjene
naslednje zahteve:
– je bilo izvedeno uničenje trt v skladu s prvo alinejo
prejšnjega odstavka,
– na preostalih trtah celotno rastno dobo niso bila opa‑
žena bolezenska znamenja trsnih rumenic iz prvega odstavka
3. člena tega pravilnika in
– evidenca uporabe fitofarmacevtskih sredstev izkazuje
zatiranje ameriškega škržatka v skladu z načrtom ukrepov.
(3) Če je v trsnici prišlo do okužbe trte s FD, imetnik za trte,
ki izhajajo iz druge trsnice s tega mesta pridelave, ne sme izdati
rastlinskega potnega lista za varovano območje, razen če:
– je bilo predhodno opravljeno tretiranje teh trt z vročo
vodo v skladu s 16. členom tega pravilnika ali
– fitosanitarni inšpektor ali organ za potrjevanje ugotovi,
da se ta druga trsnica šteje za neokuženo mesto pridelave.
14. člen
(okužba v matičnem nasadu)
(1) Če je potrjena okužba trte s FD v matičnem nasa‑
du, fitosanitarni inšpektor poleg ukrepov iz drugega odstavka
11. člena tega pravilnika odredi prepoved rezanja delov trte za
razmnoževanje, dokler se ne ugotovi, da od začetka zadnjih
dveh popolnih rastnih dob v tem matičnem nasadu niso bila
opažena bolezenska znamenja trsnih rumenic iz prvega od‑
stavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Fitosanitarni inšpektor v letu, ko je bila v matičnem
nasadu ugotovljena okužba, odredi uničenje vseh trt za saditev
s koreninami vred, pri katerih deli trte za razmnoževanje izvirajo
iz tega matičnega nasada.
15. člen
(okužba v varovalnem pasu trsnice ali matičnega nasada)
(1) Če se ugotovi okužba trte v varovalnem pasu trsnice
ali matičnega nasada, fitosanitarni inšpektor odredi ukrepe iz
drugega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(2) V trsnici ali matičnem nasadu iz prejšnjega odstavka
fitosanitarni inšpektor ali organ za potrjevanje:
– opravi zdravstvene preglede v skladu z drugim odstav‑
kom 8. člena tega pravilnika,
– v primeru bolezenskih znamenj iz prvega odstavka
3. člena tega pravilnika odvzame uradni vzorec trte.
(3) Uprava umakne prepoved premeščanja trt in njihovih
delov iz trsnice in matičnega nasada iz prvega odstavka tega
člena v skladu z 18. členom tega pravilnika, če ni:
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1. nevarnosti za zdravstveno varstvo trte na podlagi oce‑
ne tveganja zaradi FD in
2. suma, da so trte okužene, in sicer da so izpolnjene
naslednje zahteve:
– so bile okužene trte oziroma trte, na katerih so bila na
podlagi vizualnih pregledov ugotovljena bolezenska znamenja
trsnih rumenic iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, v
varovalnem pasu odstranjene s koreninami vred,
– na trtah v trsnici ali matičnem nasadu ni bila ugotovljena
okužba s FD in so bile odstranjene trte z bolezenskimi znamenji
trsnih rumenic iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, in
– če evidenca uporabe fitofarmacevtskih sredstev izkazu‑
je zatiranje ameriškega škržatka v skladu z načrtom ukrepov.
16. člen
(tretiranje z vročo vodo)
(1) Tretiranje z vročo vodo pomeni potapljanje olese‑
nelega rastlinskega materiala v vodno kopel s temperaturo
50 ˚C za 45 minut ali druge kombinacije temperature in časa,
ki dosežejo učinkovito delovanje proti okužbi s FD v skladu
z metodo, ki je dostopna na Upravi in na njeni spletni strani
http://www.furs.si/.
(2) O tretiranju iz prejšnjega odstavka imetnik trte ali drug
izvajalec, ki zanj opravi tretiranje, hrani zapise o metodi, ki jo
uporablja, zlasti o postopku tretiranja, kombinaciji temperature
in časa, datuma, količine in serije materiala trte, ki ga tretira.
(3) Dokumentacijo tretiranja iz prejšnjega odstavka nad‑
zira fitosanitarni inšpektor.

IV. PRIJAVA LOKACIJE PRIDELAVE IN VLOGA
ZA IZJEMNO DOVOLJENJE
17. člen
(prijava lokacije pridelave)
(1) Imetnik trte sporoči Upravi, fitosanitarnemu inšpektorju
ali organu za potrjevanje novo lokacijo za saditev trsnice ali
matičnega nasada v obdobju od 15. novembra do 30. aprila.
Za novo lokacijo trsnice ali matičnega nasada se šteje enota
pridelave, ki je izven varovalnega pasu že odobrene trsnice ali
matičnega nasada.
(2) Uprava odobri lokacijo trsnice ali matičnega nasada,
če se lokacija nahaja najmanj 100 m od roba žarišča okužbe.
Seznam odobrenih lokacij trsnic ali matičnih nasadov po mestih
pridelave je dosegljiv pri Upravi.
(3) Ko je matični nasad posajen na novo lokacijo, odo‑
breno v skladu s tem členom, mora imetnik vsako leto prijaviti
pridelavo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo
rastlin, in pravilnikom, ki ureja registracijo pridelovalcev, pre‑
delovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih pro‑
izvodov in nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih
potnih listov. V matičnem nasadu je dovoljena rez cepičev in
podlag, če v njem od začetka zadnjih dveh popolnih rastnih
dob ni bila potrjena okužba s FD in so bile odstranjene vse trte
z bolezenskimi znamenji trsnih rumenic iz prvega odstavka
3. člena tega pravilnika.
(4) Za novo lokacijo se šteje tudi lokacija obstoječega
vinograda, v katerem želi imetnik trte vzpostaviti matični nasad.
Imetnik mora vsako leto prijaviti pridelavo v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, in pravilnikom, ki ureja regi‑
stracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov in
izdajanje rastlinskih potnih listov. V matičnem nasadu je dovo‑
ljena rez cepičev in podlag, če v njem od začetka zadnjih dveh
popolnih rastnih dob ni bila potrjena okužba s FD in so bile
odstranjene vse trte z bolezenskimi znamenji trsnih rumenic iz
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
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18. člen
(umik prepovedi premeščanja trt in njihovih delov)
(1) Za umik prepovedi premeščanja trt in njihovih delov
iz šestega odstavka 11. člena, drugega odstavka 13. člena in
iz tretjega odstavka 15. člena tega pravilnika imetnik vloži pri
Upravi vlogo, v kateri navede podatke o vrsti pridelave in razlo‑
gih za umik prepovedi premeščanja trt in njihovih delov.
(2) Uprava lahko zahteva od imetnika trte, fitosanitarnega
inšpektorja ali druge uradne osebe dodatne podatke, da bo
lahko odločila o umiku prepovedi premeščanja trt in njihovih
delov.
(3) Če obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo trt, Upra‑
va lahko pred umikom prepovedi premeščanja trt in njihovih
delov zahteva od imetnika trt, da jih predhodno tretira z vročo
vodo.
(4) Uprava izda odločbo o umiku prepovedi premeščanja
trt in njihovih delov, če so izpolnjeni s tem pravilnikom predpi‑
sani pogoji in ni nevarnosti za prenos FD.

V. EVIDENCE, LETNI PROGRAM, ODŠKODNINA,
IZJEME IN OPUŠČENI VINOGRADI
19. člen
(evidence)
(1) Uprava vodi evidenco o obsegu ugotovljene okužbe
s FD in o okuženih mestih oziroma enotah pridelave ter o iz‑
danih dovoljenjih iz tega pravilnika na podlagi lastnih podatkov
in podatkov, ki jih zagotavlja fitosanitarna inšpekcija, organ za
potrjevanje in drugi pooblaščeni izvajalci.
(2) Izvajalci posebnega nadzora s pomočjo informacijske‑
ga sistema redno zagotavljajo podatke iz 6., 8., 11., 12., 13.,
14. in 15. člena tega pravilnika.
20. člen
(odškodnina)
(1) Stroške uničenja gostiteljskih rastlin v skladu s tem
pravilnikom nosi imetnik gostiteljskih rastlin. Imetnik trte je
upravičen do odškodnine za uničene trte, če je izvedel vse
predpisane ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo rastlin, in s tem pravilnikom.
(2) Za uveljavitev odškodnine iz prejšnjega odstavka vloži
imetnik trte na Upravo zahtevo v skladu s predpisom, ki ureja
odškodnine na področju zdravstvenega varstva rastlin.
21. člen
(izjeme)
(1) Uprava lahko za namen raziskav in žlahtnjenja v skla‑
du s predpisi, ki urejajo vnos in premeščanje škodljivih organiz‑
mov za znanstvene namene, dovoli odstopanje od ukrepov iz
tega pravilnika, če se izvedejo vsi drugi ukrepi, ki zagotavljajo
nadzor nad FD in preprečujejo njeno širjenje.
(2) Uprava lahko dovoli odstopanje od ukrepov iz tega
pravilnika tudi v drugih primerih, če so strokovno upravičeni in
če ni nevarnosti za širjenje FD.
(3) Uprava lahko zaradi preverjanja, da ni nevarnosti za
širjenje FD iz prejšnjega odstavka, na stroške vlagatelja zahte‑
va strokovno mnenje oziroma dodatno laboratorijsko testiranje
gostiteljskih rastlin.
22. člen
(opuščeni vinogradi)
(1) Za opuščen vinograd se šteje vinograd, ki ni redno
obdelan in vzdrževan oziroma zemljišče ni obdelano tako, da
je omogočena optimalna in gospodarna pridelava, trta vsaj v
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zadnjem letu ni bila obrezana v času zimske rezi, tako da se
poganjki prepletajo v vrsti in med vrstami, zemljišče se zarašča,
vidna pa so lahko tudi znamenja običajnih bolezni in škodljiv‑
cev, kot sta peronospora vinske trte in oidij.
(2) Ukrep za preprečevanje širjenja FD in zatiranje ameri‑
škega škržatka je izkrčitev opuščenega vinograda, tako da se
odstranijo trte s koreninami vred.
(3) Če na razmejenem območju izvajalci najdejo opuščen
vinograd, se šteje, da imetnik trte ne izvaja dolžnosti imetnikov
trte iz 10. člena tega pravilnika in s tem povzroča nevarnost
za zdravstveno varstvo trte v okolici. Fitosanitarni inšpektor
v tem primeru opravi inšpekcijski nadzor in zaradi prepreče‑
vanje pojava in širjenja FD v skladu s prejšnjih odstavkom
odredi obdelavo in vzdrževanje, vključno z ukrepi iz 10. člena
tega pravilnika. Če imetnik tega ne izvede v roku, ki ga določi
fitosanitarni inšpektor, fitosanitarni inšpektor odredi izkrčitev
tega vinograda.
(4) Rok iz prejšnjega odstavka določi fitosanitarni in‑
špektor tako, da je s tem onemogočena nadaljnja nevarnost
prenosa FD z ameriškim škržatkom.
(5) Če na ogroženem območju izven razmejenega obmo‑
čja izvajalci najdejo opuščen vinograd, obvestijo kmetijskega
inšpektorja, ki odredi ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje dobrega gospodarja kmetijskih zemljišč.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(odobritev lokacij trsnic in matičnih nasadov)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika, se šteje, da trsnice
in matični nasadi iz prijave pridelave v letu 2009 izpolnjujejo
pogoje za odobreno lokacijo, če se nahajajo najmanj 100 m od
roba žarišča okužbe.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko
pridelava v trsnicah, ki ne izpolnjujejo pogojev za odobritev
lokacije, nadaljuje v tej rastni dobi. V naslednjem letu prijava
pridelave na tej lokaciji ni mogoča.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se
lahko pridelava v matičnih nasadih, ki ne izpolnjujejo pogojev
za odobritev lokacije, nadaljuje. Imetnik ne sme premeščati
in uporabljati trt in njihovih delov za razmnoževanje iz tega
matičnega nasada. Imetnik lahko premešča in uporablja trte in
njihove dele, če od Uprave pridobi odločbo o umiku prepovedi
premeščanja trt in njihovih delov iz 18. člena tega pravilnika.
24. člen
(neokuženo mesto pridelave)
V letu 2009 fitosanitarni inšpektor ali organ za potrjevanje
potrdi matični nasad kot neokuženo mesto pridelave tudi, če ni
izpolnjen pogoj iz druge alineje osmega odstavka 9. člena tega
pravilnika. V roku enega leta od sprejetja tega pravilnika mora
biti v tem matičnem nasadu odstranjen navadni srobot.
25. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-121-2009
Ljubljana, dne 3. septembra 2009
EVA 2009-2311-0003
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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2. člen
V 2. členu se četrta alinea 8. točke spremeni tako, da se

Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odsta‑
vek, ki se glasita:
»(5) V primeru, ko so v jati nesnic izolirane salmonele v
enem oziroma več vzorcih fecesa, odvzetih na gospodarstvu
pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti,
mora uradni veterinar zaradi potrditve rezultatov nosilca de‑
javnosti opraviti potrditveno uradno vzorčenje, in sicer:
a) potrditveno uradno vzorčenje v odrasli jati nesnic se
opravi:
– na način, določen v točki 4(b)(i) Dela D Priloge II
Uredbe 2160/2003/ES. Preiskava se opravi ločeno za vsak
vzorec;
– ne glede na prejšnjo alineo lahko uradni veterinar na
pisno zahtevo nosilca dejavnosti opravi uradno potrditveno
vzorčenje v odrasli jati nesnic na način, določen v točki
4(b)(ii) ali 4(b)(iii) Dela D Priloge II Uredbe 2160/2003/ES.
Preiskava vzorcev se opravi v imenovanem laboratoriju na
stroške nosilca dejavnosti. Za preiskavo se lahko vzorce iz
točke 4(b)(ii) združi v skupne vzorce po pet živali. Usmrtitev
živali za bakteriološko preiskavo vzorcev iz točke 4(b)(ii) Dela
D Priloge II Uredbe 2160/2003/ES mora zagotoviti nosilec
dejavnosti. Usmrtitev živali se opravi v skladu s predpisi, ki
urejajo zaščito živali;
b) potrditveno uradno vzorčenje v vzrejni jati nesnic se
opravi tako, da se odvzame:
– dva para obuval, pri čemer se z vsakim parom obuval
prehodi okrog 50% površine, kjer se zadržujejo živali, ali
– dva vzorca zbranega fecesa po 150g, odvzetega z
vseh tekočih trakov ali strgal v zgradbi po zagonu sistema za
odstranjevanje gnoja, v poslopjih brez tekočih trakov ali strgal
pa se dva vzorca po 150g svežega fecesa odvzame iz 60
različnih mest v jamah za iztrebke. Preiskava se opravi ločeno
za vsak vzorec.
(6) Uradno vzorčenje v odrasli jati nesnic iz točk 2.1(a),
(b), (d) in (e) Priloge Uredbe 1168/2006/ES se opravi na na‑
čin, določen v točki 2.2 (a) oziroma (b) iste priloge. Uradno
vzorčenje v odrasli jati nesnic iz točke 2.1(c) Priloge Uredbe
1168/2006/ES se opravi na način iz točke a) prejšnjega od‑
stavka.«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta sedmi in osmi
odstavek.

»– v primeru odraslih jat nesnic je pozitivna tista jata, v
kateri so bili ugotovljeni oziroma potrjeni serovari Salmonella
Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium (razen cepnega
seva) v enem ali več vzorcih, odvzetih pri izvajanju uradnega
vzorčenja;«.

4. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta beseda »fecesa«,
besedilo »v skladu s točko 2.2. Uredbe 1168/2006/ES« pa se
nadomesti z besedilom »v skladu s petim odstavkom 6. člena
tega pravilnika«.

3. člen
V prvem odstavku 6. člena se v drugi alinei za bese‑
dilom »registriranimi hlevi« doda besedilo »in vzrejnih jatah
nesnic«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V primeru, ko so v vzrejni matični jati izolirane
salmonele v enem oziroma več vzorcih fecesa, odvzetih
na gospodarstvu pri izvajanju načrta spremljanja in nadzo‑
ra nosilca dejavnosti, mora uradni veterinar zaradi potrdi‑
tve rezultatov nosilca dejavnosti opraviti potrditveno uradno
vzorčenje na način, določen v točki 2.2.2.1. Priloge Uredbe
1003/2005/ES.«.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o vete‑
rinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o monitoringu in nadzoru salmonel
1. člen
V Pravilniku o monitoringu in nadzoru salmonel (Uradni
list RS, št. 25/06,14/07 in 122/07) se v 1. členu prva in druga
alinea spremenita tako, da se glasita:
»– Uredbe (ES) 2160/2003 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in dru‑
gih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili
(UL L št. 325 z dne 12. 12. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2009 z dne 18. marca 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta
in Sveta in Uredbe (ES) št. 1003/2005 v zvezi z nadzorom in
testiranjem salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in puranov
(UL L št. 73 z dne 19. 3. 2009, str. 5), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2160/2003/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1003/2005 z dne 30. junija
2005 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 glede cilja
Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov
salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in o spremembi
Uredbe (ES) št. 2160/2003 (UL L št. 170 z dne 1. 7. 2005,
str. 12), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št.
213/2009 z dne 18. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe
(ES) št. 1003/2005 v zvezi z nadzorom in testiranjem sal‑
monele v matičnih jatah Gallus gallus in puranov (UL L št.
73 z dne 19. 3. 2009, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1003/2005/ES);«.

glasi:

Št. 007-37/2009
Ljubljana, dne 4. septembra 2009
EVA 2009-2311-0133
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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BANKA SLOVENIJE
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Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja
za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna
institucija, hibridna plačilna institucija
ali plačilna institucija z opustitvijo

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena v povezavi s
četrtim odstavkom 21. člena in na podlagi sedmega odstavka
67. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list
RS, št. 58/09) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno bese‑
dilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za
opravljanje plačilnih storitev kot plačilna
institucija, hibridna plačilna institucija ali
plačilna institucija z opustitvijo
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino zahteve za iz‑
dajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna
institucija ter dokumentacijo in dokazila, ki mora biti priložena
k tej zahtevi.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo tudi za izdajo
dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot hibridna plačilna
institucija in dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot
plačilna institucija z opustitvijo razen, če ta sklep za izdajo teh
dovoljenj izrecno določa drugače.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpi‑
sov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
(opredelitve pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (v nadaljevanju:
ZPlaSS).
2. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO
DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV
KOT PLAČILNA INSTITUCIJA
3. člen
(vsebina zahteve)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih
storitev kot plačilna institucija mora obsegati:
a) vrsto dovoljenja, ki se zahteva;
b) navedbo plačilnih storitev, za katere se zahteva izdaja
dovoljenja;
c) navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca vlo‑
žnika v postopku izdaje dovoljenja, vključno s pooblastilom za
zastopanje;
d) firmo oziroma osebno ime vložnika, prebivališče (na‑
slov) oziroma sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika
ali pooblaščenca.
(2) K zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih
storitev kot plačilna institucija mora biti priložen dokaz o plačilu
takse za odločanje o zahtevi ter dokumentacija in dokazila o
izpolnjevanju pogojev glede:
a) statusnega ustroja iz 20. do 27. člena ZPlaSS;
b) varnega in zanesljivega poslovanja iz 44. člena
ZPlaSS;
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c) sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol iz
45. člena ZPlaSS;
d) zagotavljanja minimalnega kapitala iz 46. člena
ZPlaSS;
e) varstva denarnih sredstev uporabnikov iz 59. do
63. člena ZPlaSS.
2.1. Dokumentacija glede statusnega ustroja
4. člen
(dokumentacija glede pravnoorganizacijske oblike
plačilne institucije)
Vložnik mora v zvezi z izpolnjevanjem zahtev glede prav‑
noorganizacijske oblike in dejavnosti plačilne institucije predlo‑
žiti dokumentacijo, ki obsega:
a) izpisek iz sodnega registra;
b) statut oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko pla‑
čilne institucije, drug akt iz katerega je razviden statusni ustroj.
5. člen
(dokumentacija glede primernosti članov poslovodstva)
(1) Osebe, ki so ali bodo člani poslovodstva plačilne insti‑
tucije, morajo izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 26. člena
ZPlaSS.
(2) Vložnik mora v zvezi s presojo primernosti oseb, ki so
oziroma bodo člani organov poslovodstva predložiti dokumen‑
tacijo, ki obsega:
a) dokazilo, da član poslovodstva ni član organa nadzora
vložnika;
b) dokazila, da član poslovodstva v zadnjih petih letih
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper
gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor
in naravne dobrine;
c) dokazila, da v zadnjih dveh letih ni bil na prestajanju za‑
porne kazni zaradi kaznivega dejanja iz točke b) tega člena;
d) dokazilo, da članu poslovodstva vložnika ni bil izrečen
varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, ki še traja;
e) izjavo člana poslovodstva, da v zadnjih dveh letih ni
bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom kot
član poslovodstva ali nadzora družbe, nad katero je bil začet
stečajni postopek na podlagi zakona, ki ureja finančno poslo‑
vanje podjetij;
f) izpolnjen vprašalnik PLAČ 1 iz Priloge I tega sklepa.
6. člen
(dokumentacija glede primernosti oseb odgovornih
za neposredno vodenje poslov)
(1) Osebe, ki so ali bodo v plačilni instituciji neposredno
odgovorne za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitva‑
mi morajo izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 26. člena
ZPlaSS.
(2) Vložnik mora z zvezi s presojo primernosti oseb, ki
so oziroma bodo v plačilni instituciji neposredno odgovorne za
vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, predložiti doku‑
mentacijo, ki obsega:
a) dokazila o končani izobrazbi osebe ter o delovnih izku‑
šnjah na področju opravljanja plačilnih storitev;
b) dokazila o izkušnjah z vodenjem poslov podjetja primer‑
ljive velikosti in dejavnosti, kot je oziroma bo dejavnost plačilne
institucije, oziroma z vodenjem drugih primerljivih poslov;
c) izpolnjen vprašalnik PLAČ 2 iz Priloge II tega sklepa.
7. člen
(dokumentacija glede primernosti imetnikov
kvalificiranih deležev)
Vložnik mora v zvezi s presojo primernosti imetnikov kva‑
lificiranih deležev plačilne institucije (v nadaljevanju kvalificirani
imetnik) predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) seznam kvalificiranih imetnikov, ki so imetniki več kot
10% deleža glasovalnih pravic ali pravic v kapitalu plačilne
institucije, z navedbo njihovega deleža;
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b) seznam kvalificiranih imetnikov, ki so imetniki manj
kot 10% deleža glasovalnih pravic ali pravic v kapitalu plačilne
institucije z opisom načina uveljavljanja pomembnega vpliva
tega imetnika na upravljanje plačilne institucije;
c) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustrezne‑
ga javnega registra, v katerega je vpisan kvalificirani imetnik,
če je kvalificirani imetnik pravna oseba, oziroma fotokopijo
osebnega dokumenta, če je kvalificirani imetnik fizična oseba;
d) statut, oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko
kvalificiranega imetnika, drug akt iz katerega je razviden statu‑
sni ustroj kvalificiranega imetnika;
e) seznam desetih največjih delničarjev oziroma, glede
na pravnoorganizacijsko obliko kvalificiranega imetnika, drug
ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o mo‑
rebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav
lastnikov, ki bi bistveno vplivale na upravljanje kvalificiranega
imetnika;
f) letni poročili kvalificiranega imetnika za zadnji dve leti
poslovanja, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega
leta;
g) revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve
poslovni leti, če je bil kvalificirani imetnik zavezan k reviziji
letnega poročila;
h) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot
6 mesecev, računovodske izkaze kvalificiranega imetnika za
tekoče poslovno leto;
i) izjavo kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba, o
premoženjskem stanju kvalificiranega imetnika, s pooblasti‑
lom, da Banka Slovenije navedbe v izjavi preveri pri pristojnih
organih;
j) podatke o viru sredstev za naložbo v kvalificirani delež
in obrazložitev sposobnosti financiranja izvedbe poslovnega
načrta plačilne institucije.
8. člen
(dokumentacija o osebah, ki so s plačilno institucijo
v razmerju tesne povezanosti)
(1) Tesna povezanost je položaj, pri katerem sta dve ali
več fizičnih ali pravnih oseb povezane na enega od naslednjih
načinov:
– tako, da je ena od njiju posredno ali neposredno imetnik
poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerega
je udeležena pri upravljanju druge osebe ali v kapitalu druge
osebe z najmanj 20‑odstotnim deležem,
– z obvladovanjem,
– tako, da jih vse obvladuje ista tretja oseba.
(2) Vložnik mora v zvezi z osebami, ki so s plačilno insti‑
tucijo v razmerju tesne povezanosti, predložiti dokumentacijo,
ki obsega:
a) seznam oseb, ki so s plačilno institucijo v razmerju
tesne povezanosti;
b) opis načina povezave.
9. člen
(dokumentacija o začetnem kapitalu)
Vložnik mora za presojo višine začetnega kapitala pre‑
dložiti dokazila o posameznih sestavinah iz tretjega odstavka
25. člena ZPlaSS, glede na vrsto plačilnih storitev za katere je
vložena zahteva za izdajo dovoljenja.
2.2. Dokumentacija glede organizacijskih, kadrovskih,
tehničnih in drugih pogojev
10. člen
(splošno)
Vložnik mora za presojo pogojev za varno in zanesljivo
poslovanje plačilne institucije predstaviti poslovanje plačilne
institucije, ki zajema:
a) podroben opis plačilnih storitev in drugih gospodarskih
poslov, ki jih namerava opravljati plačilna institucija;
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b) opis nameravane uporabe podružnic, zastopnikov in
zunanjih izvajalcev;
c) opis tveganj, ki jim bo plačilna institucija izpostavljena
pri opravljanju plačilnih storitev in drugih gospodarskih poslov,
ter ukrepe za obvladovanje teh tveganj;
d) poslovni načrt opravljanja plačilnih storitev za prva
tri poslovna leta, iz katerega izhajajo podatki o izpolnjevanju
organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za
varno in zanesljivo poslovanje plačilne institucije iz 44. člena
tega ZPlaSS;
e) navedbo pooblaščenih revizorjev ali revizijskih družb,
če morajo biti letna poročila plačilne institucije revidirana in če
so že imenovani.
11. člen
(organizacijski pogoji in dokumentacija o zagotavljanju
organizacijskih pogojev)
(1) Organizacijski pogoji, ki jih mora zagotavljati plačilna
institucija za opravljanje plačilnih storitev, so:
– dosledno izdelani delovni postopki, ki se izvajajo v po‑
sameznih fazah plačilnih storitev;
– sprejeti postopki delovanja v primeru izrednih okoli‑
ščin;
– zagotavljanje sistema usposabljanja zaposlenih za iz‑
vajanje delovnih nalog.
(2) Vložnik mora za presojo zagotavljanja organizacij‑
skih pogojev plačilne institucije predložiti dokumentacijo, ki
obsega:
a) navedbo delovnih funkcij, ki bodo sestavljale proces
opravljanja plačilnih storitev;
b) opis in shematski prikaz postopkov izvajanja posame‑
zne plačilne storitve;
c) navodila za izvajanje delovnih postopkov v okviru po‑
samezne plačilne storitve;
d) pravila poslovanja v izrednih okoliščinah.
12. člen
(kadrovski pogoji in dokumentacija o zagotavljanju
kadrovskih pogojev)
(1) Kadrovski pogoji, ki jih mora zagotavljati plačilna insti‑
tucija za opravljanje plačilnih storitev, so:
– usposobljenost zaposlenih glede na vrsto plačilnih sto‑
ritev;
– zadostno število usposobljenih zaposlenih glede na
predvideni obseg plačilnih storitev;
– nadomestljivost neposredno odgovornih oseb za vode‑
nje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami.
(2) Vložnik mora za presojo zagotavljanja kadrovskih po‑
gojev plačilne institucije predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) podatke o izobrazbeni strukturi zaposlenih, ki bodo
izvajali aktivnosti v zvezi s plačilnimi storitvami, in o njihovih
delovnih izkušnjah;
b) potrdila oziroma druge dokaze o strokovni usposoblje‑
nosti zaposlenih, ki bodo izvajali aktivnosti v zvezi s plačilnimi
storitvami.
13. člen
(tehnični pogoji)
(1) Tehnična pogoja, ki ju mora zagotavljati plačilna insti‑
tucija za opravljanje plačilnih storitev sta:
– razpolaganje z ustrezno opremljenimi poslovnimi pro‑
stori za varno in nemoteno izvajanje plačilnih storitev,
– zagotavljanje informacijskega sistema, ki temelji na
razvojni strategiji in varnostni politiki.
(2) Tehnična opremljenost poslovnih prostorov mora pla‑
čilni instituciji omogočati varno in nemoteno izvajanje poslovnih
procesov v okviru opravljanja plačilnih storitev in zagotavljati
ločenost izvajanja posameznih funkcij v skladu s pravili o
obvladovanju tveganj, kot tudi možnost njihove medsebojne
povezave v skladu z delovnimi postopki.
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(3) Plačilna institucija, ki izvaja plačilne storitve z gotovino,
mora biti opremljena tako, da zagotavlja poslovanje v skladu z
veljavnimi pravili in standardi poslovanja z gotovino.
(4) Plačilna institucija mora imeti izdelan elaborat o varo‑
vanju premoženja, ki temelji na analizi tveganj in zajema:
– načrt varovanja premoženja,
– organizacijo prevoza in varovanja denarja ter drugih
vrednostnih pošiljk,
– upravljanje z varnostno‑nadzornim centrom in
– načrtovanje, razvoj in izvajanja varnostnih sistemov.
(5) Plačilna institucija mora vzpostaviti strategijo razvoja
in politiko varnosti informacijskih sistemov, ki upošteva pripo‑
ročila slovenskih standardov SIST ISO/IEC 27001:2006, SIST
ISO/IEC 17799:2005 in SIST ISO/IEC 17799:2003, ki jih izdaja
Slovenski inštitut za standardizacijo oziroma drug pooblaščen
organ. Politika varnosti informacijskih sistemov mora vključe‑
vati najmanj:
– cilje pri zagotavljanju varnosti informacijskih sistemov;
– načela in postopke za zaščito zaupnosti, neoporečnosti
in razpoložljivosti informacij; »zaupnost informacij« pomeni, da
je informacija dostopna samo pooblaščenim uporabnikom; »neo‑
porečnost informacij« pomeni, da je informacija točna in popolna;
»razpoložljivost informacij« pomeni, da imajo pooblaščeni upo‑
rabniki v potrebnem času zagotovljen dostop do informacij;
– porazdelitev odgovornosti glede varovanja informacij‑
ske tehnologije in informacij, shranjenih v informacijskih siste‑
mih plačilne institucije, ter pripadajoče dokumentacije; »infor‑
macijska tehnologija« pomeni strojno in programsko opremo;
»strojna oprema« pomeni opredmeteno računalniško in komu‑
nikacijsko opremo; »programska oprema« pomeni računalni‑
ške programe, postopke in pravila, ki zagotavljajo načrtovano
operativnost strojne opreme.
14. člen
(dokumentacija glede zagotavljanja tehničnih pogojev)
Vložnik mora za presojo zagotavljanja tehničnih pogojev
plačilne institucije predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) predstavitev tehnične opremljenosti poslovnih prosto‑
rov za varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov pri
izvajanju plačilnih storitev, če je načrtovano, tudi za gotovinsko
poslovanje za stranke;
b) strategijo razvoja informacijskih sistemov (strojne in
programske opreme);
c) opis postopkov za neprekinjeno delovanje sistemov;
d) okvirno predstavitev vsebine elaborata o varovanju
premoženja;
e) varnostno politiko na področju informacijskih siste‑
mov.
2.3. Dokumentacija o sistemu upravljanja in sistemu
notranjih kontrol
2.3.1. Sistem upravljanja
15. člen
(organizacijska struktura in dokumentacija o njeni ustreznosti)
(1) Plačilna institucija mora zagotavljati jasno organizacij‑
sko strukturo, ki temelji na:
– natančno opredeljenih, preglednih in doslednih notranjih
razmerjih glede odgovornosti;
– učinkoviti komunikaciji in sodelovanju na vseh organiza‑
cijskih ravneh, ki sodelujejo v delovnem procesu;
– pravočasnem in zanesljivem informiranju vodstvene
ravni za sprejemanje poslovnih odločitev, vključujoč poročanje
o tveganjih.
(2) Vložnik mora za presojo ustreznosti organizacijske
strukture plačilne institucije predložiti dokumentacijo, ki ob‑
sega:
a) organigram plačilne institucije;
b) interne pravilnike in druge akte, ki opredeljujejo izvaja‑
nje plačilnih storitev;
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c) dokumentacijo, iz katere sta razvidna sistem spreje‑
manja odločitev in odgovornost posameznikov, ki sprejemajo
odločitve pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja
plačilnih storitev.
16. člen
(postopki o ugotavljanju, ocenjevanju, obvladovanju,
spremljanju in poročanju o tveganjih)
(1) Sistem upravljanja s tveganji plačilne institucije mora
zajeti vsa finančna (kot so: kapitalsko, kreditno, likvidnostno
in valutno tveganje ter tveganje dobičkonosnosti) in nefinanč‑
na tveganja (kot so: operativno tveganje, tveganje ugleda in
strateško tveganje), vključno s tehničnimi in proceduralnimi
tveganji, ki obsegajo tudi tveganja iz naslova poslovnega so‑
delovanja z zunanjimi izvajalci, ki za plačilno institucijo izvajajo
operativne ali druge pomožne storitve v zvezi z njeno poslovno
dejavnostjo.
(2) Za upravljanje z operativnim tveganjem mora plačilna
institucija vzpostaviti sistem v skladu s splošnimi standardi upra‑
vljanja z operativnim tveganjem iz Priloge III. tega sklepa.
(3) Poslovodstvo plačilne institucije je odgovorno za vzpo‑
stavitev učinkovitega sistema upravljanja s tveganji na podlagi
sprejetih strategij in izvedbenih politik glede na vrsto tveganja.
Poslovodstvo plačilne institucije mora zlasti zagotoviti, da:
– ugotavljanje tveganj zajema celovito in pravočasno pre‑
poznavanje tveganj ter analizo vzrokov za njihov nastanek;
– merjenje oziroma ocenjevanje tveganj temelji na kvali‑
tativnih kot tudi kvantitativnih metodah;
– obvladovanje tveganj vključuje ukrepe in pravila za
spremljavo, zmanjševanje, razpršitev, prenos in izognitev ugo‑
tovljenim tveganjem;
– spremljanje tveganj zajema pravila glede odgovornosti,
pogostosti poročanja in načina spremljave s ciljem doseganja
sprejemljivega profila tveganosti.
(4) Plačilna institucija mora imeti za namen upravljanja s
tveganji sprejeta pravila uvajanja novih produktov ali sistemov,
s katerimi določi, kaj šteje za nov produkt oziroma sistem, in
pravila za izvedbo analize pripadajočih tveganj.
17. člen
(dokumentacija o ugotavljanju, ocenjevanju, obvladovanju,
spremljanju in poročanju o tveganjih plačilne institucije)
Vložnik mora za presojo postopkov ugotavljanja, oce‑
njevanja, obvladovanja, spremljanja in poročanja o tveganjih
plačilne institucije predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) strategije in politike prevzemanja tveganj in upravljanja
s tveganji;
b) pravila glede uvajanja novih produktov ali sistemov;
c) pravila uporabe zastopnikov, podružnic in zunanjih
izvajalcev;
d) opis obravnave tveganj pri poslovanju preko podružnic,
zastopnikov in zunanjih izvajalcev;
e) predstavitev sistema notranjega poročanja o tvega‑
njih;
f) predstavitev sposobnosti poročanja Banki Slovenije
in Uradu za preprečevanje pranja denarja in financiranja te‑
rorizma.
2.3.2. Sistem notranjih kontrol
18. člen
(postopki za zagotavljanje sistema notranjih kontrol)
(1) Plačilna institucija mora imeti učinkovito strukturo sis‑
tema notranjih kontrol, na katerih temelji izvajanje notranjih
kontrolnih dejavnosti. Notranje kontrolne dejavnosti se morajo
izvajati na ravni vseh plačilnih storitev, v okviru vseh dnevnih
poslovnih dejavnosti, vključno s spremljanjem delovanja infor‑
macijskih sistemov ter delovanja zaposlenih, kot tudi zunanjih
izvajalcev. Bistvene ugotovitve notranjih kontrolnih dejavnosti
ter pripadajoči ukrepi morajo biti dokumentirani.
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(2) Plačilna institucija mora v okviru izvajanja notranjih
kontrol zagotoviti najmanj: jasno opredeljene kontrolne točke
v vseh delovnih procesih, limite za omejevanje izpostavljeno‑
sti plačilne institucije finančnim tveganjem, fizične kontrole in
sistem rednega poročanja ustreznim vodstvenim strukturam,
kot tudi sistem ugotavljanja in odprave kršitev in drugih nepra‑
vilnosti pri izvajanju plačilnih storitev.
(3) Notranje kontrolne dejavnosti na področju delovnih
procesov se morajo izvajati na podlagi pisnih navodil in usmeri‑
tev, ki vključujejo opise poslovnih procesov, delovna navodila in
pravilnike, ki urejajo delovne procese. Plačilna institucija mora
zagotoviti ustrezno stopnjo podrobnosti navodil in usmeritev,
vključno s pravili glede organizacijske in poslovno‑operativ‑
ne strukture plačilne institucije, sistema dodeljevanja nalog,
hierarhije sprejemanja odločitev, pristojnosti in odgovornosti
zaposlenih ter izvajanja postopkov. Stopnja podrobnosti teh
navodil in usmeritev mora biti odvisna od značilnosti, obsega
in zapletenosti poslovnih dejavnosti plačilne institucije ter pri‑
padajočih tveganj. V primeru kakršnih koli sprememb poslovnih
dejavnosti ali pripadajočih procesov morajo biti navodila in
usmeritve ustrezno in čim prej ažurirani. Navodila in usmeritve
morajo biti dokumentirani. Zaposleni morajo biti seznanjeni z
vsebino tistih navodil in usmeritev, ki jih potrebujejo za izpol‑
njevanje vseh svojih delovnih nalog.
(4) Notranje kontrolne dejavnosti na področju določanja
limitov za omejevanje izpostavljenosti finančnim tveganjem
vključujejo: vzpostavitev strukture limitov izpostavljenosti, sis‑
tem preverjanja skladnosti poslovnih transakcij z vzpostavlje‑
nimi limiti ter morebitne postopke presoje odobritev poslovnih
transakcij, ki presegajo te limite.
(5) Notranje kontrolne dejavnosti na področju fizičnih
kontrol vključujejo: fizične kontrole dostopa do premičnega
in nepremičnega premoženja plačilne institucije in njegovo
varovanje, izvajanje načela štirih oči ter redno popisovanje
premičnega in nepremičnega premoženja plačilne institu‑
cije.
(6) Notranje kontrolne dejavnosti na področju kadrov
vključujejo spremljanje zasedenosti delovnih mest, znanja in
strokovnosti zaposlenih ter izvajanja izobraževanja, spremlja‑
nje števila zaposlenih za določen čas ter izvajanje nadzora
nad njimi.
(7) Plačilna institucija mora zagotoviti notranje in zunanje
poročanje, ki poleg poročil o tveganjih vključuje tudi podatke o:
– o poslovanju plačilne institucije,
– o skladnosti delovanja plačilne institucije z veljavno
zakonodajo, standardi in kodeksi ter notranjimi akti in
– o zunanjem poslovnem okolju plačilne institucije ter
zunanjih razvojnih trendih.
(8) Notranje kontrolne dejavnosti na področju poročanja
temeljijo na spremljanju poročil s strani ustreznih vodstvenih
ravni in vključujejo ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti in
napak v poročilih ter drugih nepravilnosti v delovanju zaposle‑
nih pri izdelavi poročil.
(9) Plačilna institucija mora na področju informacijskih
sistemov izvajati sledeče notranje kontrolne dejavnosti:
– pri izvajanju strategije razvoja informacijskih sistemov:
ugotavljati njegove skladnosti s poslovnimi procesi, kvalite‑
to projektnega načrtovanja, vključenosti ustreznih kadrov ter
seznanjenosti različnih vodstvenih ravni s pripadajočo proble‑
matiko;
– pri zagotavljanju varnosti informacijskih sistemov: lo‑
gične in fizične kontrole pri dostopanju do informacijskih sis‑
temov;
– pri strojni opremi: ugotavljati njene ustreznosti glede
zahtev pripadajočih poslovnih procesov, notranjih in tehničnih
standardov ter rednosti njenega vzdrževanja;
– pri programski opremi: ugotavljati njene ustreznosti in
uporabe v poslovnih procesih v smislu izpolnjevanja zahtev
uporabnikov ter ločevanja funkcij razvoja, vzdrževanja in upo‑
rabe programske opreme.
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(10) Plačilna institucija mora v zvezi s preprečevanjem
pranja denarja in financiranja terorizma izvajati zlasti sledeče
kontrolne dejavnosti:
– oceno tveganja pojava pranja denarja in financiranja
terorizma,
– izvajanje internih navodil za preprečevanja pranja de‑
narja in financiranja terorizma v skladu s predpisi,
– imenovanje in umestitev pooblaščenca v poslovni pro‑
ces plačilnih storitev.
19. člen
(dokumentacija za zagotavljanje sistema notranjih kontrol)
(1) Vložnik mora za presojo sistema notranjih kontrol pla‑
čilne institucije predložiti dokumentacijo, ki zajema predstavitev
organiziranosti sistema notranjih kontrol, z opisom strukture
notranjih kontrol in izvajanja notranjih kontrolnih dejavnosti v
okviru:
a) delovnih procesov,
b) vzpostavitve in izvajanja limitov,
c) fizičnih kontrol,
d) poročanja,
e) informacijskega sistema,
f) spremljave delovanja zaposlenih,
g) uporabe podružnic, zastopnikov in zunanjih izvajal‑
cev,
h) izvajanja preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma.
2.3.3. Uporaba podružnic, zastopnikov in zunanjih izvajalcev
20. člen
(postopki upravljanja s tveganji v zvezi s podružnicami,
zastopniki in zunanjimi izvajalci)
(1) Plačilna institucija, ki namerava uporabljati podružni‑
ce, zastopnike ali zunanje izvajalce pri izvajanju svojih poslov‑
nih dejavnosti, mora v zvezi z uporabo podružnic, zastopni‑
kov in zunanjih izvajalcev oblikovati politiko prevzemanja in
upravljanja s tveganji, ki mora vključevati najmanj naslednje
elemente:
– opis nameravane uporabe podružnic, zastopnikov in zu‑
nanjih izvajalcev ter zagotavljanja ustrezne kakovosti storitev,
– osnovna načela oziroma usmeritve glede upravljanja s
tveganji iz naslova uporabe podružnic, zastopnikov in zunanjih
izvajalcev,
– zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v zvezi z de‑
javnostmi, ki jih opravlja podružnica, zastopnik ali zunanji iz‑
vajalec,
– strategijo ukrepanja za primer pričakovane ali nepriča‑
kovane prekinitve pogodbenega razmerja z zastopnikom ali
zunanjim izvajalcem,
pri čemer uporaba podružnic, zastopnikov in zunanjih izvajal‑
cev ne sme oslabiti izvajanja poslovnih dejavnosti in procesa
upravljanja s tveganji plačilne institucije oziroma ne sme otežiti
izvajanja nadzora nad plačilno institucijo.
(2) Uporaba zastopnikov in zunanjih izvajalcev plačilne
institucije mora biti organizirana na način, ki plačilni instituciji
omogoča nepretrgano spremljanje delovanja zastopnikov in
zunanjih izvajalcev ter upravljanje s tveganji, ki izhajajo iz upo‑
rabe zastopnikov in zunanjih izvajalcev vključno z izvajanjem
postopkov notranje kontrole plačilne institucije v razmerju do
zastopnikov in zunanjih izvajalcev.
(3) Pogodbene pravice ter obveznosti plačilne institucije
in zastopnika oziroma zunanjega izvajalca morajo biti natančno
opredeljene in razumljive. Pogodbene pravice plačilne instituci‑
je morajo vključevati možnost predčasne prekinitve pogodbe‑
nega razmerja z zastopnikom oziroma zunanjim izvajalcem na
njeno zahtevo, v primeru ugotovljenih odstopanj od pogodbenih
obveznosti. Pogodbene obveznosti zastopnika oziroma zuna‑
njega izvajalca morajo vključevati: zaščito podatkov, skladnost
delovanja zastopnika oziroma zunanjega izvajalca z veljavno
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zakonodajo in drugimi predpisi ter popoln dostop plačilne in‑
stitucije do vseh prostorov in podatkov zastopnika oziroma
zunanjega izvajalca in njeno neomejeno pravico do pregleda
le teh.
(4) Zastopnik ter zunanji izvajalec morata na temelju po‑
godbe o ravni kakovosti storitev s plačilno institucijo (»Service
Level Agreement«) zagotoviti dogovorjeno raven kakovost
storitev. Pogodba o ravni kakovosti storitev mora vsebova‑
ti kvantitativna in/ali kvalitativna merila, na podlagi katerih
lahko zastopnik oziroma zunanji izvajalec in plačilna institu‑
cija ocenita ustreznost kakovosti zadevne storitve. Če raven
kakovosti storitev ni v skladu s to pogodbo, mora plačilna
institucija nemudoma sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo
pomanjkljivosti.
21. člen
(dokumentacija glede uporabe podružnic, zastopnikov
in zunanjih izvajalcev)
(1) Če namerava plačilna institucija uporabljati podru‑
žnice, zastopnike ali zunanje izvajalce pri izvajanju svojih po‑
slovnih dejavnosti, mora vložnik zahtevi za izdajo dovoljenja
priložiti opis politike prevzemanja in upravljanja s tveganji iz
naslova uporabe zastopnikov, podružnic in zunanjih izvajalcev,
ter dokumentacijo v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev preko
podružnice in zastopnika oziroma glede izvajanja operativnih
funkcij preko zunanjega izvajalca.
(2) Vložnik mora v zvezi z nameravanim opravljanjem
plačilnih storitev preko zastopnika predložiti dokumentacijo,
ki obsega:
a) pogodbo o sodelovanju z zastopnikom;
b) opis plačilnih storitev, ki jih namerava opravljati plačilna
institucija preko zastopnika;
c) statut oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko
zastopnika, ki je pravna oseba, drug akt iz katerega je razviden
statusni ustroj;
d) izpis iz sodnega registra ali drugega javnega registra
pravnih oseb, če je zastopnik pravna oseba, oziroma izpis iz
uradne evidence stalnih prebivališč fizičnih oseb, če je zasto‑
pnik fizična oseba;
e) dokazila iz 5. in 6. člena tega sklepa glede primernosti
poslovodstva zastopnika oziroma oseb, odgovornih za nepo‑
sredno vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, ki jih v
imenu plačilne institucije opravlja zastopnik;
f) opis postopkov ugotavljanja, ocenjevanja, obvladova‑
nja, spremljanja in poročanja o tveganjih pri zastopniku ter opis
mehanizmov notranje kontrole, ki jih bo uporabljal zastopnik v
zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma
v skladu s predpisi.
(3) Vložnik mora v zvezi z nameravanim opravljanjem
plačilnih storitev preko podružnice predložiti dokumentacijo,
ki obsega:
a) opis plačilnih storitev, ki jih namerava opravljati plačilna
institucija preko podružnice;
b) akt o ustanovitvi podružnice;
c) izpis iz sodnega registra ali drugega javnega registra,
v katerega se vpisuje podružnica;
d) dokazila iz 5. in 6. člena tega sklepa glede primer‑
nosti poslovodstva podružnice oziroma oseb; odgovornih za
vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, ki jih opravlja
podružnica;
e) opis postopkov ugotavljanja, ocenjevanja, obvladova‑
nja, spremljanja in poročanja o tveganjih v podružnici.
(4) Vložnik mora v zvezi z izvajanjem operativnih funkcij
preko zunanjega izvajalca, na katerega namerava plačilna
institucija prenesti izvajanje pomembnih operativnih nalog v
zvezi z opravljanjem plačilnih storitev, predložiti dokumentacijo,
ki obsega:
a) pogodbo o sodelovanju z zunanjim izvajalcem;
b) opis pomembnih operativnih nalog, ki se prenašajo na
zunanjega izvajalca;

Št.

73 / 21. 9. 2009 /

Stran

9863

c) opis ureditve odgovornosti med plačilno institucijo in
zunanjim izvajalcem;
d) opis postopkov ugotavljanja, ocenjevanja, obvlado‑
vanja, spremljanja in poročanja o tveganjih pri zunanjem iz‑
vajalcu.
2.4. Dokumentacija glede zagotavljanja
minimalnega kapitala
22. člen
(dokumentacija glede zagotavljanja minimalnega kapitala)
(1) Vložnik mora v zvezi z zahtevami glede izpolnjevanja
minimalnega kapitala predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) poslovni načrt opravljanja plačilnih storitev za prva tri
poslovna leta, iz katerega izhajajo podatki za izračun minimal‑
nega kapitala v prvem letu poslovanja po vseh treh metodah iz
drugega odstavka 46. člena ZPlaSS;
b) letni poročili za zadnji dve poslovni leti, ki vsebujeta
primerljive podatke predhodnega leta;
c) revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve
poslovni leti, če je bil vložnik zavezan k reviziji letnega poro‑
čila;
d) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot
6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto.
(2) Poslovni načrt iz a) točke prvega odstavka tega člena
mora za namen določitve metode za izračun kapitalske zahteve
v skladu s 46. členom ZPlaSS in Sklepom o kapitalu plačilnih
institucij (Uradni list RS, št. 73/09), vsebovati naslednje po‑
datke:
a) predvideni skupni znesek stalnih splošnih stroškov in
njihovo strukturo po vrstah teh stroškov;
b) predvideno višino povprečnih mesečnih zneskov pla‑
čilnih transakcij za prvo leto poslovanja;
c) izračun predvidenega indikatorja prihodkov za prvo leto
poslovanja iz 50. člena ZPlaSS.
2.5. Dokumentacija o varstvu denarnih sredstev
uporabnikov
23. člen
(varstvo denarnih sredstev uporabnikov)
(1) Vložnik mora za presojo zagotavljanja varstva denar‑
nih sredstev uporabnikov plačilnih storitev predložiti dokumen‑
tacijo, ki obsega:
a) opis načina varstva denarnih sredstev uporabnikov
plačilnih storitev;
b) dokazila o zagotavljanju ločitve denarnih sredstev upo‑
rabnikov plačilnih storitev in vodenju ločene evidence denarnih
sredstev v skladu z 59. členom ZPlaSS oziroma dokazilo skle‑
nitvi zavarovalne pogodbe oziroma druge primerljive garancije
v skladu s 60. členom ZPlaSS;
c) opis notranje revizijskih postopkov za zagotavljanje
varovanja denarnih sredstev uporabnikov.
(2) Poleg dokumentacije iz prvega odstavka tega člena
mora vložnik v primeru zahteve za izdajo dovoljenja za opra‑
vljanje plačilnih storitev kot hibridna plačilna institucija, kjer
se obseg denarnih sredstev, ki bodo uporabljena za plačilne
storitve, spreminja ali ni vnaprej znan, predložiti tudi opis
metode za določitev deleža sredstev, ki jih bodo uporabniki
plačilnih storitev predvidoma uporabili za izvrševanje plačil‑
nih transakcij in časovno vrsto preteklih podatkov o uporabi
denarnih sredstev za izvrševanje plačilnih transakcij oziroma
za druge namene, če z njo razpolaga. Če hibridna plačilna
institucija ob vložitvi zahteve ne razpolaga z ustrezno časov‑
no vrsto preteklih podatkov, lahko v zahtevi predlaga, da se
do pridobitve teh podatkov uporabi ocena deleža denarnih
sredstev uporabnikov, ki se bodo predvidoma uporabila za
izvrševanje plačilnih transakcij, na podlagi podatkov, kot iz‑
hajajo iz poslovnega načrta.
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2.6. Dokumentacija o udeležbi v plačilnih sistemih
24. člen
(udeležba v plačilnih sistemih)
Vložnik mora v zvezi z morebitno udeležbo plačilne insti‑
tucije v domačih in tujih plačilnih sistemih predložiti dokumen‑
tacijo, ki obsega:
a) opis glavnih značilnosti plačilnega sistema glede izra‑
čuna in poravnave denarnih obveznosti udeležencev plačilnega
sistema;
b) opis nameravane oblike udeležbe v plačilnem siste‑
mu;
c) opis pomembnih tveganj, ki jih prevzema z udeležbo v
plačilnem sistemu v skladu s pravili plačilnega sistema glede
obvladovanja teh tveganj;
d) opis notranjih kontrolnih dejavnosti v zvezi z udeležbo v
plačilnem sistemu in prevzemanjem tveganj v zvezi z udeležbo
v tem sistemu.
3. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO
DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV
KOT PLAČILNA INSTITUCIJA Z OPUSTITVIJO
25. člen
(zahteva za opustitev oziroma omejeno uporabo
posameznih zahtev)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev
izvrševanja denarnih nakazil kot plačilna institucija z opustitvijo
mora poleg sestavin iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa
vsebovati tudi predlog vložnika, za katere posamezne zahteve
glede statusnega ustroja iz 2. podpoglavja in glede sistema
upravljanja in sistema notranjih kontrol iz 7. podpoglavja 2.
poglavja ZPlaSS zahteva opustitev ali uporabo v omejenem
obsegu. V zahtevi mora vložnik podrobno utemeljiti razloge,
ki utemeljujejo dopustitev opustitve ali uporabo posameznih
zahtev za plačilne institucije v omejenem obsegu.
(2) V primeru, če vložnik zahteva uporabo določene zah‑
teve iz prvega odstavka tega člena v omejenem obsegu, mora
predlog vključevati tudi opis, v kakšnem obsegu naj se posa‑
mezna zahteva upošteva.
(3) Vložnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za opravlja‑
nje plačilnih storitev kot plačilna institucija z opustitvijo poleg
dokazila o plačilu takse za odločitev o zahtevi, priložiti doku‑
mentacijo in dokazila glede:
a) izpolnjevanja pogojev iz drugega odstavka 67. člena
ZPlaSS;
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b) razlogov, ki utemeljujejo dopustitev predlagane opusti‑
tve ali omejenega izvajanja posameznih zahtev;
c) drugih pogojev in zahtev iz drugega odstavka 3. člena
tega sklepa za katere vložnik ni predlagal opustitve oziroma
omejenega izpolnjevanja oziroma za katere opustitev ali ome‑
jeno izpolnjevanje ni dopustno.
26. člen
(dokumentacija v zvezi z zahtevo za opustitev oziroma
omejeno izpolnjevanje posameznih zahtev)
Vložnik mora v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz drugega
odstavka 67. člena ZPlaSS predložiti naslednjo dokumentaci‑
jo:
a) izpis iz sodnega registra ali drugega ustreznega jav‑
nega registra pravnih oseb ali potrdilo o stalnem prebivališču
fizične osebe, iz katerega je razvidno, da ima pravna oseba
oziroma fizična oseba, ki bo opravljala plačilne storitve kot
plačilna institucija z opustitvijo, sedež ali stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji;
b) dokazila, da bo plačilna institucija z opustitvijo opravlja‑
la storitve izvrševanja denarnih nakazil kot dodatno dejavnost
in bodo te storitve dostopne le tistim uporabnikom, ki bodo
hkrati uporabljali njene druge storitve, ki niso plačilne storitve;
c) poslovni načrt za prva tri poslovna leta, ki mora vsebo‑
vati tudi povprečni mesečni znesek vseh plačilnih transakcij, ki
jih namerava vložnik opraviti, vključno s transakcijami opravlje‑
nimi preko njegovih zastopnikov iz katerega izhaja, da povpreč‑
ni mesečni znesek vseh plačilnih transakcij, ki jih namerava
opraviti plačilna institucija z opustitvijo, vključno s transakcijami,
opravljenimi preko njenih zastopnikov, v posameznem letu ne
bo presegel 100.000 eurov;
d) glede primernosti članov poslovodstva in oseb odgo‑
vornih za vodenje poslov, kot je določeno v 5. in 6. členu tega
sklepa.
4. KONČNA DOLOČBA
27. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2009.
Ljubljana, dne 15. septembra 2009
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.
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Obrazec PLAČ 1

Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev
oziroma storitev upravljanja plačilnega sistema
 za člane poslovodstva
1.

Osebni podatki

1.1

Ime in priimek člana poslovodstva
G./Ga.

Ime in priimek

1.2

Datum rojstva

1.3

Državljanstvo

1.4

Stalno prebivališče

2.

Ugled

2.1

Navedite članstva v vseh strokovnih organih drugih družb oziroma institucij, v katere ste
vključeni oziroma ste zaprošeni za vključitev.
Članstvo (navedite naziv družbe oziroma institucije)

2.2

Datum včlanitve

Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste bili v zadnjih desetih letih na vodilnih delovnih mestih.
Naziv družbe

Primarna dejavnost

1

Priloge

Funkcija

Obdobje
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2.3

Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov s finančnega
področja? Če je odgovor pritrdilen, navedite za katero?
DA NE

2.4

Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 2.3 zavrnjena? Če je odgovor pritrdilen,
navedite katera?
DA NE

2.5

Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 2.3 odvzeto? Če je odgovor pritrdilen, navedite katero?
DA

2.6

Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni za gospodarski prestopek ali prekršek s področja
gospodarstva?
DA NE

2.7

Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe? Če je
odgovor pritrdilen, navedite ime družbe.
DA

2.8

NE

Ali ste morali odstopiti z delovnega mesta pooblaščenca ali prokurista? Če je odgovor pritrdilen,
navedite družbo.
DA

2.11

NE

Ali vam je prenehalo delovno razmerje zaradi kršitev delovnih obveznosti? Če je odgovor
pritrdilen, navedite družbo.
DA

2.10

NE

Ali ste bili razrešeni oziroma je bil od vas zahtevan odstop z vodilnega delovnega mesta? Če je
odgovor pritrdilen, navedite s katerega delovnega mesta in v kateri družbi.
DA

2.9

NE

NE

Ali vas je v zvezi z deležem v kapitalu oziroma upravljanju katerekoli družbe pravnomočno
obsodilo sodišče v Republiki Sloveniji ali tujini ter spoznalo, da ste odškodninsko odgovorni? Če
je odgovor pritrdilen, navedite družbo.
DA NE

2


Uradni list Republike Slovenije

2.12

Št.

73 / 21. 9. 2009 /

Stran

Ali ste bili na vodilnem delovnem mestu v družbi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.
DA

2.13

NE

Ali je bilo kateri koli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega deleža, ustanovitelj,
član uprave  direktor, zavrnjeno ali razveljavljeno članstvo v katerem koli poklicnem združenju,
oziroma ali je bila družba kakorkoli sankcionirana s strani teh organov v Republiki Sloveniji ali
tujini? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.
DA

2.14

9867

NE

Ali ste bili na vodilnem mestu v družbi, nad katero je bila uvedena prisilna poravnava, likvidacija,
stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali tujini? Če je
odgovor pritrdilen, navedite družbo in kdaj.
DA

Datum: ………………………………………….
Podpis: ………………………………………….

3

NE
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PRILOGA II

Obrazec PLAČ 2

Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev
oziroma storitev upravljanja plačilnega sistema
 za osebe ki so v plačilni instituiji oziroma v klirinški družbi neposredno
odgovorne za vodenje poslov
1.

Osebni podatki

1.1

Ime in priimek vložnika
G./Ga.

Ime in priimek

1.2

Datum rojstva

1.3

Državljanstvo

1.4

Stalno prebivališče

2.

Znanje in izkušnje

2.1

Navedite podatke o svojih dosedanjih zaposlitvah, začenši s svojo zadnjo zaposlitvijo. Opišite vsa
obdobja, tudi obdobja morebitne nezaposlenosti.
Datum od/do
(mesec/leto)

Naziv delodajalca, naslov in primarna dejavnost

4

Delovno mesto / funkcija
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Natančno navedite pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav). Navedite tudi članstva v vseh
strokovnih organih drugih družb, v katere ste vključeni ali pa ste zaprosili oziroma ste zaprošeni
za vključitev, in vsa dodatna izobraževanja s finančnega področja.
Izobrazba

Datum pridobitve

Članstvo (navedite naziv družbe)

Datum včlanitve

Druga dodatna izobraževanja s finančnega področja

2.3
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Obdobje izobraževanja

Ali ste bili na vodilnem mestu v družbi, nad katero je bila uvedena prisilna poravnava, likvidacija,
stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali tujini? Če je
odgovor pritrdilen, navedite družbo in kdaj.
DA

Datum: ………………………………………….
Podpis: ………………………………………….

5

NE


Stran

9870 /

Št.

73 / 21. 9. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Priloga III: Splošni standardi upravljanja z operativnim tveganjem
1. OBRAVNAVA OPERATIVNEGA TVEGANJA
(1) Plačilna institucija mora zagotoviti ugotavljanje in ocenjevanje pomembnega operativnega tveganja
vsaj enkrat letno.
(2) Plačilna institucija mora zagotoviti takojšnjo analizo vzrokov realiziranih pomembnih izgub iz
operativnega tveganja. Pomembna izguba iz operativnega tveganja mora biti opredeljena v politikah
prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji.
(3) Plačilna institucija mora zagotoviti, da so o pomembnih izgubah ter izpostavljenostih iz operativnega
tveganja obveščeni organi vodenja ali nadzora plačilne institucije ter višje vodstvo plačilne institucije. To
poročilo mora vključevati vsaj opis vrste izgube iz operativnega tveganja, najpomembnejše vzroke za
realizacijo škodnega(ih) dogodka(ov), obseg izgube ter seznam izvedenih ukrepov. Če je potrebno, mora
poslovodstvo plačilne institucije odločiti, ali je treba sprejeti dodatne ukrepe za obvladovanje operativnega
tveganja in jih določiti. Plačilna institucija mora zagotoviti spremljanje uresničevanja sprejetih ukrepov za
obvladovanje operativnega tveganja.
2. NAČRTI NEPREKINJENEGA POSLOVANJA IN KRIZNI NAČRTI
(1) Plačilna institucija mora vzpostaviti krizne načrte in načrte neprekinjenega poslovanja za primer
delovanja v pogojih hudih motenj poslovanja. Načrt neprekinjenega poslovanja je formalen dokument, ki
vključuje postopke zagotavljanja neprekinjenega poslovanja pri pomembnih procesih in sistemih. Krizni
načrt je sestavni del načrta neprekinjenega poslovanja ter določa tehnične in organizacijske ukrepe za
ponovno vzpostavitev delovanja ter zmanjšanja posledic motenj poslovanja.
(2) Načrt neprekinjenega poslovanja mora ob nastopu hudih motenj poslovanja zagotoviti, da so pomožne
zmogljivosti za nadaljevanje poslovnih dejavnosti čim prej na razpolago. Krizni načrt mora ob nastopu
hudih motenj poslovanja v primernem časovnem obdobju zagotoviti ponovno vzpostavitev normalnega
delovanja motenih dejavnosti plačilne institucije.
(3) Načrti neprekinjenega poslovanja in krizni načrti morajo med drugim določati:
(a) pristojnosti in odgovornosti glede začetnega odziva na dogodke, ki se odrazijo v večji motnji ali
prekinitvi bistvenih sistemov in procesov;
(b) pristojnosti in odgovornosti za izvedbo aktivnosti za obnovitev bistvenih sistemov in procesov;
(c) časovne okvire za okrevanje bistvenih sistemov in procesov;
(d) ključne zaposlene in postopke za zagotavljanje neprekinjenega delovanja bistvenih sistemov in
procesov;
(e) komunikacijske tokove, ki se uporabljajo v pogojih hudih motenj poslovanja.
(4) Plačilna institucija mora zagotoviti, da so z načrti neprekinjenega poslovanja in kriznimi načrti
seznanjeni odgovorni zaposleni.
(5) Plačilna institucija mora zagotoviti testiranje načrtov neprekinjenega poslovanja in kriznih načrtov vsaj
enkrat na leto ter ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti prevzetim operativnim tveganjem.
Pravila testiranja načrtov neprekinjenega poslovanja in kriznih načrtov morajo biti jasno določena. O
rezultatih testiranja morata biti vedno obveščeno poslovodstvo plačilne institucije in višje vodstvo.
6
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(6) Plačilna institucija mora zagotoviti redno ažuriranje načrtov neprekinjenega poslovanja in kriznih
načrtov zaradi zagotavljanja njihove skladnosti s trenutnimi poslovnimi dejavnostmi, notranjimi procesi in
poslovnimi strategijami.
3. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZASEBNEGA VAROVANJA V PLAČILNI INSTITUCIJI
Plačilna institucija mora zagotoviti, da je najmanj enkrat v dveh letih (po potrebi tudi večkrat, npr. če
plačilna institucija zamenja zunanjega izvajalca zasebnega varovanja, oziroma če pride do nadgradnje ali
zamenjave katerega izmed sistemov varovanja) s strani neodvisne tretje osebe, ki je ustrezno usposobljena
za nadzor nad izvajanjem zasebnega varovanja, v plačilni instituciji opravljen nadzor nad izvajanjem
zasebnega varovanja. Neodvisna tretja oseba mora za izvršitev nadzora predhodno s strani Zbornice RS za
zasebno varovanje, oziroma s strani drugega za to pristojnega organa, pridobiti ustrezno pooblastilo
oziroma ustrezno mnenje o strokovni usposobljenosti.
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Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja
za opravljanje storitev upravljanja plačilnega
sistema kot klirinška družba

Na podlagi četrte točke 179. člena in tretjega odstav‑
ka 177. člena v povezavi s 170. členom Zakona o plačilnih
storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09) ter na podlagi
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za
opravljanje storitev upravljanja plačilnega
sistema kot klirinška družba
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino zahteve za iz‑
dajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega
sistema kot klirinška družba, ter dokumentacijo in dokazila, ki
morajo biti priložena k tej zahtevi.
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo za izdajo
dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema
kot klirinška družba države članice ter za izdajo dovoljenja za
opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška
družba tretje države, razen če ta sklep za izdajo teh dovoljenj
izrecno določa drugače.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpi‑
sov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
(opredelitve pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (v nadaljevanju:
ZPlaSS).

2. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO
DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV
UPRAVLJANJA PLAČILNEGA SISTEMA KOT
KLIRINŠKA DRUŽBA
3. člen
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b) organizacijskih, kadrovskih in tehničnih pogojev za
zagotavljanje varnega in zanesljivega poslovanja v skladu s
prvim odstavkom 175. člena ZPlaSS;
c) sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol v skladu
z drugim do četrtim odstavkom 175. člena ZPlaSS;
d) udeležbe v drugih plačilnih sistemih.
2.1. Dokumentacija glede statusnega ustroja
4. člen
(dokumentacija glede pravnoorganizacijske oblike
klirinške družbe)
Vložnik mora v zvezi z izpolnjevanjem zahtev glede prav‑
noorganizacijske oblike klirinške družbe v skladu s 167. členom
ZPlaSS predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) izpisek iz sodnega registra;
b) statut oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko kli‑
rinške družbe, drug akt iz katerega je razviden statusni ustroj.
5. člen
(dokumentacija glede primernosti članov poslovodstva)
(1) Osebe, ki so ali bodo člani poslovodstva klirinške druž‑
be, morajo v skladu s 169. členom ZPlaSS izpolnjevati pogoje
iz prvega odstavka 26. člena ZPlaSS.
(2) Vložnik mora v zvezi s presojo primernosti oseb, ki
so oziroma bodo člani organov poslovodstva klirinške družbe,
predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) dokazilo, da član poslovodstva ni član organa nadzora
vložnika;
b) dokazila, da član poslovodstva v zadnjih petih letih
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper
gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor
in naravne dobrine;
c) dokazila, da v zadnjih dveh letih ni bil na prestajanju za‑
porne kazni zaradi kaznivega dejanja iz točke b) tega člena;
d) dokazilo, da članu poslovodstva ni bil izrečen varnostni
ukrep prepovedi opravljanja poklica, ki še traja;
e) izjavo člana poslovodstva, da v zadnjih dveh letih ni
bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom kot
član poslovodstva ali nadzora družbe nad katero je bil začet
stečajni postopek na podlagi zakona, ki ureja finančno poslo‑
vanje podjetij;
f) izpolnjen vprašalnik PLAČ 1 iz Priloge I Sklepa o vsebini
zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev
kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija ali plačilna
institucija z opustitvijo (Uradni list RS, št. 73/09).
6. člen

(vsebina zahteve)

(dokumentacija glede primernosti oseb odgovornih
za vodenje poslov)

(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev
upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba mora ob‑
segati:
a) vrsto dovoljenja, ki se zahteva,
b) navedbo storitev upravljanja plačilnega sistema iz pr‑
vega odstavka 166. člena ZPlaSS, za katere se zahteva izdaja
dovoljenja,
c) navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca vlo‑
žnika v postopku izdaje dovoljenja, vključno s pooblastilom za
zastopanje,
d) firmo oziroma osebno ime vložnika, prebivališče (na‑
slov) oziroma sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika
ali pooblaščenca.
(2) K zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev
upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba mora biti
predložen dokaz o plačilu takse za odločitev o zahtevi ter do‑
kumentacija in dokazila o izpolnjevanju pogojev glede:
a) statusnega ustroja v skladu s 167. do 169. členom
ZPlaSS;

(1) Osebe, ki so ali bodo v klirinški družbi neposredno
odgovorne za vodenje poslov v zvezi z opravljanjem storitev
upravljanja plačilnega sistema, morajo v skladu s 169. členom
ZPlaSS izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 26. člena
ZPlaSS.
(2) Vložnik mora z zvezi s presojo primernosti oseb, ki so
oziroma bodo v klirinški družbi neposredno odgovorne za vode‑
nje poslov v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja plačilnega
sistema, predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) dokazila o končani izobrazbi osebe ter o delovnih
izkušnjah na področju opravljanja storitev upravljanja plačilnih
sistemov;
b) dokazila o izkušnjah z vodenjem poslov podjetja pri‑
merljive velikosti in dejavnosti, kot je oziroma bo dejavnost kli‑
rinške družbe, oziroma z vodenjem drugih primerljivih poslov;
c) izpolnjen vprašalnik PLAČ 2 iz Priloge II Sklepa o
vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih
storitev kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija ali
plačilna institucija z opustitvijo.
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7. člen
(dokumentacija glede primernosti imetnikov
kvalificiranih deležev)
Vložnik mora v zvezi s presojo primernosti imetnikov kva‑
lificiranih deležev klirinške družbe (v nadaljevanju kvalificirani
imetnik) predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) seznam kvalificiranih imetnikov, ki so imetniki več kot
10% deleža glasovalnih pravic ali pravic v kapitalu klirinške
družbe, z navedbo njihovega deleža;
b) seznam kvalificiranih imetnikov, ki so imetniki manj kot
10% deleža glasovalnih pravic ali pravic v kapitalu klirinške
družbe, z opisom načina uveljavljanja pomembnega vpliva tega
imetnika na upravljanje klirinške družbe;
c) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustrezne‑
ga javnega registra v katerega je vpisan kvalificiran imetnik, če
je kvalificirani imetnik pravna oseba, oziroma fotokopijo oseb‑
nega dokumenta, če je kvalificirani imetnik fizična oseba;
d) statut, oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko
kvalificiranega imetnika, drug akt iz katerega je razviden statu‑
sni ustroj kvalificiranega imetnika;
e) seznam desetih največjih delničarjev oziroma, glede
na pravnoorganizacijsko obliko kvalificiranega imetnika, drug
ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o mo‑
rebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav
lastnikov, ki bi bistveno vplivale na upravljanje kvalificiranega
imetnika;
f) letni poročili kvalificiranega imetnika za zadnji dve leti
poslovanja, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta;
g) revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve
poslovni leti, če je bil kvalificirani imetnik zavezan k reviziji
letnega poročila;
h) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot
6 mesecev, računovodske izkaze kvalificiranega imetnika za
tekoče poslovno leto;
i) izjavo kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba, o
premoženjskem stanju kvalificiranega imetnika, s pooblasti‑
lom, da Banka Slovenije navedbe v izjavi preveri pri pristojnih
organih;
j) podatke o viru sredstev za naložbo v kvalificirani delež
in obrazložitev sposobnosti financiranja izvedbe poslovnega
načrta klirinške družbe.
8. člen
(dokumentacija o začetnem kapitalu)
Vložnik mora za presojo višine začetnega kapitala pre‑
dložiti dokazila o posameznih sestavinah iz tretjega odstavka
25. člena ZPlaSS.
2.2. Dokumentacija glede organizacijskih, kadrovskih,
tehničnih in drugih pogojev
9. člen
(splošno)
(1) Vložnik mora za presojo pogojev za varno in zaneslji‑
vo poslovanje klirinške družbe predstaviti poslovanje klirinške
družbe, ki zajema:
a) podroben opis storitev upravljanja plačilnega sistema in
drugih gospodarskih poslov, ki jih namerava opravljati klirinška
družba;
b) pravne podlage med klirinško družbo in drugimi udele‑
ženci plačilnega sistema v zvezi z opravljanjem storitev upra‑
vljanja plačilnega sistema, za katere se zahteva dovoljenje;
c) opis tveganj, ki jim bo klirinška družba izpostavljena pri
opravljanju storitev upravljanja plačilnega sistema, ter ukrepe
za obvladovanje teh tveganj;
d) opis nameravane uporabe zunanjih izvajalcev v zvezi z
opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema;
e) poslovni načrt opravljanja storitev upravljanja plačilne‑
ga sistema za prva tri poslovna leta;
f) letni poročili za zadnji dve poslovni leti, ki vsebujeta
primerljive podatke predhodnega leta;
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g) revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve
poslovni leti, če je bil vložnik zavezan k reviziji letnega poročila;
h) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot
6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto;
i) navedbo pooblaščenih revizorjev ali revizorskih družb,
če so že imenovani.
(2) Poslovni načrt iz točke e) prvega odstavka tega člena
mora vsebovati:
a) opis organizacijskih, kadrovskih in tehničnih rešitev
za varno in zanesljivo poslovanje klirinške družbe v skladu s
175. členom ZPlaSS in v povezavi z 2.3. podpoglavjem Sklepa
o plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 73/09);
b) podatke o pričakovanih prihodkih klirinške družbe, raz‑
vrščene po vrstah prihodkov iz naslova opravljanja storitev
upravljanja plačilnih sistemov za prvo leto poslovanja kot kli‑
rinška družba.
10. člen
(dokumentacija o zagotavljanju organizacijskih,
kadrovskih in tehničnih pogojev)
(1) Klirinška družba mora vedno izpolnjevati organizacij‑
ske, kadrovske in tehnične pogoje za varno in zanesljivo poslo‑
vanje pri opravljanju storitev upravljanja plačilnega sistema.
(2) Vložnik mora za presojo zagotavljanja organizacijskih
pogojev klirinške družbe predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) navedbo delovnih funkcij, ki bodo sestavljale proces
opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema;
b) opis in shematski prikaz postopkov izvajanja storitev
upravljanja plačilnega sistema;
c) navodila za izvajanje delovnih postopkov v okviru upra‑
vljanja plačilnega sistema;
d) pravila poslovanja v izrednih okoliščinah.
(3) Vložnik mora za presojo zagotavljanja kadrovskih po‑
gojev klirinške družbe predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) podatke o izobrazbeni strukturi zaposlenih, ki bodo
izvajali aktivnosti v zvezi z upravljanjem plačilnega sistema, in
o njihovih delovnih izkušnjah;
b) potrdila oziroma druge dokaze o strokovni usposoblje‑
nosti zaposlenih, ki bodo izvajali aktivnosti v zvezi z upravlja‑
njem plačilnega sistema.
(4) Vložnik mora za presojo zagotavljanja tehničnih pogo‑
jev klirinške družbe predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) predstavitev tehnične opremljenosti poslovnih prosto‑
rov za varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov pri
izvajanju storitev upravljanja plačilnega sistema;
b) strategijo razvoja informacijskih sistemov (strojne in
programske opreme);
c) opis postopkov za neprekinjeno delovanje sistemov;
d) okvirno predstavitev vsebine elaborata o varovanju
premoženja;
e) varnostno politiko na področju informacijskih siste‑
mov.
11. člen
(uporaba zunanjih izvajalcev)
(1) Če namerava klirinška družba uporabljati zunanje
izvajalce pri izvajanju svojih poslovnih dejavnosti, mora vložnik
zahtevi za izdajo dovoljenja predložiti opis politike prevzemanja
in upravljanja s tveganji iz naslova uporabe zunanjih izvajalcev,
ter dokumentacijo glede izvajanja operativnih funkcij preko
zunanjega izvajalca.
(2) Vložnik mora v zvezi z izvajanjem operativnih funkcij
preko zunanjega izvajalca, na katerega namerava klirinška
družba prenesti izvajanje pomembnih operativnih nalog v zvezi
z opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema, predlo‑
žiti dokumentacijo, ki obsega:
a) pogodbo o sodelovanju z zunanjim izvajalcem;
b) opis pomembnih operativnih nalog, ki se prenašajo na
zunanjega izvajalca;
c) opis ureditve odgovornosti med klirinško družbo in
zunanjim izvajalcem;
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d) opis postopkov ugotavljanja, ocenjevanja, obvlado‑
vanja, spremljanja in poročanja o tveganjih pri zunanjem iz‑
vajalcu.
2.3. Dokumentacija o sistemu upravljanja in sistemu
notranjih kontrol
2.3.1. Sistem upravljanja
12. člen
(dokumentacija o ustreznosti organizacijske strukture)
(2) Vložnik mora za presojo zagotavljanja ustreznosti
organizacijske strukture klirinške družbe v skladu s Sklepom o
plačilnih sistemih predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) organigram klirinške družbe;
b) interne pravilnike in druge akte, ki opredeljujejo iz‑
vajanje aktivnosti v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja
plačilnega sistema;
c) dokumentacijo, iz katere sta razvidna sistem spreje‑
manja odločitev in odgovornost posameznikov, ki sprejemajo
odločitve pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja
storitev upravljanja plačilnega sistema.
13. člen
(dokumentacija o ugotavljanju, ocenjevanju, obvladovanju,
spremljanju in poročanju o tveganjih klirinške družbe)
Vložnik mora za presojo postopkov ugotavljanja, oce‑
njevanja, obvladovanja, spremljanja in poročanja o tveganjih
klirinške družbe, predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) strategije in politike prevzemanja tveganj in upravljanja
s tveganji v skladu z 2.3.1. in 2.3.2. podpoglavjem Sklepa o
plačilnih sistemih;
b) pravila glede uvajanja novih produktov ali sistemov;
c) pravila uporabe zunanjih izvajalcev v zvezi z opravlja‑
njem storitev upravljanja plačilnega sistema in opis obravnave
tveganj pri poslovanju preko zunanjih izvajalcev;
d) predstavitev sistema notranjega poročanja o tvega‑
njih;
e) predstavitev sposobnosti poročanja Banki Slovenije po
tem sklepu in Sklepu o plačilnih sistemih.
2.3.2. Sistem notranjih kontrol
14. člen
(dokumentacija za zagotavljanje sistema notranjih kontrol)
(1) Vložnik mora za presojo sistema notranjih kontrol
klirinške družbe v skladu z 2.3.3. podpoglavjem Sklepa o pla‑
čilnih sistemih predložiti dokumentacijo, ki zajema predstavitev
organiziranosti sistema notranjih kontrol, vključujoč službo no‑
tranje revizije, z opisom strukture notranjih kontrol in izvajanja
notranjih kontrolnih dejavnosti v okviru:
a) delovnih procesov,
b) fizičnih kontrol,
c) poročanja,
d) informacijskega sistema,
e) spremljave delovanja zaposlenih.
(2) Vložnik mora predložiti strategijo službe notranje revi‑
zije in obseg načrtovanih aktivnosti v okviru opravljanja storitev
upravljanja plačilnega sistema za prvi dve leti poslovanja.
2.4. Dokumentacija o udeležbi v plačilnih sistemih
15. člen
(udeležba v plačilnih sistemih)
Vložnik mora v zvezi z morebitno udeležbo klirinške druž‑
be v drugih (domačih in tujih) plačilnih sistemih predložiti doku‑
mentacijo, ki obsega:
a) opis glavnih značilnosti plačilnega sistema glede izra‑
čuna in poravnave denarnih obveznosti udeležencev plačilnega
sistema;
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mu;

b) opis nameravane oblike udeležbe v plačilnem siste‑

c) opis poglavitnih tveganj, ki jih prevzema z udeležbo v
plačilnem sistemu, in pravila plačilnega sistema glede obvla‑
dovanja teh tveganj;
d) opis notranjih kontrolnih dejavnosti v zvezi z udeležbo v
plačilnem sistemu in prevzemanjem tveganj v zvezi z udeležbo
v tem sistemu.
3. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO
DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV
UPRAVLJANJA PLAČILNEGA SISTEMA KOT KLIRINŠKA
DRUŽBA DRŽAVE ČLANICE OZIROMA KLIRINŠKA
DRUŽBA TRETJE DRŽAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI
16. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja)
(1) Vložnik za presojo pogojev glede statusnega ustroja
iz 167. do 169. člena ZPlaSS zahtevi za izdajo dovoljenja za
opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška
družba države članice ali tretje države, priložiti dokumentacijo
glede statusnega ustroja matične družbe oziroma njene podru‑
žnice, ki vsebuje:
a) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustrezne‑
ga registra države sedeža matične družbe v primeru neposre‑
dnega opravljanja plačilnih storitev oziroma izpis iz sodnega
registra ali drugega ustreznega registra, v katerega je vpisana
podružnica klirinške družbe države članice ali tretje države;
b) statut oziroma druga ustrezna pravila matične družbe
ter če je ustrezno, sklep poslovodstva matične družbe o usta‑
novitvi podružnice;
c) dokazila iz 5. člena tega sklepa, da osebe, ki so člani
poslovodstva matične družbe v primeru neposrednega opra‑
vljanja storitev upravljanja plačilnega sistema oziroma, da ose‑
be, ki so člani poslovodstva podružnice, izpolnjujejo zahteve iz
prvega odstavka 26. člena ZPlaSS;
d) dokazila iz 6. člena tega sklepa, da osebe, neposredno
odgovorne za vodenje poslov matične družbe v primeru nepo‑
srednega upravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema
oziroma, da osebe, neposredno odgovorne za vodenje teh
poslov v podružnici, izpolnjujejo zahteve iz drugega odstavka
26. člena ZPlaSS;
e) dokazila iz 7. člena tega sklepa, da imetniki kvalificira‑
nih deležev matične družbe izpolnjujejo zahteve glede primer‑
nosti v skladu s 27. členom ZPlaSS;
f) dokazila iz 8. člena tega sklepa, da matična družba raz‑
polaga z začetnim kapitalom v skladu s 168. členom ZPlaSS.
(2) Vložnik mora za presojo pogojev za varno in zanesljivo
poslovanje klirinške družbe države članice oziroma tretje dr‑
žave predstaviti poslovanje klirinške družbe države članice, ki
namerava neposredno opravljati storitve upravljanja plačilnega
sistema, oziroma podružnice klirinške družbe države članice ali
tretje države, ki zajema:
a) podroben opis storitev upravljanja plačilnega sistema,
ki jih namerava opravljati klirinška družba države članice ne‑
posredno ali preko podružnice oziroma podružnica klirinške
družbe tretje države;
b) opis nameravane uporabe zunanjih izvajalcev v zvezi
z opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema neposre‑
dno ali preko podružnice;
c) opis tveganj, ki jim bo klirinška družba države članice
izpostavljena pri neposrednem opravljanju storitev upravljanja
plačilnega sistema oziroma opis tveganj, ki jim bo izpostavljena
podružnica klirinška družba države članice ali tretje države, ter
ukrepe za obvladovanje teh tveganj;
d) poslovni načrt opravljanja storitev upravljanja plačilne‑
ga sistema;
e) revidirani letni poročili klirinške družbe države članice
ali tretje države za zadnji dve poslovni leti, ki vsebujeta primer‑
ljive podatke predhodnega leta; če je od zadnjega poslovnega
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leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za
tekoče poslovno leto;
f) navedbo pooblaščenih revizorjev ali revizijskih družb,
če so že imenovani.
(3) Vložnik mora predložiti dokumentacijo iz 10. člena
tega sklepa na podlagi katere je mogoče ugotoviti, da klirin‑
ška družba države članice, ki namerava neposredno opravljati
storitve upravljanja plačilnega sistema, oziroma podružnica
klirinške družbe države članice ali tretje države, izpolnjuje orga‑
nizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za opravljanje storitev
upravljanja plačilnega sistema.
(4) Če namerava klirinška družba države članice pri nepo‑
srednem opravljanju storitev oziroma podružnica klirinške druž‑
ba države članice ali tretje države opravljati storitve upravljanja
plačilnega sistema z uporabo zunanjih izvajalcev, mora vložnik
zahtevi priložiti dokumentacijo iz 11. člena tega sklepa.
(5) Vložnik mora za presojo zahtev glede sistema upra‑
vljanja in sistema notranjih kontrol v zvezi z neposrednim opra‑
vljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema oziroma v zvezi
s poslovanjem podružnice predložiti dokumentacijo:
a) iz 12. člena tega sklepa glede organizacijske strukture
klirinške družbe države članice, ki namerava neposredno opra‑
vljati storitve upravljanja plačilnega sistema, oziroma podružni‑
ce klirinške družbe države članice ali tretje države,
b) iz 13. člena tega sklepa glede postopkov ugotavljanja,
ocenjevanja, obvladovanja, spremljanja in poročanja o tvega‑
njih, ki jih prevzema klirinška družba države članice v zvezi z
neposrednim opravljanjem storitev upravljanja plačilnega siste‑
ma ali preko podružnice oziroma jih prevzema klirinška družba
tretje države v zvezi s poslovanjem preko podružnice,
c) iz 14. člena tega sklepa glede sistema notranjih kontrol
podružnice in matične družbe v zvezi s poslovanjem podru‑
žnice oziroma v zvezi z neposrednim opravljanjem storitev
upravljanja plačilnega sistema.
(6) Glede udeležbe klirinške družbe države članice oziro‑
ma podružnice klirinške družbe države članice ali tretje države
v plačilnih sistemih za namene opravljanja storitev upravljanja
plačilnega sistema mora vložnik predložiti dokumentacijo iz
15. člena tega sklepa.
4. KONČNA DOLOČBA
17. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2009.
Ljubljana, dne 15. septembra 2009
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

3221.

Sklep o plačilnih sistemih

Na podlagi 1., 2. in 3. točke 179. člena Zakona o plačilnih
storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09) ter v skladu z
31. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o plačilnih sistemih
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejša pravila glede:
1. kriterijev za opredelitev pomembnega plačilnega sis‑
tema v skladu s 151. členom Zakona o plačilnih storitvah in
sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, v nadaljevanju ZPlaSS),
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2. zahtev za obvladovanje finančnih, operativnih in drugih
tveganj v plačilnem sistemu v skladu s 6. točko drugega odstav‑
ka 157. člena ZPlaSS,
3. vsebine, oblike, načina in rokov za poročanje o delova‑
nju plačilnih sistemov v skladu s petim odstavkom 162. člena
ZPlaSS.
2. člen
(opredelitve pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v ZPlaSS.
1. Kriteriji za opredelitev pomembnega
plačilnega sistema
3. člen
(kriteriji za opredelitev pomembnega plačilnega sistema)
Pomemben plačilni sistem iz 151. člena ZPlaSS je plačilni
sistem, ki izpolnjuje najmanj enega od naslednjih kriterijev:
1. Banka Slovenije ga uporablja za izvajanje plačilnih
transakcij iz naslova denarne politike Eurosistema;
2. glede na druge plačilne sisteme, za katere se uporablja
slovensko pravo, obdeluje najvišjo skupno vrednost plačilnih
transakcij;
3. uporablja se za poravnavo denarnih terjatev in obve‑
znosti udeležencev poravnalnega sistema za poravnavo poslov
s finančnimi instrumenti;
4. uporablja se za poravnavo denarnih terjatev in ob‑
veznosti udeležencev iz naslova udeležbe v drugih plačilnih
sistemih;
5. obdeluje večinoma plačilne transakcije v znesku nad
50.000 EUR;
6. obdeluje večinoma plačilne transakcije v znesku do
50.000 EUR in pri tem:
– obdeluje vsaj 25% delež tovrstnih plačil v državi in
– morebitne motnje v delovanju plačilnega sistema lahko
pomembno vplivajo na tekoče izvajanje plačilnih transakcij v
državi ali na zmanjšanje zaupanja uporabnikov plačilnih storitev
v varnost in učinkovitost izvajanja plačilnih transakcij.
2. Zahteve za obvladovanje finančnih, operativnih
in drugih tveganj v plačilnem sistemu
4. člen
(splošne zahteve za obvladovanje tveganj)
(1) Pravila plačilnega sistema morajo določati pravice in
obveznosti udeležencev plačilnega sistema v zvezi z ugotavlja‑
njem, ocenjevanjem, obvladovanjem in spremljanjem finančnih,
operativnih in drugih tveganj v plačilnem sistemu ter pravice in
odgovornosti udeležencev, zlasti upravljavca plačilnega siste‑
ma, v normalnih in izrednih razmerah.
(2) Upravljavec plačilnega sistema mora v sodelovanju z
drugimi udeleženci plačilnega sistema izdelati strategijo in po‑
litiko upravljanja s tveganji v plačilnem sistemu. Strategija upra‑
vljanja s tveganji je dokument ali zbir dokumentov, ki vključujejo
najmanj cilje, splošna načela oziroma usmeritve za upravljanje
s tveganji in pristop k upravljanju s posameznimi tveganji.
Politika upravljanja s tveganji je dokument ali zbir dokumentov,
ki vključujejo najmanj metodologijo za ugotavljanje, merjenje
oziroma ocenjevanje in spremljanje tveganj ter organizacijska
pravila izvajanja procesa upravljanja s tveganji.
(3) Strategija in politika upravljanja s tveganji v plačilnem
sistemu morata zajeti vsa finančna, operativna in druga tvega‑
nja v plačilnem sistemu.
(4) Upravljavec plačilnega sistema mora v sodelovanju z
drugimi udeleženci plačilnega sistema redno izvajati ocene tve‑
ganj v plačilnem sistemu na podlagi sprejete metodologije za
ugotavljanje, merjenje, ocenjevanje, obvladovanje in spremlja‑
nje tveganj. Ocene tveganj in ukrepi za njihovo obvladovanje
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morajo biti dokumentirani, udeleženci plačilnega sistema pa
morajo biti z njimi seznanjeni.
(5) Upravljavec plačilnega sistema mora preko izvaja‑
nja nadzora nad udeleženci plačilnega sistema zagotoviti, da
udeleženci plačilnega sistema izpolnjujejo pogoje za udeležbo
v plačilnem sistemu in spoštujejo pravila plačilnega sistema
v delu, ki zadeva obvladovanje tveganj, ter v primeru kršitev
ukrepati v skladu s pravili plačilnega sistema.
5. člen
(strokovni organ)
Za namen skupnega oziroma usklajenega obvladova‑
nja tveganj morajo udeleženci plačilnega sistema oblikovati
strokovni organ, ki potrjuje strategijo in politiko upravljanja s
tveganji v plačilnem sistemu in obravnava ocene tveganj v
plačilnem sistemu.
2.1. Zahteve za obvladovanje finančnih tveganj
6. člen
(finančna tveganja)
Finančna tveganja v plačilnem sistemu so tveganja, da
poravnava v plačilnem sistemu ne bo izvedena zaradi nezmo‑
žnosti enega ali več udeležencev plačilnega sistema, da izpol‑
nijo svoje denarne obveznosti iz naslova predloženih nalogov
za poravnavo v plačilnem sistemu. Finančno tveganje se lahko
pojavi v obliki kreditnega ali likvidnostnega tveganja.
7. člen
(identifikacija finančnih tveganj v pravilih plačilnega sistema)
V pravilih plačilnega sistema morajo biti natančno opre‑
deljena pravila za kliring in poravnavo denarnih terjatev in
obveznosti med udeleženci plačilnega sistema v normalnih
in izrednih razmerah tako, da so jasno identificirana finančna
tveganja, prisotna v sistemu in pri udeležencih.
8. člen
(obvladovanje finančnih tveganj v neto poravnalnem sistemu)
(1) Če se v plačilnem sistemu poravnava izvaja s po‑
stopkom netiranja (v nadaljevanju: neto poravnalni sistem),
mora imeti tak plačilni sistem oblikovana pravila in postopke
za obvladovanje finančnih tveganj, ki zagotavljajo zaključek
poravnave neto denarnih obveznosti in terjatev udeležencev
tudi v primeru, ko posamezen udeleženec zaradi okoliščin, ki
so nastale po trenutku nepreklicnosti nalogov za poravnavo v
neto poravnalnem sistemu, ni zmožen poravnati njegove neto
denarne obveznosti.
(2) Pravila in postopki za zagotavljanje zaključka porav‑
nave neto denarnih obveznosti in terjatev morajo biti skladni z
obliko in organizacijo plačilnega sistema ter ne smejo ogrožati
likvidnosti in solventnosti udeležencev oziroma povzročati ne‑
razumno visokih stroškov.
9. člen
(pravila in postopki v neto poravnalnem sistemu)
(1) S pravili in postopki za obvladovanje finančnih tveganj
v neto poravnalnem sistemu morajo biti opredeljeni zlasti:
1. oblika in način zagotavljanja sredstev za pokrivanje
nekrite neto denarne obveznosti posameznega udeleženca
plačilnega sistema;
2. način izračuna obveznosti posameznega udeleženca
plačilnega sistema iz naslova zagotavljanja sredstev za pokri‑
vanje nekrite neto denarne obveznosti;
3. ukrepi v odnosu do udeleženca plačilnega sistema, ki
ni izpolnil svojih obveznosti iz naslova poravnave neto denarne
obveznosti;
4. operativni postopki za primer realizacije finančnih tve‑
ganj, vključno z navedbo vloge in odgovornosti upravljavca in
drugih udeležencev plačilnega sistema.
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(2) Operativni postopki v primeru realizacije finančnih
tveganj morajo biti dokumentirani in preizkušeni, da se preveri
njihova izvedljivost in usposobijo izvajalci teh postopkov na
strani upravljavca in drugih udeležencev plačilnega sistema.
10. člen
(postopki za primer insolventnosti udeleženca ali podobnega
postopka zoper udeleženca plačilnega sistema)
Pravila za obvladovanje finančnih tveganj v plačilnem
sistemu morajo določati tudi postopke pri upravljavcu in drugih
udeležencih plačilnega sistema v primeru začetka postopka za‑
radi insolventnosti ali drugega postopka ali ukrepa pristojnega
organa zoper udeleženca plačilnega sistema, ki izključuje ali
omejuje izvršitev nalogov tega udeleženca. Omenjeni postopki
morajo biti preizkušeni tako na strani upravljavca kot tudi na
strani drugih udeležencev plačilnega sistema.
11. člen
(obveznosti upravljavca v zvezi z vodenjem
poravnalnih računov)
(1) Upravljavec plačilnega sistema, ki vodi poravnalne
račune, mora zagotoviti, da se denarna sredstva udeležencev
plačilnega sistema, namenjena poravnavi denarnih terjatev in
obveznosti iz naslova udeležbe v plačilnem sistemu, uporabijo
izključno za ta namen, in da so jasno ločena od denarnih sred‑
stev upravljavca plačilnega sistema.
(2) V primeru, če upravljavec plačilnega sistema, ki vodi
poravnalne račune udeležencev, na teh računih udeležencem
omogoča prekoračitev stanja ali jim kako drugače zagotavlja
denarna sredstva v obliki posojila za namen poravnave denar‑
nih obveznosti v zvezi z udeležbo v plačilnem sistemu, mora
upravljavec zagotoviti, da takšno posojilo ni krito z viri sredstev,
ki jih upravljavec plačilnega sistema prejme od udeležencev
plačilnega sistema v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja
plačilnega sistema.
2.2. Zahteve za obvladovanje operativnih tveganj
12. člen
(operativna tveganja)
Operativna tveganja so tveganja, ki izhajajo iz delovanja
tehnične in informacijske opreme, zaposlenih ter organizacij‑
skih postopkov pri upravljavcu in drugih udeležencih plačilnega
sistema.
13. člen
(pravila o obvladovanju operativnih tveganj
in njihovo spoštovanje)
(1) V pravilih o obvladovanju operativnih tveganj morajo
biti natančno opredeljeni in dokumentirani cilji, politike, ustre‑
zni ukrepi in odgovornosti upravljavca in drugih udeležencev
plačilnega sistema na področju zagotavljanja varnosti, zane‑
sljivosti in neprekinjenega delovanja plačilnega sistema, ob
upoštevanju ustreznih standardov na tem področju. Pri tem je
treba upoštevati vse relevantne komponente plačilnega siste‑
ma, pri upravljavcu in drugih udeležencih plačilnega sistema,
ki vplivajo na varnost, zanesljivost in neprekinjeno delovanje
plačilnega sistema.
(2) Upravljavec in drugi udeleženci plačilnega sistema
morajo zagotoviti sledenje izpolnjevanja ciljev in ukrepov na
področju zagotavljanja varnosti, zanesljivosti in neprekinjenega
delovanja plačilnega sistema ter ukrepati v primeru odklonov.
14. člen
(zagotavljanje varnosti in zanesljivosti)
(1) Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti varne
in zanesljive rešitve (tehnična oprema, zaposleni, organizaci‑
ja, storitve zunanjih izvajalcev) za posredovanje nalogov za
poravnavo udeležencev plačilnega sistema, kliring, netiranje,
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obveščanje udeležencev plačilnega sistema ter izvajanje po‑
stopkov v zvezi s poravnavo in postopkov v primeru realizacije
finančnih tveganj v skladu s pravili plačilnega sistema. Upra‑
vljavec plačilnega sistema navedene faze podrobneje opre‑
deli v operativnih navodilih za udeležence plačilnega sistema.
Operativna navodila opredeljujejo in pojasnjujejo vloge in način
sodelovanja udeležencev v plačilnem sistemu in jim omogočajo
razumevanje operativnih tveganj, ki zanje izhajajo iz sodelova‑
nja v sistemu.
(2) Upravljavec in drugi udeleženci plačilnega sistema z
medsebojnim sporazumom določijo raven kakovosti storitev v
okviru plačilnega sistema, ki jih zagotavlja upravljavec plačil‑
nega sistema. Sporazum mora vsebovati kvantitativna in kva‑
litativna merila, na podlagi katerih je možno oceniti ustreznost
kakovosti zadevnih storitev.
(3) Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti dnev‑
no spremljanje delovanja plačilnega sistema, beleženje in ukre‑
panje ob nepredvidenih dogodkih, analizo teh dogodkov in
ukrepe na osnovi te analize.
(4) V primeru uvajanja sprememb v podpori oziroma v
delovanju plačilnega sistema morajo biti spremembe doku‑
mentirane in testirane.
15. člen
(interna operativna navodila in drugi dokumenti)
Upravljavec in drugi udeleženci plačilnega sistema mo‑
rajo v pisni obliki pripraviti interna operativna oziroma delovna
navodila, pravilnike in opise procesov za izvajanje storitev v
zvezi z upravljanjem plačilnega sistema in v zvezi z udeležbo
v plačilnem sistemu. Zaposleni pri upravljavcu oziroma udele‑
žencih plačilnega sistema morajo biti seznanjeni z vsebinami
dokumentov, ki so pomembne za njihovo delo.
16. člen
(nadomestne rešitve in postopki)
(1) Upravljavec in drugi udeleženci plačilnega sistema
morajo zagotoviti ustrezne nadomestne rešitve in postopke za
zagotavljanje neprekinjenega delovanja plačilnega sistema, da
se zagotovi pravočasen zaključek dnevnih obdelav tudi v pri‑
meru nedelovanja osnovnih rešitev oziroma postopkov, zaradi
česar je onemogočeno oziroma prekinjeno normalno delovanje
plačilnega sistema (izredne razmere).
(2) Nadomestne rešitve in postopki za zagotavljanje ne‑
prekinjenega delovanja plačilnega sistema morajo biti doku‑
mentirani. Zadevna dokumentacija mora biti ažurna in mora
vsebovati zlasti:
1. opredelitev kritičnih funkcij plačilnega sistema (vključno
s funkcijami, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci) in procesov v
okviru teh funkcij;
2. opredelitev ciljev glede zagotavljanja neprekinjenega
delovanja plačilnega sistema (ciljni časi vzpostavitve ponov‑
nega delovanja kritičnih funkcij);
3. opis nadomestnih rešitev in postopkov (tehnična opre‑
ma, zaposleni, procesi, storitve zunanjih izvajalcev);
4. načrt za zagotavljanje neprekinjenega delovanja, ki
mora določati rešitve za zagotavljanje neprekinjenega delova‑
nja oziroma nadomestne rešitve v primeru različnih scenarijev
izrednih razmer, vključno z opredelitvijo postopkov za zagota‑
vljanje neprekinjenega delovanja in odgovornih oseb za njihovo
izvajanje ter časovnih okvirov za okrevanje bistvenih sistemov
in procesov;
5. opredelitev kriterijev za aktiviranje načrta za zagotavlja‑
nje neprekinjenega delovanja;
6. opredelitev odgovornih oseb oziroma organov, načina
in postopkov sprejemanja odločitev v izrednih razmerah in poti
komuniciranja, vključno z kontaktnimi podatki ključnih zaposle‑
nih pri upravljavcu in drugih udeležencih plačilnega sistema ter
zunanjih izvajalcih.
(3) Nadomestne rešitve in postopki za zagotavljanje ne‑
prekinjenega delovanja morajo biti redno testirani, zaposleni,
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ki jih izvajajo, pa za to ustrezno usposobljeni. Testiranje mora
slediti metodologiji, ki vključuje dokumentiran proces izvedbe
testiranja (določitev obsega testiranja glede na kritičnost, cilji
testiranja, udeleženci testiranja, scenarij testiranja, analize in
poročanje o izvedbi testiranj in o odkritih napakah vodstvu).
17. člen
(informiranost udeležencev plačilnega sistema)
Upravljavec plačilnega sistema mora seznaniti druge ude‑
ležence plačilnega sistema s postopki, pravili in navodili glede
obvladovanja operativnih tveganj, ki se nanašajo tudi na druge
udeležence plačilnega sistema, ter jih vnaprej obvestiti o vseh
spremembah teh postopkov, pravil in navodil.
2.3. Zahteve za upravljavca plačilnega sistema
18. člen
(sistem upravljanja in sistem notranjih kontrol)
(1) Upravljavec plačilnega sistema mora vzpostaviti in za‑
gotavljati zanesljiv sistem upravljanja in sistem notranjih kontrol
z naslednjimi medsebojno povezanimi elementi:
1. organizacijsko strukturo,
2. proces upravljanja s tveganji iz naslova opravljanja
storitev upravljanja plačilnega sistema,
3. sistem notranjih kontrol.
(2) Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti redno
pregledovanje in razvoj lastnega sistema upravljanja.
2.3.1. Organizacijska struktura
19. člen
(vzpostavitev organizacijske strukture in pretok informacij)
(1) Upravljavec plačilnega sistema mora vzpostaviti jasno
organizacijsko strukturo, ki temelji na natančno opredeljenih,
preglednih in doslednih notranjih razmerjih glede odgovornosti.
(2) Organizacijska struktura upravljavca plačilnega siste‑
ma mora omogočati učinkovito komunikacijo in sodelovanje na
vseh organizacijskih ravneh, vključno z ustreznim pretokom in‑
formacij navzgor in navzdol. Pretok informacij navzgor je ustre‑
zen, če omogoča posameznim vodstvenim ravnem dostop do
informacij, ki so pomembne za sprejemanje poslovnih odločitev
ter odločitev glede upravljanja s tveganji. Pretok informacij nav‑
zdol je ustrezen, če omogoča zaposlenim dostop do znanj, ki
so pomembna za izpolnjevanje njihovih pristojnosti in nalog.
20. člen
(razmejitev pristojnosti in nalog ter obravnava
nasprotij interesov)
(1) Organizacijska struktura mora temeljiti na ustrezni
razmejitvi pristojnosti in nalog med vsemi zaposlenimi, vključno
z vsemi vodstvenimi ravnmi. Razmejitev pristojnosti in nalog je
ustrezna, če:
1. omejuje in preprečuje nastanek nasprotij interesov,
2. zagotavlja transparenten in dokumentiran proces spre‑
jemanja vodstvenih odločitev.
(2) Nasprotja interesov, ki izjemoma nastanejo zaradi
pomanjkanja kvalificiranih zaposlenih, morajo biti pravočasno
ugotovljena ter predmet rednih in neodvisnih pregledov, ki jih
izvaja služba notranje revizije.
21. člen
(kadri)
(1) Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti za‑
dostno število kvalificiranih zaposlenih glede na potrebe svo‑
jega organizacijske strukture, aktivnosti v zvezi z storitvami
upravljanja plačilnega sistema ter izpostavljenosti tveganjem.
Usposobljenost in izkušnje zaposlenih morajo ustrezati njiho‑
vim pristojnostim in odgovornostim ter zahtevnosti nalog, ki jih
opravljajo.
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(2) Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti za‑
menljivost ključnih zaposlenih. Odsotnost z delovnega mesta
ali prekinitev delovnega razmerja s ključnim zaposlenim ne
sme dolgoročno negativno vplivati na upravljanje s tveganji.
2.3.2. Proces upravljanja s tveganji iz naslova opravljanja
storitev upravljanja plačilnega sistema
22. člen
(proces upravljanja s tveganji)
(1) Upravljavec plačilnega sistema mora vzpostaviti
učinkovit proces upravljanja s tveganji iz naslova opravljanja
storitev upravljanja plačilnega sistema. Proces upravljanja s
tveganji vključuje:
1. postopke ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja,
obvladovanja in spremljanja tveganj,
2. notranje poročanje o tveganjih.
(2) Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti, da so
pomembna tveganja v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja
plačilnega sistema zgodaj ugotovljena, celovito obravnavana,
spremljana v okviru njegovih dnevnih dejavnosti ter pravočasno
predstavljena ustreznim vodstvenim ravnem.
23. člen
(postopki ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja,
obvladovanja in spremljanja tveganj)
(1) Postopki ugotavljanja tveganj morajo vključevati ce‑
lovito in pravočasno prepoznavanje tveganj v zvezi z opra‑
vljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema, ter analizo
vzrokov za njihov nastanek. Ugotovljena tveganja morajo biti
dokumentirana.
(2) Postopki merjenja oziroma ocenjevanja tveganj mora‑
jo vključevati izdelavo kvantitativnih in/ali kvalitativnih ocen za
merljiva in/ali nemerljiva tveganja, ki jih je upravljavec plačil‑
nega sistema ugotovil v postopku ugotavljanja tveganj. Ocene
tveganj morajo biti dokumentirane.
(3) Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti redno
izvajanje postopkov ugotavljanja in merjenja oziroma ocenje‑
vanja tveganj. Za namen vključevanja v proces upravljanja s
tveganji morajo ti postopki omogočati zaznavo sprememb v
obstoječih tveganjih in nastanka novih tveganj.
(4) Postopki obvladovanja tveganj morajo vključevati ukre‑
pe in pravila za izvajanje ukrepov sprejemanja, zmanjševanja,
razpršitve, prenosa in izognitve tveganjem, ki jih je upravljavec
plačilnega sistema ugotovil in izmeril oziroma ocenil.
(5) Postopki spremljanja tveganj morajo vključevati pravila
glede odgovornosti, pogostosti in načina spremljanja tveganj pri
opravljanju storitev upravljanja plačilnega sistema.
24. člen
(uvajanje novih produktov ali sistemov)
(1) Upravljavec plačilnega sistema mora za namen upra‑
vljanja s tveganji opredeliti, kaj šteje za nov produkt ali sistem.
Pomembna tveganja, ki izhajajo iz novega produkta ali siste‑
ma, morajo biti pravočasno in celovito obravnavana v procesu
upravljanja s tveganji.
(2) Upravljavec plačilnega sistema mora pred uvedbo
novega produkta ali sistema zagotoviti izdelavo analize pripa‑
dajočih tveganj. Analiza tveganj mora vključevati opis:
1. pomembnih tveganj, ki izhajajo iz uvedbe novega pro‑
dukta ali sistema,
2. vpliva uvedbe novega produkta ali sistema na tveganja
in na proces upravljanja s tveganji.
25. člen
(uporaba zunanjih izvajalcev)
(1) Če upravljavec plačilnega sistema uporablja zunanje
izvajalce pri izvajanju storitev upravljanja plačilnega sistema,
mora politika upravljanja s tveganji vključevati tudi politiko upo‑
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rabe zunanjih izvajalcev. Ta politika mora vključevati najmanj
naslednje elemente:
1. pristop upravljavca plačilnega sistema k uporabi zuna‑
njih izvajalcev in zagotavljanju ustrezne kakovosti storitev,
2. osnovna načela oziroma usmeritve glede upravljanja s
tveganji iz naslova uporabe zunanjih izvajalcev,
3. pristop k zagotavljanju neprekinjenega poslovanja v zve‑
zi z dejavnostmi, predanimi v izvajanje zunanjim izvajalcem,
4. strategijo ukrepanja za primer pričakovane ali nepri‑
čakovane prekinitve pogodbenega razmerja z zunanjim izva‑
jalcem.
(2) Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti, da
uporaba zunanjih izvajalcev ne oslabi izvajanja njegovih de‑
javnosti, procesa upravljanja s tveganji in sistema notranjih
kontrol.
(3) Upravljavec plačilnega sistema mora organizirati upo‑
rabo zunanjih izvajalcev na način, ki mu omogoča nepretrgano
spremljanje delovanja zunanjih izvajalcev ter upravljanje s tve‑
ganji, ki izhajajo iz uporabe zunanjih izvajalcev.
(4) Upravljavec plačilnega sistema mora imeti dokumen‑
tiran načrt uporabe zunanjih izvajalcev. Načrt mora vključevati
naslednje elemente:
1. način upravljanja s tveganji iz naslova uporabe zunanjih
izvajalcev,
2. zagotavljanje učinkovitega poročanja o tveganjih iz
naslova uporabe zunanjih izvajalcev,
3. spremljanje skladnosti delovanja zunanjega izvajalca z
veljavno zakonodajo in drugimi predpisi,
4. zagotavljanje vključenosti službe notranje revizije v
pregledovanje ustreznosti uporabe in delovanja zunanjih iz‑
vajalcev.
(5) Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti, da
so pogodbene pravice ter obveznosti upravljavca plačilnega
sistema in zunanjega izvajalca natančno opredeljene in ra‑
zumljive. Pogodbene pravice upravljavca plačilnega sistema
morajo vključevati možnost predčasne prekinitve pogodbenega
razmerja z zunanjim izvajalcem v primeru kršitev pogodbenih
obveznosti s strani zunanjega izvajalca. Pogodbene obveznosti
zunanjega izvajalca morajo vključevati:
1. zaščito podatkov upravljavca plačilnega sistema,
2. skladnost delovanja zunanjega izvajalca z veljavno
zakonodajo in drugimi predpisi,
3. popoln dostop upravljavca plačilnega sistema do vseh
prostorov in podatkov zunanjega izvajalca in neomejeno pravi‑
co do pregleda teh prostorov in revizije teh podatkov.
(6) Zunanji izvajalec mora na temelju pogodbe o ravni
kakovosti storitev zagotoviti z upravljavcem plačilnega sis‑
tema dogovorjeno raven kakovosti storitev. Pogodba o ravni
kakovosti storitev mora vsebovati kvantitativna in kvalitativna
merila, na podlagi katerih lahko zunanji izvajalec in banka oce‑
nita ustreznost kakovosti zadevne storitve. Če raven kakovosti
storitev ni v skladu s to pogodbo, mora upravljavec plačilnega
sistema nemudoma sprejeti ustrezne korektivne ukrepe.
26. člen
(poročanje o tveganjih)
Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti izdelavo
rednih poročil o tveganjih, ki jih prevzema v okviru svojega
poslovanja. Ta poročila morajo omogočiti sprejemanje vod‑
stvenih odločitev glede ukrepov za obvladovanje tveganj ter
spremljanje rezultatov teh ukrepov. V primeru nepričakovanega
nastanka pomembne izpostavljenosti tveganjem mora upravlja‑
vec plačilnega sistema zagotoviti tudi izdelavo izrednih poročil
o tveganjih.
2.3.3. Sistem notranjih kontrol
27. člen
(elementi sistema notranjih kontrol)
(1) Sistem notranjih kontrol vključuje:
1. notranje kontrole,
2. službo notranje revizije,
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3. zagotavljanje usposobljenosti kadrov,
4. funkcijo zagotavljanja varnosti informacij.
(2) Sistem notranjih kontrol vključuje tudi funkcijo zago‑
tavljanja skladnosti delovanja upravljavca plačilnega sistema
s pravili plačilnega sistema in veljavnimi predpisi ter standar‑
di, kodeksi in notranjimi akti. Funkcija zagotavljanja skladnosti
delovanja upravljavca plačilnega sistema mora ugotavljati in
ocenjevati tveganje skladnosti, kateremu je ali bi mu lahko bil
upravljavec plačilnega sistema izpostavljen. Tveganje skladnosti
je tveganje nastanka izgube zaradi zakonskih sankcij in ukrepov
nadzornih organov, ki jih lahko upravljavec plačilnega sistema
utrpi iz naslova namernega ali nenamernega neskladja z veljav‑
no zakonodajo, standardi in kodeksi ter notranjimi akti.
28. člen
(notranje kontrole)
(1) Upravljavec plačilnega sistema mora vzpostaviti učin‑
kovito strukturo notranjih kontrol, na katerih temelji izvajanje
notranjih kontrolnih dejavnosti. Notranje kontrole vključujejo
najmanj:
1. poročanje,
2. delovne postopke,
3. fizične kontrole.
(2) Bistvene ugotovitve notranjih kontrolnih dejavnosti ter
pripadajoči ukrepi morajo biti ustrezno dokumentirani.
29. člen
(poročanje)
(1) Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti notra‑
nje poročanje, ki poleg poročil o tveganjih vključuje tudi podatke
o delovanju plačilnih sistemov v upravljanju upravljavca in po‑
datke o skladnosti delovanja upravljavca plačilnega sistema s
pravili plačilnega sistema ter z veljavno zakonodajo, standardi,
kodeksi ter notranjimi akti.
(2) Notranje kontrolne dejavnosti na področju poročanja
temeljijo na spremljanju poročil iz prvega odstavka tega člena
s strani ustreznih vodstvenih ravni in vključujejo ugotavljanje
morebitnih pomanjkljivosti in napak v poročilih ter drugih nepra‑
vilnosti v delovanju zaposlenih pri izdelavi poročil.
30. člen
(delovni postopki)
(1) Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti vzpo‑
stavitev formalnih delovnih postopkov pri izvajanju vseh aktiv‑
nosti pri izvajanju storitev upravljanja plačilnega sistema.
(2) Delovni postopki iz prvega odstavka tega člena se mo‑
rajo izvajati na podlagi pisnih navodil in usmeritev, ki vključujejo
ustrezno dokumentirana delovna navodila, pravilnike in opise
poslovnih procesov.
(3) Upravljavec plačilnega sistema mora zagotoviti ustre‑
zno stopnjo podrobnosti navodil, pravilnikov oziroma opisov
poslovnih procesov, vključno s pravili glede organizacijske in
poslovno‑operativne strukture, sistema dodeljevanja nalog,
hierarhije sprejemanja odločitev, pristojnosti in odgovornosti
zaposlenih ter izvajanja postopkov. Stopnja podrobnosti je od‑
visna od značilnosti, obsega in zapletenosti aktivnosti ter pripa‑
dajočih tveganj. V primeru sprememb aktivnosti ali pripadajočih
procesov morajo biti navodila, pravilniki oziroma opisi poslovnih
procesov ažurirani. Zaposleni morajo biti seznanjeni z vsebino
tistih navodil in usmeritev, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje
vseh svojih delovnih nalog.
(4) Notranje kontrolne dejavnosti na področju postopkov
vključujejo ugotavljanje kršitev in drugih nepravilnosti pri izva‑
janju delovnih postopkov.
31. člen
(fizične kontrole)
(1) Kjer je primerno, mora upravljavec plačilnega sistema
vzpostaviti sistem fizičnih kontrol za omejevanje dostopa do
premičnega in nepremičnega premoženja, ki ga uporablja v
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zvezi z izvajanjem storitev upravljanja plačilnega sistema, in
za njegovo varovanje.
(2) Notranje kontrolne dejavnosti na področju fizičnih kon‑
trol vključujejo fizične kontrole dostopa, izvajanje načela štirih
oči ter redno popisovanje premičnega in nepremičnega premo‑
ženja, ki ga upravljavec plačilnega sistema uporablja v zvezi z
izvajanjem storitev upravljanja plačilnega sistema, in dostopov
do tega premoženja.
32. člen
(služba notranje revizije)
Služba notranje revizije mora zagotoviti neodvisno, redno ter
celovito pregledovanje in ocenjevanje ustreznosti sistema upra‑
vljanja, vključno s pregledovanjem kvalitete notranjih kontrol.
33. člen
(zagotavljanje usposobljenosti kadrov)
(1) Upravljavec mora zagotoviti usposobljenost kadrov z
vzpostavitvijo ustrezne kadrovske politike.
(2) Notranje kontrolne dejavnosti na področju kadrov
vključujejo spremljanje zasedenosti delovnih mest, znanja in
strokovnosti zaposlenih ter izvajanja izobraževanja, spremlja‑
nje števila zaposlenih za določen čas ter izvajanje nadzora
zaposlenih glede izvajanja internih operativnih oziroma de‑
lovnih navodil in pravilnikov v zvezi z opravljanjem njihovih
zadolžitev.
34. člen
(funkcija zagotavljanja varnosti informacij)
(1) Funkcija zagotavljanja varnosti informacij deluje na
področju varovanja informacij in izvaja postopke varovanja
informacijskih sistemov z vidika preprečevanja nepooblašče‑
nega dostopa ali spremembe informacij v hrambi, obdelavi
ali prenosu, vključno z ugotavljanjem in zmanjševanjem takih
groženj ter dokumentiranjem izvedenih ukrepov.
(2) Upravljavec plačilnega sistema mora vzpostaviti stra‑
tegijo razvoja informacijskih sistemov in politiko varnosti infor‑
macijskih sistemov. Politika varnosti informacijskih sistemov
mora vključevati najmanj:
1. cilje pri zagotavljanju varnosti informacijskih sistemov;
2. načela in postopke za zaščito zaupnosti, neoporečnosti
in razpoložljivosti informacij; »zaupnost informacij« pomeni,
da je informacija dostopna samo pooblaščenim uporabnikom;
»neoporečnost informacij« pomeni, da je informacija točna in
popolna; »razpoložljivost informacij« pomeni, da imajo poo‑
blaščeni uporabniki v potrebnem času zagotovljen dostop do
informacij;
3. razdelitev odgovornosti glede varovanja informacijske
tehnologije, informacij, shranjenih v informacijskih sistemih
upravljavca plačilnega sistema, ter pripadajoče dokumentaci‑
je; »informacijska tehnologija« pomeni strojno in programsko
opremo; »strojna oprema« pomeni opredmeteno računalniško
in komunikacijsko opremo; »programska oprema« pomeni ra‑
čunalniške programe, postopke in pravila, ki zagotavljajo načr‑
tovano operativnost strojne opreme.
(3) Notranje kontrolne dejavnosti glede informacijskih sis‑
temov vključujejo:
1. pri izvajanju strategije razvoja informacijskih sistemov:
ugotavljanje skladnosti s poslovnimi procesi, kvalitete projek‑
tnega načrtovanja, vključenosti ustreznih kadrov ter seznanje‑
nosti različnih vodstvenih ravni s pripadajočo problematiko;
2. pri zagotavljanju varnosti informacijskih sistemov: lo‑
gične in fizične kontrole pri dostopanju do informacijskih sis‑
temov;
3. pri strojni opremi: ugotavljanje njene ustreznosti glede
zahtev pripadajočih poslovnih procesov, notranjih in tehničnih
standardov ter rednosti njenega vzdrževanja;
4. pri programski opremi: ugotavljanje njene ustreznosti
in uporabe v poslovnih procesih v smislu izpolnjevanja zahtev

Stran

9880 /

Št.

73 / 21. 9. 2009

uporabnikov ter ločevanja funkcij razvoja, vzdrževanja in upo‑
rabe programske opreme.
3. Poročanje o delovanju plačilnih sistemov
35. člen
(redno in izredno poročanje o delovanju plačilnih sistemov)
(1) Upravljavec plačilnega sistema poroča Banki Slovenije
o delovanju plačilnega sistema, ki ga upravlja. Poročila upra‑
vljavca plačilnega sistema so redna (periodična) in izredna (ko
nastopijo okoliščine, določene v tem sklepu).
(2) Redna poročila upravljavca plačilnega sistema so:
1. poročila o delovanju plačilnega sistema;
2. poročila o poslovanju upravljavca plačilnega sistema;
3. poročila o izvedenih testiranjih rednih in nadomestnih
rešitev in postopkov;
4. poročila o rezultatih izvedenih ocen tveganj v plačilnem
sistemu.
(3) Upravljavec plačilnega sistema pošilja Banki Slovenije
tudi letni načrt aktivnosti na področju opravljanja testiranj rednih
in nadomestnih rešitev in postopkov ter ocenjevanja tveganj v
plačilnem sistemu.
(4) Izredna poročila upravljavca plačilnega sistema so:
1. poročila v primeru statusnih sprememb v zvezi z udele‑
ženci plačilnega sistema, vključno s posrednimi udeleženci;
2. poročila v primeru pristopa novih udeležencev v plačilni
sistem, izstopa ali izključitve udeležencev iz plačilnega sistema,
vključno s posrednimi udeleženci;
3. poročila v primeru izpadov v delovanju plačilnega sis‑
tema oziroma njegovih udeleženk ter realiziranih finančnih
tveganjih.
(5) Upravljavec plačilnega sistema pred začetkom izvaja‑
nja aktivnosti za uvedbo kakršnih koli sprememb v delovanju
plačilnega sistema, ki bi lahko vplivale na obvladovanje tve‑
ganj po tem sklepu, pošlje Banki Slovenije načrt teh aktivnosti
s podrobno vsebinsko opredelitvijo načrtovanih sprememb.
Obveznost upravljavca plačilnega sistema po tem odstavku
ne posega v obveznosti udeležencev plačilnega sistema v
primeru sprememb pravil plačilnega sistema, kot je določeno
v 160. členu ZPlaSS.
(6) Guverner Banke Slovenije izda navodilo, s katerim
predpiše podrobnejšo vsebino, obliko ter način in roke za po‑
sredovanje poročil in informacij iz drugega do petega odstavka
tega člena.
36. člen
(obveščanje o dogodkih)
Upravljavec plačilnega sistema mora Banko Slovenije
nemudoma obvestiti o naslednjih dogodkih:
1. če je ogrožena likvidnost ali solventnost upravljavca
plačilnega sistema;
2. če je upravljavec plačilnega sistema začel z obširnejšo
prenovo informacijskih sistemov ali če je začel z razvojem nove
ponudbe storitev, povezanih z opravljanjem storitev upravljanja
plačilnega sistema, ki so pretežno podprte z informacijsko
tehnologijo;
3. o drugih dogodkih, ki lahko vplivajo na upravljanje
plačilnega sistema.
37. člen
(končna določba)
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2009.
Ljubljana, dne 15. septembra 2009
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.
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Sklep o kapitalu plačilnih institucij

Na podlagi 58. člena, v povezavi s 174. členom Zakona o
plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09) ter na
podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o kapitalu plačilnih institucij
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejša pravila glede izračuna
kapitala plačilne institucije, in sicer:
(a) sestavine in lastnosti kapitala ter odbitnih postavk;
(b) razmerja in omejitve posameznih sestavin kapitala;
(c) pravila glede izračunavanja, spremljanja in poročanja
o kapitalu in kapitalskih zahtevah.
(2) Podlago za izračun kapitala plačilne institucije predsta‑
vljajo računovodski izkazi plačilne institucije, sestavljeni skla‑
dno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpi‑
sov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
(opredelitve pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen
kot v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (v nadaljevanju:
ZPlaSS).
(2) Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve
pojmov:
1. »enote centralne ravni države«, »enote regionalne ali
lokalne ravni države« ter »osebe javnega sektorja« imajo enak
pomen kot v določbah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve
za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in
hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07);
2. »poslovodstvo« ima enak pomen kot v določbah zako‑
na, ki ureja gospodarske družbe;
3. »organ nadzora« je pri delniški družbi z dvotirnim sis‑
temom upravljanja nadzorni svet, pri delniški družbi z enotirnim
sistemom upravljanja upravni odbor, pri družbi z omejeno od‑
govornostjo nadzorni svet, če ga družba ima, oziroma pri drugi
pravni osebi organ, ki je po zakonu ali njenih pravilih pristojen
in odgovoren za nadzor nad vodenjem njenih poslov;
4. »skupščina« ima enak pomen kot v določbah zakona,
ki ureja gospodarske družbe, pri tem pa se smiselno prilagodi
glede na pravnoorganizacijsko obliko plačilne institucije.
3. člen
(kapital)
(1) Kapital plačilne institucije se glede na svoje lastnosti
deli na dve kategoriji:
(a) temeljni kapital,
(b) dodatni kapital.
(2) Kapital plačilne institucije se izračuna kot vsota te‑
meljnega kapitala in dodatnega kapitala, pri čemer je potrebno
upoštevati:
(a) odbitne postavke, ki se odštevajo od posamezne
kategorije kapitala;
(b) razmerja med posameznima kategorijama oziroma
sestavinami kapitala.
(3) V izračun kapitala plačilne institucije, ki je oseba javne‑
ga sektorja, se ne štejejo osebna jamstva, ki jih enote centralne
ravni države ali enote regionalne ali lokalne ravni države izdajo
plačilni instituciji.
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4. člen
(razmerja ter omejitve med posameznima kategorijama
oziroma sestavinami kapitala)
(1) Plačilna institucija mora stalno izpolnjevati naslednje
razmerje in omejitev med posameznimi kategorijami oziroma
sestavinami kapitala:
(a) dodatni kapital ne sme presegati zneska temeljnega
kapitala;
(b) vsota prednostnih kumulativnih delnic s fiksnim dono‑
som ne sme presegati 50% temeljnega kapitala.
(2) Morebitni presežki posamezne kategorije oziroma se‑
stavin kapitala plačilne institucije nad razmerjem ter omejitvijo
iz prvega odstavka tega člena se ne smejo upoštevati pri izra‑
čunu kapitala.
2. TEMELJNI KAPITAL
5. člen
(izračun temeljnega kapitala)
(1) Temeljni kapital plačilne institucije je vsota naslednjih
postavk:
(a) vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve iz
6. člena tega sklepa, razen osnovnega kapitala, vplačanega
na podlagi prednostnih kumulativnih delnic in s temi delnicami
povezanih kapitalskih rezerv;
(b) rezerve in preneseni čisti poslovni izid iz 7. člena tega
sklepa;
zmanjšana za naslednje postavke:
(c) lastne delnice in lastni poslovni deleži, ki imajo značil‑
nosti temeljnega kapitala, po knjigovodski vrednosti;
Upošteva se znesek lastnih delnic ter znesek z lastnimi
delnicami izenačenih delnic po 251. in 252. členu Zakonu o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno pre‑
čiščeno besedilo).
(d) neopredmetena sredstva, vključno s presežkom iz
prevrednotenja iz tega naslova in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve;
(e) čista izguba poslovnega leta oziroma izguba med
letom;
(f) druge postavke;
Upoštevajo se drugi negativni (neto) presežki iz prevre‑
dnotenja, ki niso povezani z odbitnimi postavkami temeljnega
kapitala in ne štejejo kot sestavina dodatnega kapitala oziroma
se ne upoštevajo v izračun kapitala.
(2) Sestavine temeljnega kapitala plačilne institucije iz
točke (a) in (b) prvega odstavka tega člena morajo imeti naj‑
manj naslednje lastnosti:
(a) so stalne oziroma brez kakor koli določene ali naka‑
zane zapadlosti;
(b) so neomejeno razpoložljive za takojšnje pokrivanje
tveganj in izgube v času rednega poslovanja;
(c) so proste vseh predvidljivih davčnih obremenitev oziro‑
ma se lahko upoštevajo le v višini, ki se lahko uporabi za kritje
tveganj in izgube, upoštevajoč davčne obremenitve;
(d) so podrejene obveznostim do vseh drugih upnikov;
(e) plačilna institucija lahko omeji izplačilo donosov.
6. člen
(vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve)
Vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve iz točke (a)
prvega odstavka 5. člena tega sklepa sestavljajo:
(a) navadne delnice in prednostne nekumulativne delnice
po nominalni vrednosti, zmanjšane za znesek nevpoklicanega
kapitala iz tega naslova in terjatev za nevplačani vpoklicani
kapital iz tega naslova;
(b) kapitalske rezerve, povezane z delnicami iz točke (a)
tega odstavka.
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7. člen
(rezerve in preneseni čisti poslovni izid)
(1) Rezerve in preneseni čisti poslovni izid iz točke (b)
prvega odstavka 5. člena tega sklepa sestavljajo:
(a) rezerve iz dobička, v delu, za katerega se predvideva,
da bo ostal še naprej sestavina kapitala in ne bo izplačan;
(b) preneseni čisti poslovni izid, ki zajema:
− preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let, ki je neobreme‑
njen z morebitnimi prihodnjimi obveznostmi in je potrjen na
skupščini plačilne institucije, v delu, za katerega se predvideva,
da bo ostal še naprej sestavina kapitala in ne bo izplačan;
− preneseno čisto izgubo iz prejšnjih let;
(c) dobiček med letom, če so izpolnjeni vsi naslednji
pogoji:
− višino dobička potrdi pooblaščeni revizor s pisnim mne‑
njem; v enaki višini se dobiček lahko vključi v izračun temelj‑
nega kapitala tudi v naslednjih poročevalskih obdobjih, če je
plačilna institucija realizirala višji dobiček od tistega, ki ga je
potrdil revizor;
− dobiček je zmanjšan za morebitne vmesne (delne)
dividende, izplačane med letom, davke in druge obveznosti, ki
bremenijo dobiček;
− sredstva in obveznosti do virov sredstev plačilne in‑
stitucije so vrednotene v skladu z veljavnimi računovodskimi
standardi po zakonu, ki ureja gospodarske družbe;
− poslovodstvo in organ nadzora plačilne institucije so
sprejeli odločitev, na podlagi katere se utemeljeno predvideva
razporeditev dobička v rezerve ali v preneseni čisti poslovni
izid, ki ga ni mogoče uporabiti za izplačilo lastnikom ali drugim
osebam;
− vsa zahtevana dokazila, našteta v zgornjih alinejah,
mora plačilna institucija posredovati Banki Slovenije skupaj s
poročili za izračun kapitala, ki so sestavni del tega sklepa.
(2) Pod pogoji iz točke c) prvega odstavka tega člena lah‑
ko plačilna institucija v obdobju do sklepa skupščine o uporabi
bilančnega dobička pri izračunu temeljnega kapitala upošteva
čisti dobiček poslovnega leta.
(3) V okviru postavke rezerve in preneseni čisti poslov‑
ni izid se ne upoštevajo presežki iz prevrednotenja (dobički
ali izgube), ki izhajajo iz varovanja denarnih tokov finančnih
instrumentov, merjenih po odplačni vrednosti, ter dobički ali
izgube, nastale na podlagi uporabe opcije poštene vrednosti
za obveznosti plačilne institucije in so posledica sprememb v
boniteti same plačilne institucije.
(4) Seštevek postavk iz prvega odstavka tega člena se
zmanjša za naslednje postavke:
(a) negativni učinki iz presežka iz prevrednotenja v zvezi
z delnicami in deleži, razpoložljivimi za prodajo in izkazanimi
po pošteni vrednosti;
(b) kumulativni dobički iz naložbenih nepremičnin, merje‑
nih po modelu poštene vrednosti;
(c) neto dobički iz naslova kapitalizacije prihodnjih dono‑
sov listinjenih izpostavljenosti, ki izboljšujejo kreditno kvaliteto
teh izpostavljenosti, če je plačilna institucija v vlogi originatorja
listinjenja.
3. DODATNI KAPITAL
8. člen
(izračun dodatnega kapitala)
(1) Dodatni kapital plačilne institucije je vsota naslednjih
postavk:
(a) presežki iz prevrednotenja iz 9. člena tega sklepa;
(b) prednostne kumulativne delnice iz 10. člena tega
sklepa.
(2) Pri izračunu dodatnega kapitala se postavke iz prvega
odstavka tega člena uporabijo v obsegu, ki zagotavlja upošte‑
vanje razmerja in omejitve med posameznima kategorijama
oziroma sestavinami kapitala iz prvega odstavka 4. člena tega
sklepa.
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(3) Sestavina dodatnega kapitala iz točke (a) prvega od‑
stavka tega člena mora imeti najmanj naslednje lastnosti:
(a) je neomejeno razpoložljiva za takojšnje pokrivanje
tveganj in izgube v času rednega poslovanja;
(b) mora biti prosta vseh predvidljivih davčnih obremeni‑
tev oziroma se lahko upošteva le v višini, ki se lahko uporabi za
kritje tveganj in izgube, upoštevajoč davčne obremenitve.
9. člen
(presežki iz prevrednotenja)
Med sestavine dodatnega kapitala se upoštevajo nasle‑
dnji presežki iz prevrednotenja:
(a) 80% zneska pozitivnih učinkov iz presežka iz prevre‑
dnotenja v zvezi z delnicami in deleži, razpoložljivimi za prodajo
in izkazanimi po pošteni vrednosti;
(b) 80% zneska kumulativnih pozitivnih učinkov iz pre‑
sežka iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi
sredstvi, vrednotenimi po modelu poštene vrednosti;
(c) 80% zneska kumulativnih dobičkov iz naložbenih ne‑
premičnin, merjenih po modelu poštene vrednosti.
10. člen
(prednostne kumulativne delnice)
(1) V dodatni kapital plačilne institucije se lahko vključu‑
jejo tudi:
(a) prednostne kumulativne delnice po nominalni vre‑
dnosti, zmanjšane za znesek nevpoklicanega kapitala iz tega
naslova in terjatev za nevplačani vpoklicani kapital iz tega
naslova;
(b) kapitalske rezerve, povezane z delnicami iz točke (a)
tega odstavka.
(2) Postavke iz točke (a) in (b) prvega odstavka tega člena
se pri izračunu višine dodatnega kapitala zmanjšajo za lastne
prednostne delnice, ki imajo značilnosti dodatnega kapitala, pri
čemer se upoštevajo enaka pravila, kakor so navedena v točki
(c) prvega odstavka 5. člena tega sklepa.
(3) Prednostne kumulativne delnice iz prvega odstavka
tega člena morajo za vključevanje med sestavine dodatnega
kapitala v celoti izpolnjevati naslednje pogoje:
(a) so stalne oziroma so brez kakor koli določene ali na‑
kazane zapadlosti;
(b) so neomejeno razpoložljive za takojšnje pokrivanje
tveganj in izgube v času rednega poslovanja;
(c) so podrejene obveznostim do navadnih upnikov;
(d) morajo biti proste vseh predvidljivih davčnih obremeni‑
tev oziroma se lahko upoštevajo le v višini, ki se lahko uporabi
za kritje tveganj in izgube, upoštevajoč davčne obremenitve;
(e) plačilna institucija lahko omeji izplačilo donosov.
4. ODBITNE POSTAVKE OD TEMELJNEGA
IN DODATNEGA KAPITALA
11. člen
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institucija pridobi več kot 10% osnovnega kapitala drugih pla‑
čilnih, kreditnih ali finančnih institucij ali investicijskih podjetij.
Za namen ugotavljanja deleža v osnovnem kapitalu se upošte‑
vajo vse neposredne in posredne naložbe plačilne institucije v
osnovni kapital drugih plačilnih, kreditnih ali finančnih institucij
ali investicijskih podjetij, kot odbitne postavke pa se upoštevajo
le neposredne naložbe plačilne institucije.
(b) naložbe v druge instrumente druge plačilne, kreditne
ali finančne institucije ali investicijskega podjetja, v katerih je
plačilna institucija posamično pridobila več kot 10% osnovnega
kapitala;
Upoštevajo se naložbe plačilne institucije v druge instru‑
mente oziroma sestavine drugih plačilnih, kreditnih ali finanč‑
nih institucij ali investicijskih podjetij, ki se lahko upoštevajo v
izračunu njihovega kapitala in niso naložbe iz točke (a) tega
odstavka.
(c) naložbe plačilne institucije v delnice in deleže ter druge
instrumente ali sestavine druge plačilne, kreditne ali finančne
institucije ali investicijska podjetja, ki posamično ne presegajo
10% osnovnega kapitala druge plačilne, kreditne ali finančne
institucije ali investicijskega podjetja;
Naložbe plačilne institucije v kapital oziroma druge in‑
strumente ali sestavine kapitala druge plačilne, kreditne ali
finančne institucije ali investicijskega podjetja, ki ne spadajo
v točki (a) oziroma (b) tega odstavka, se odštevajo v znesku,
ki presega 10% seštevka temeljnega in dodatnega kapitala
plačilne institucije, izračunanega pred odštetjem postavk iz
tega člena.
(d) udeležbe plačilne institucije v zavarovalnicah, pozava‑
rovalnicah in pokojninskih družbah;
Upoštevajo se naložbe plačilne institucije v delnice, po‑
slovne deleže ali druge pravice, na podlagi katerih je plačilna
institucija udeležena v zavarovalnicah, pozavarovalnicah ali
pokojninskih družbah. Za namen ugotavljanja udeležbe se
upoštevajo vsa neposredna in posredna imetništva plačilne
institucije v poslovnih deležih, delnicah ali drugih pravicah
v zavarovalnicah, pozavarovalnicah in pokojninskih družbah,
kot odbitne postavke pa se upoštevajo le neposredne naložbe
plačilne institucije.
(e) naložbe v druge instrumente zavarovalnic, pozava‑
rovalnic ali pokojninskih družb, v katerih je plačilna institucija
udeležena;
Upoštevajo se naložbe v tiste instrumente navedenih
oseb, ki se v skladu s členom 16(3) Direktive 73/239/EGS z
dne 24. junija 1973 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega
zavarovanja razen življenjskega zavarovanja in členom 27(3)
Direktive 2002/83/ES z dne 5. novembra 2002 o življenjskem
zavarovanju lahko upoštevajo pri izračunu njihovega kapitala
(prednostne kumulativne delnice, podrejeni dolg, vrednostni
papirji brez zapadlosti ter drugi instrumenti, ki izpolnjujejo v
navedenih določbah predpisane pogoje).

(odbitne postavke)

5. POROČANJE IN IZVAJANJE SKLEPA

(1) Temeljni kapital plačilne institucije se zmanjša za po‑
lovico vsote vseh odbitnih postavk iz drugega odstavka tega
člena, druga polovica te vsote pa se odšteje od dodatnega
kapitala. Ne glede na prvi stavek, se v primeru, da polovica
seštevka vseh odbitnih postavk iz drugega odstavka tega čle‑
na presega dodatni kapital, presežek vsote odbitnih postavk
odšteje od temeljnega kapitala plačilne institucije.
(2) Odbitne postavke so:
(a) naložbe v delnice in deleže druge plačilne, kreditne
ali finančne institucije ali investicijska podjetja, ki posamično
presegajo 10% osnovnega kapitala druge plačilne, kreditne ali
finančne institucije ali investicijskega podjetja;
Upoštevajo se naložbe plačilne institucije v delnice, po‑
slovne deleže ali druge pravice, na podlagi katerih plačilna

12. člen
(poročanje)
(1) Plačilna institucija mora razviti ustrezne sisteme in
postopke za izračun in spremljanje kapitala in kapitalske zah‑
teve ter zagotoviti pravilno in pravočasno poročanje Banki
Slovenije o kapitalu in kapitalski zahtevi v vsebini, kot je do‑
ločena v obrazcih z oznako KPI 1 in KPI 2, ki sta sestavni del
tega sklepa.
(2) Plačilna institucija mora poročati podatke v pisni obliki,
v obrazcih KPI 1 in KPI 2, po stanju na zadnji dan poslovnega
leta.
(3) Plačilna institucija mora predložiti poročili iz drugega
odstavka tega člena najkasneje do desetega delovnega dne po
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izteku roka za predložitev nerevidiranih računovodskih izkazov
Banki Slovenije v skladu s 64. členom ZPlaSS.
(4) V primeru posebne zahteve Banke Slovenije mora
plačilna institucija poročila iz drugega odstavka tega člena
izdelati in predložiti tudi po stanju na dan in v rokih, ki ju določi
Banka Slovenije.
13. člen
(izvajanje sklepa)
Pri uporabi določb tega sklepa se posamezne sestavine
kapitala in odbitne postavke ustrezno prilagodijo glede na
pravnoorganizacijsko obliko plačilne institucije.
6. UPORABA SKLEPA ZA KLIRINŠKE DRUŽBE
14. člen
(smiselna uporaba)
(1) Določila tega sklepa se v skladu s petim odstavkom
174. člena ZPlaSS smiselno uporabljajo tudi za klirinške druž‑
be, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje
storitev upravljanja plačilnega sistema.
(2) Pri smiselni uporabi sklepa za klirinške družbe se
namesto pojma »plačilna institucija« uporablja pojem »klirinška
družba«.
7. KONČNA DOLOČBA
15. člen
(veljavnost določb)
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2009.
Ljubljana, dne 15. septembra 2009
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

Stran
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Priloga
= (vpiše se znesek plačilnih transakcij po 8. členu zakona )
= (vpiše se znesek po 50. členu zakona)
= (vpiše se faktor po 51. členu zakona)

4. Indikator prihodkov v preteklem poslovnem letu

5. Faktor za uravnoteženje

= znesek iz I.3. točke obrazca / 12
= (vpiše se izračunani znesek po drugem odstavku 48. člena zakona oziroma eden izmed zneskov iz točke a), b), c), d) ali e) te točke)

1. Povprečni mesečni znesek plačilnih transakcij preteklega poslovnega leta

2. Izhodiščni znesek

= 1.975.000 EUR + 0,25 % x (znesek iz III.1. točke obrazca - 250.000.000 EUR)

d) povprečni mesečni znesek plačilnih transakcij nad 100.000.000 do 250.000.000 EUR

e) povprečni mesečni znesek plačilnih transakcij nad 250.000.000 EUR

IV. Metoda prihodkov iz poslovanja

= 1.650.000 EUR + 3 % x (znesek iz I.5. točke obrazca - 25.000.000 EUR)
= 2.400.000 EUR + 1,5 % x (znesek iz I.5. točke obrazca - 50.000.000 EUR)

d) indikator prihodkov nad 25.000.000 do 50.000.000 EUR

e) indikator prihodkov nad 50.000.000 EUR

Vse plačilne institucije izpolnijo podatke v I. točki ter ostale podatke v II., III. ali IV. točki obrazca skladno z odločbo Banke Slovenije po drugem ali petem odstavku 46. člena zakona.

Hibridna plačilna institucija izpolnjuje podatke za tisti del poslovanja, ki je povezan z opravljanjem plačilnih storitev.

Stalni splošni stroški so stroški, na katere kot celoto ne vpliva sprememba obsega dejavnosti v določenem obdobju.

Zakon pomeni Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09).

Plačilna instutucija izpolni ustrezno podvrstico iz V. točke obrazca glede na odredbo ali odločbo Banke Slovenije za višjo ali nižjo kapitalsko zahtevo po 52., 53. ali 195. členu zakona.

1

2

3

4

5

Žig in podpis odgovorne osebe

= (vpiše se izračunani znesek višje kapitalske zahteve iz II., III. ali IV. točke tega obrazca po tretjem odstavku 195. člena zakona)

3. Zvišana kapitalska zahteva za _____ %

Datum:
Sestavil:
Telefon:

= (vpiše se izračunani znesek višje kapitalske zahteve iz II., III. ali IV. točke tega obrazca po 52. členu zakona)
= (vpiše se izračunani znesek nižje kapitalske zahteve iz II., III. ali IV. točke tega obrazca po 53. členu zakona)

2. Znižana kapitalska zahteva za _____ %

V. Zvišana / znižana kapitalska zahteva5
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1. Zvišana kapitalska zahteva za _____ %

= znesek iz IV.1. točke obrazca x faktor iz I.5. točke obrazca

= 450.000 EUR + 6 % x (znesek iz I.5. točke obrazca - 5.000.000 EUR)

c) indikator prihodkov nad 5.000.000 do 25.000.000 EUR

2. Kapitalska zahteva

= 250.000 EUR + 8 % x (znesek iz I.5. točke obrazca - 2.500.000 EUR)

b) indikator prihodkov nad 2.500.000 do 5.000.000 EUR

= (vpiše se izračunani znesek po drugem odstavku 49. člena zakona oziroma eden izmed zneskov iz točke a), b), c), d) ali e) te točke)
= 10 % x znesek iz I.5. točke obrazca

a) indikator prihodkov do 2.500.000 EUR

1. Izhodiščni znesek

= znesek iz III.2. točke obrazca x faktor iz I.5. točke obrazca

= 1.225 .000 EUR + 0,5 % x (znesek iz III.1. točke obrazca - 100.000.000 EUR)

c) povprečni mesečni znesek plačilnih transakcij nad 10.000.000 do 100.000.000 EUR

3. Kapitalska zahteva

= 200.000 EUR + 2,5 % x (znesek iz III.1. točke obrazca - 5.000.000 EUR)
= 325.000 EUR + 1 % x (znesek iz III.1. točke obrazca - 10.000.000 EUR)

b) povprečni mesečni znesek plačilnih transakcij nad 5.000.000 do 10.000.000 EUR

= 4 % x znesek iz III.1. točke obrazca

a) povprečni mesečni znesek plačilnih transakcij do 5.000.000 EUR

III. Metoda obsega plačil

= 10 % x znesek iz I.2. točke obrazca

1. Kapitalska zahteva

(v tisoč EUR ali v %)

Obrazec KPI 2

Št.

II. Metoda stalnih splošnih stroškov

=

3. Skupaj znesek plačilnih transakcij preteklega poslovnega leta

4

=

2. Skupaj stalni splošni stroški preteklega poslovnega leta3

na dan ________________________

o izračunu kapitalske zahteve plačilne institucije2

P O R O Č I L O1

9884 /

1. Bilančna vsota

I. Splošne informacije

(plačilna institucija)

Stran
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Obrazec KPI 1

(plačilna institucija)
POROČILO
o izračunu kapitala plačilne institucije1
na dan ________________________

(v tisoč EUR)

I. Začetni kapital
1. Zahtevani začetni kapital

= (vpiše se znesek po prvem odstavku 25. člena zakona2)

2. Osnovni kapital in kapitalske rezerve

= (vpiše se znesek po 1. točki tretjega odstavka 25. člena zakona)

3. Rezerve iz dobička in preneseni čisti poslovni izid

= (vpiše se znesek po 2. točki tretjega odstavka 25. člena zakona)

4. Skupaj začetni kapital

= (2 + 3)

II. Temeljni kapital
1. Vplačani osnovni kapital

= (vpiše se znesek po točki (a) 6. člena sklepa)

2. Kapitalske rezerve

= (vpiše se znesek po točki (b) 6. člena sklepa)

3. Rezerve

= (vpiše se znesek po točki (a) 7. člena sklepa)

4. Preneseni čisti poslovni izid

= (vpiše se znesek po točki (b) 7. člena sklepa)

5. Dobiček med letom

= (vpiše se znesek po točki (c) 7. člena sklepa)

6. Lastne delnice

= (vpiše se znesek po točki (c) 5. člena sklepa)

7. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

= (vpiše se znesek po točki (d) 5. člena sklepa)

8. Čista izguba poslovnega leta ali izguba med letom

= (vpiše se znesek po točki (e) 5. člena sklepa)

9. Drugo

= (vpiše se znesek po točki (f) 5. člena sklepa)

10. Skupaj temeljni kapital

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 - 8 - 9)

III. Dodatni kapital
1. Presežki iz prevrednotenja

= (vpiše se znesek po 9. členu sklepa oziroma seštevek zneskov iz a), b) in c) točke tega obrazca)

a) delnice in deleži RZP

= (vpiše se znesek po točki (a) 9. člena sklepa)

b) opredmetena osnovna sredstva

= (vpiše se znesek po točki (b) 9. člena sklepa)

c) naložbene nepremičnine

= (vpiše se znesek po točki (c) 9. člena sklepa)

2. Prednostne kumulativne delnice brez fiksnega donosa

= (vpiše se znesek po 10. členu sklepa)

3. Prednostne kumulativne delnice s fiksnim donosom

= (vpiše se znesek po 10. členu sklepa)

4. Presežek kumulativnih prednostnih delnic s fiksnim donosom

= (vpiše se znesek presežka po točki (b) prvega odstavka 4. člena sklepa)

5. Presežek dodatnega kapitala

= (vpiše se znesek presežka po točki (a) prvega odstavka 4. člena sklepa)

6. Skupaj dodatni kapital

= (1 + 2 + 3 - 4 - 5)

IV. Odbitne postavke od temeljnega in dodatnega kapitala
1. Naložbe v druge institucije, ki presegajo 10 % osnovnega kapitala

= (vpiše se znesek po točki (a) drugega odstavka 11. člena sklepa)

2. Naložbe v instrumente institucij, ki presegajo 10 % osnovnega kapitala

= (vpiše se znesek po točki (b) drugega odstavka 11. člena sklepa)

3. Naložbe v druge institucije, ki ne presegajo 10% osnovnega kapitala

= (vpiše se znesek po točki (c) drugega odstavka 11. člena sklepa)

4. Udeležbe v zavarovalniški sektor

= (vpiše se znesek po točki (d) drugega odstavka 11. člena sklepa)

5. Naložbe v instrumente zavarovalniškega sektorja

= (vpiše se znesek po točki (e) drugega odstavka 11. člena sklepa)

6. Skupaj odbitne postavke

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

V. Kapital
1. Skupaj temeljni kapital
2. Skupaj dodatni kapital
3. Skupaj kapital

= (vpiše se znesek iz II. točke tega obrazca, ki je zmanjšan za odbitne postavke iz IV. točke tega obrazca
oziroma drugega odstavka 15. člena sklepa, ob upoštevanju prvega odstavka tega člena)
= (vpiše se znesek iz III. točke tega obrazca, ki je zmanjšan za odbitne postavke iz IV. točke tega obrazca
oziroma drugega odstavka 15. člena sklepa, ob upoštevanju prvega odstavka tega člena)
= (1 + 2)

Datum:
Sestavil:
Telefon:
1

Hibridna plačilna institucija izpolnjuje podatke za tisti del poslovanja, ki je povezan z opravljanjem plačilnih storitev.

2

Zakon pomeni Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09).

Žig in podpis odgovorne osebe
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3223.

Sklep o določitvi seznama medsebojno
zamenljivih zdravil

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o zdra‑
vilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08), 13. člena Pravilnika
o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medse‑
bojne zamenljivosti zdravil (Uradni list RS, št. 86/08 in 63/09)
in 19. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list
RS, št. 115/06) je direktorica Javne agencije Republike Slo‑
venije za zdravila in medicinske pripomočke dne 9. 9. 2009
sprejela

SKLEP
o določitvi seznama medsebojno
zamenljivih zdravil
1. člen
(1) S tem sklepom se določi seznam medsebojno zamen‑
ljivih zdravil.
(2) V seznam medsebojno zamenljivih zdravil se uvrstijo
zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji
na dan 1. septembra 2009, oziroma so v prometu na podlagi
50. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08;
v nadaljnjem besedilu: zakon) in ki glede primernosti za med‑
sebojno zamenjavo znotraj skupin ustrezajo zahtevam prvega
odstavka 16. člena zakona in določbam Pravilnika o natančnej‑
ših zahtevah in postopku za ugotavljanje medsebojne zamen‑
ljivosti zdravil (Uradni list RS, št. 86/08 in 63/09; v nadaljnjem
besedilu: pravilnik).
(3) Seznam zdravil iz prejšnjega odstavka vsebuje podat‑
ke o zdravilih, razvrščenih v skupine na peti ravni ATC klasifika‑
cije, kot so določeni v drugem odstavku 13. člena pravilnika.
2. člen
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:
Priloge
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Stran

ZAMENLJIVA ZDRAVILA-seznam 14
omeprazol
10 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

A02BC01

1.) 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

2.) 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

3.) 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

4.) 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

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

Pliva-MAH

048828
27.8.2009
5363-I-1181/09

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

Pliva-MAH

048844
27.8.2009
5363-I-1182/09

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

Pliva-MAH

048852
27.8.2009
5363-I-1183/09

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

Pliva-MAH

048860
27.8.2009
5363-I-1184/09

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

LEK

014010
19.2.2007
5363-I-87/07

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 trde gastrorezistentne kapsule
škatla s plastenko s 14 kapsulami

Mepha1-MAH

055204
16.6.2009
5363-I-737/09

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

Mepha1-MAH

055182
16.6.2009
5363-I-738/09

3.) Omolin 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 90 kapsulami (15 x 6 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 049026 14.11.2008
5363-I-1915/08

4.) Omolin 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 049018 14.11.2008
5363-I-1914/08

5.) 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

6.) 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

7.) Ulzol 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048895
27.8.2009
5363-I-1187/09

8.) Ulzol 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 90 kapsulami (15 x 6 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048909
27.8.2009
5363-I-1188/09

9.) Ulzol 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
10. Ulzol 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048879
27.8.2009
5363-I-1185/09
048887
27.8.2009
5363-I-1186/09

10 mg

20 mg

20 mg

kapsula, trda

gastrorezistentna kapsula, trda

Pliva-MAH

kapsula, trda

1.) Omeprazol Pliva 20 mg trde kapsule
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

039632
23.3.2009
5363-I-411/09

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

Pliva-MAH

013080
23.3.2009
5363-I-409/09

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

Pliva-MAH

039616
23.3.2009
5363-I-410/09

4.) 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

9887
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5.) 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

6.) 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

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

KRKA

080039 18.12.2003
5363-I-805/03

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

KRKA

040800 18.12.2003
5363-I-808/03

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

KRKA

040770 18.12.2003
5363-I-809/03

10. ULTOP kapsule 20 mg
škatla z 28 kapsulami v plastenki

KRKA

040797 18.12.2003
5363-I-810/03

40 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

1.) 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

2.) 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

3.) 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

4.) 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

5.) Ulzol 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048925
27.8.2009
5363-I-1190/09

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

Pliva-MAH

048933
27.8.2009
5363-I-1191/09

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

Pliva-MAH

048941
27.8.2009
5363-I-1192/09

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

Pliva-MAH

048917
27.8.2009
5363-I-1189/09

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)

LEK

013897
19.2.2007
5363-I-85/07

4.) ULTOP kapsule 40 mg
škatla z 28 kapsulami v plastenki
5.) ULTOP kapsule 40 mg
škatla s 14 kapsulami v plastenki

KRKA

040827 18.12.2003
5363-I-814/03
040819 18.12.2003
5363-I-813/03

6.) ULTOP kapsule 40 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA

040843 18.12.2003
5363-I-812/03

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

KRKA

040835 18.12.2003
5363-I-807/03

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

LEK-MAH

034398
21.7.2009
5363-I-920/09

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

LEK-MAH

028622
21.7.2009
5363-I-921/09

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.) CONTROLOC Control 20 mg gastrorezistentne tablete
14 tablet v pretisnih omotih s kartonsko oporo

Nycomed

072036
12.6.2009
EU/1/09/515/004

6.) CONTROLOC Control 20 mg gastrorezistentne tablete
7 tablet v pretisnih omotih

Nycomed

071900
12.6.2009
EU/1/09/515/001

7.) CONTROLOC Control 20 mg gastrorezistentne tablete
14 tablet v pretisnih omotih

Nycomed

071960
12.6.2009
EU/1/09/515/002

8.) CONTROLOC Control 20 mg gastrorezistentne tablete
7 tablet v pretisnih omotih s kartonsko oporo

Nycomed

072010
12.6.2009
EU/1/09/515/003

40 mg

pantoprazol
20 mg

kapsula, trda

gastrorezistentna tableta

KRKA

A02BC02
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9.) Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

013480
11.8.2009
5363-I-1070/09

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

KRKA-MAH

013293
11.8.2009
5363-I-1068/09

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

KRKA-MAH

013340
11.8.2009
5363-I-1069/09

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

KRKA-MAH

013170
11.8.2009
5363-I-1066/09

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

KRKA-MAH

013200
11.8.2009
5363-I-1067/09

14. Panrazol 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

061956
27.5.2009
5363-I-659/09

15. Panrazol 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

061964
27.5.2009
5363-I-660/09

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

Tecnimede-MAH

078280
17.7.2009
5363-I-910/09

17. Pantoprazol Tecnimede 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Tecnimede-MAH

078255
17.7.2009
5363-I-909/09

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

LEK-MAH

028649
21.7.2009
5363-I-922/09

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

LEK-MAH

028630
21.7.2009
5363-I-923/09

3.) 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

4.) Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Nycomed N-MAH

091413 30.10.2007
5363-I-745/07
013668
10.8.2009
5363-I-1073/09

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

KRKA-MAH

013650
11.8.2009
5363-I-1072/09

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

KRKA-MAH

013510
11.8.2009
5363-I-1071/09

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

KRKA-MAH

013820
11.8.2009
5363-I-1075/09

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

KRKA-MAH

013790
11.8.2009
5363-I-1074/09

10. Panrazol 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

061972
27.5.2009
5363-I-661/09

11. Panrazol 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

061980
27.5.2009
5363-I-662/09

12. Pantoprazol Tecnimede 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Tecnimede-MAH

078441
17.7.2009
5363-I-912/09

13. Pantoprazol Tecnimede 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Tecnimede-MAH

078310
17.7.2009
5363-I-911/09

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

Actavis Isl.-MA

043982
14.7.2008
5363-I-1109/08

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

Pliva-MAH

045721
4.8.2008
5363-I-1268/08

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

Pliva-MAH

045713
4.8.2008
5363-I-1267/08

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

Pliva-MAH

014320
16.2.2007
5363-I-110/07

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

Pliva-MAH

014370
16.2.2007
5363-I-111/07

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

Actavis Isl.-MA

043990
14.7.2008
5363-I-1110/08

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

Pliva-MAH

045730
4.8.2008
5363-I-1269/08

40 mg

lansoprazol
15 mg

30 mg

gastrorezistentna tableta

gastrorezistentna kapsula, trda

KRKA-MAH

A02BC03

gastrorezistentna kapsula, trda

9889
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3.) Lantrea 30 mg gastrorezistentne trde kapsule
škatla z 2 plastenkama z 28 kapsulami

Pliva-MAH

014460
16.2.2007
5363-I-113/07

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

Pliva-MAH

014389
16.2.2007
5363-I-112/07

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

Pliva-MAH

045748
4.8.2008
5363-I-1270/08

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

AstraZeneca

013730 20.11.2008
5363-I-1938/08

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

AstraZeneca

013714 20.11.2008
5363-I-1937/08

3.) Nilar 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) Nilar 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

056812
9.3.2009
5363-I-318/09
056855
9.3.2009
5363-I-319/09

esomeprazol
20 mg

40 mg

gastrorezistentna tableta

A02BC05

LEK

gastrorezistentna tableta

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

AstraZeneca

013781 20.11.2008
5363-I-1940/08

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

AstraZeneca

013773 20.11.2008
5363-I-1939/08

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

LEK

056910
9.3.2009
5363-I-321/09

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

LEK

056880
9.3.2009
5363-I-320/09

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

GSK-MAH

065188
21.8.2009
5363-I-1147/09

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

GSK-MAH

065153
21.8.2009
5363-I-1148/09

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)

Generics-MAH

014630 28.11.2008
5363-I-1984/08

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

Teva NL1-MAH

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-mah

012971
10.4.2008
5363-I-653/08

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

Salus-MAH

068624
5.8.2008
5363-I-768/08

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

Salus-MAH

022950
5.8.2008
5363-I-769/08

ondansetron
4 mg

8 mg

granisetron
1 mg

2 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

A04AA02

filmsko obložena tableta

ursodeoksiholna kislina
250 mg

A04AA01

kapsula

A05AA02
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3.) URSOSAN
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
4.) URSOSAN
škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

mesalazin
4g

rektalna suspenzija
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PRO.MED.SC.-MAH 015059 23.10.2007
5363-I-722/07
PRO.MED.SC.-MAH 094064 23.10.2007
5363-I-721/07

A07EC02

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

Salus-MAH

049778
9.4.2008
5363-I-648/08

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

KRKA

020931
5.8.2009
5363-I-1037/09

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

Salus-MAH

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-MAH

009466
9.4.2008
5363-I-647/08

3.) Samezil 500 mg svečke
škatla s 30 svečkami (6 x 5 svečk)

KRKA

020974
5.8.2009
5363-I-1038/09

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
19.5.2009
5363-I-643/09

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

Berlin Chem-MAH

076104 22.10.2007
5363-I-730/07

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

Berlin Chem-MAH

076082 22.10.2007
5363-I-731/07

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

Medis

055581
31.3.2009
5363-I-462/09

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

Merck

011320
19.5.2009
5363-I-644/09

3.) 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

4.) 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

1.) AGLURAB 1000 mg filmsko obložene tablete
polietilenski vsebnik s 60 tabletami
2.) Glucophage 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 ali 4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Medis

001660
28.8.2006
5363-I-614/06
040886
1.4.2009
5363-I-464/09

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

Wörwag Ph.-MAH

042021
14.5.2008
5363-I-896/08

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

Wörwag Ph.-MAH

041998
14.5.2008
5363-I-895/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048712 16.10.2008
5363-I-1564/08

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

500 mg

sibutramin
10 mg

15 mg

metformin

390 mg

662,9 mg

780 mg

svečka

kapsula, trda

A08AA10

kapsula, trda

filmsko obložena tableta

A10BA02

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

Merck SLO-MAH

9891

Stran
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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)

Serv. Ph.-MAH

023574 28.10.2008
5363-I-1716/08

2.) 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

3.) 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

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)

Serv. Ph.-MAH

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)

Serv. Ph.-MAH

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

Wörwag Ph.-MAH

048402 12.11.2008
5363-I-1870/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048410 12.11.2008
5363-I-1871/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048429 12.11.2008
5363-I-1872/08

5.) 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

6.) 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

7.) 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

8.) 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

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

Actavis Isl.-MA

026387
20.8.2007
5363-I-542/07

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

Actavis Isl.-MA

026395
20.8.2007
5363-I-543/07

11. Meglimid tablete 1 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
12. Trical 1 mg tablete
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

039489
15.2.2006
5363-I-140/06
037958
17.3.2009
5363-I-385/09

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

Berlin Chem-MAH

037982
17.3.2009
5363-I-382/09

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

Berlin Chem-MAH

037974
17.3.2009
5363-I-383/09

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

Berlin Chem-MAH

037990
17.3.2009
5363-I-381/09

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

Berlin Chem-MAH

037966
17.3.2009
5363-I-384/09

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

Sanofi-Aventis

000108 13.11.2007
5363-I-770/07

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

Wörwag Ph.-MAH

048445 12.11.2008
5363-I-1874/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048453 12.11.2008
5363-I-1873/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048461 12.11.2008
5363-I-1875/08

5.) 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

gliklazid

30 mg

glimepirid
1 mg

2 mg

tableta s prirejenim sproščanjem

tableta

A10BB09

A10BB12

Berlin Chem-MAH

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

LEK

038725
14.4.2008
5363-I-672/08

7.) 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

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

Generics-MAH

038318 28.11.2008
5363-I-1978/08

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

Actavis Isl.-MA

026425
20.8.2007
5363-I-544/07

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

Actavis Isl.-MA

026417
20.8.2007
5363-I-545/07

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

KRKA

039519
15.2.2006
5363-I-141/06

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

Berlin Chem-MAH

038024
17.3.2009
5363-I-389/09

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

Berlin Chem-MAH

038059
17.3.2009
5363-I-387/09

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

Berlin Chem-MAH

038067
17.3.2009
5363-I-386/09

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

Berlin Chem-MAH

038040
17.3.2009
5363-I-388/09

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

Berlin Chem-MAH

038016
17.3.2009
5363-I-390/09

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

Wörwag Ph.-MAH

048496 12.11.2008
5363-I-1878/08

3.) Glimegamma 3 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Glimegamma 3 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

048488 12.11.2008
5363-I-1876/08
048470 12.11.2008
5363-I-1877/08

5.) 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

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) Limeral 3 mg tableta
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omozu)

Actavis Isl.-MA

026433
20.8.2007
5363-I-547/07

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

Actavis Isl.-MA

026441
20.8.2007
5363-I-546/07

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

KRKA

039543
15.2.2006
5363-I-142/06

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

Berlin Chem-MAH

038113
17.3.2009
5363-I-392/09

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

Berlin Chem-MAH

038148
17.3.2009
5363-I-391/09

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

Berlin Chem-MAH

038105
17.3.2009
5363-I-393/09

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

Berlin Chem-MAH

038083
17.3.2009
5363-I-395/09

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

Berlin Chem-MAH

038091
17.3.2009
5363-I-394/09

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

Wörwag Ph.-MAH

048526 12.11.2008
5363-I-1881/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048518 12.11.2008
5363-I-1880/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048500 12.11.2008
5363-I-1879/08

3 mg

4 mg

tableta

Wörwag Ph.-MAH

tableta

9893

Stran
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4.) 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

5.) 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

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

KRKA

039578
15.2.2006
5363-I-143/06

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

Menarini-MAH

011460
16.1.2007
5363-I-36/07

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

Menarini-MAH

011410
16.1.2007
5363-I-35/07

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

Wörwag Ph.-MAH

048585 12.11.2008
5363-I-1884/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048550 12.11.2008
5363-I-1883/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048534 12.11.2008
5363-I-1882/08
039608
15.2.2006
5363-I-144/06

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

Menarini-MAH

011550
16.1.2007
5363-I-38/07

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

Menarini-MAH

011525
16.1.2007
5363-I-37/07

1.) NovoNorm 0,5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Novo Nordisk

002623
17.8.1998
EU/1/98/076/005

2.) Repaglinid Teva 0,5 mg tablete
90 tablet v pretisnih omotih

Teva Pharma

076902
29.6.2009
EU/1/09/530/002

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

Novo Nordisk

002631
17.8.1998
EU/1/98/076/012

2.) Repaglinid Teva 1 mg tablete
90 tablet v pretisnih omotih

Teva Pharma

076937
29.6.2009
EU/1/09/530/002

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

Novo Nordisk

002658
17.8.1998
EU/1/98/076/019

2.) Repaglinid Teva 2 mg tablete
90 tablet v pretisnih omotih

Teva Pharma

076945
29.6.2009
EU/1/09/530/002

1.) OsteoD 0,25 mikrograma mehke kapsule
škatla s plastenko s 30 kapsulami

Akmon-MAH

030198
5.3.2009
5363-I-309/09

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

ROCHE-mah

074934
27.8.2008
5363-I-1380/08

1.) OsteoD 0,5 mikrograma mehke kapsule
škatla s plastenko s 30 kapsulami

Akmon-MAH

030201
5.3.2009
5363-I-310/09

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

ROCHE-mah

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-MAH

072591
17.1.2007
5363-I-46/07

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

Wörwag Ph.-MAH

014796
3.10.2008
5363-I-1587/08

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

Wörwag Ph.-MAH

014788
3.10.2008
5363-I-1586/08

6 mg

Repaglinid
0,5 mg

1 mg

2 mg

kalcitriol

0,25 µg

0,5 µg

moksonidin
0,2 mg

tableta

tableta

KRKA

A10BX02

tableta

tableta

kapsula, mehka

A11CC04

kapsula, mehka

filmsko obložena tableta

C02AC05
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Wörwag Ph.-MAH

014818
3.10.2008
5363-I-1588/08

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

Solvay D-MAH

072605
17.1.2007
5363-I-47/07

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

Wörwag Ph.-MAH

014842
3.10.2008
5363-I-1591/08
014834
3.10.2008
5363-I-1590/08

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

Wörwag Ph.-MAH

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-MAH

072613
17.1.2007
5363-I-48/07

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

Wörwag Ph.-MAH

014869
3.10.2008
5363-I-1593/08

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

Wörwag Ph.-MAH

014877
3.10.2008
5363-I-1594/08

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

Wörwag Ph.-MAH

014850
3.10.2008
5363-I-1592/08

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

KRKA

020702
5.11.2008
5363-I-1796/08

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

KRKA

022411
5.11.2008
5363-I-1795/08

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

KRKA

020699
5.11.2008
5363-I-1797/08

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

Pliva-MAH

060283
20.1.2005
5363-I-39/05

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

Pliva-MAH

003280
27.9.2006
5363-I-714/06

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

Pliva-MAH

002950
27.9.2006
5363-I-715/06

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

KRKA

022438
5.11.2008
5363-I-1798/08

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

KRKA

020737
5.11.2008
5363-I-1800/08

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

KRKA

020710
5.11.2008
5363-I-1799/08

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

Pliva-MAH

003140
27.9.2006
5363-I-717/06

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

Pliva-MAH

003000
27.9.2006
5363-I-716/06

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

Pliva-MAH

060313
20.1.2005
5363-I-40/05

0,3 mg

0,4 mg

doksazosin
2 mg

4 mg

4 mg

filmsko obložena tableta

Wörwag Ph.-MAH

filmsko obložena tableta

tableta

C02CA04

tableta

tableta s podaljšanim sproščanjem

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

PfizerSARL1-MAH 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-MAH

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

KRKA

025232 27.12.2004
5363-I-758/04
025283 27.12.2004
5363-I-762/04

6.) 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

7.) 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

KRKA

9895

Stran
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8.) 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

9.) Tonocardin SR 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

057410
23.2.2009
5363-I-264/09

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

Pliva-MAH

057452
23.2.2009
5363-I-265/09

11. Tonocardin SR 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

057550
23.2.2009
5363-I-266/09

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

Pliva-MAH

057380
23.2.2009
5363-I-263/09

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

Serv. Ph.-MAH

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062170
19.7.2004
5363-I-493/04

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

KRKA

062197
19.7.2004
5363-I-494/04

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

Serv. Ph.-MAH

005371
5.11.2008
5363-I-1617/08

6.) TERTENSIF SR 1,5mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sprošč.
škatla z 90 tabletami

Serv. Ph.-MAH

062090
26.5.2009
5363-I-652/09

1.) 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

2.) 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

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

Belupo

043290
14.5.2008
5363-I-901/08

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

Belupo

043281
14.5.2008
5363-I-900/08

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

Merck

011444
6.7.2009
5363-I-793/09

1.) 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

2.) 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

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

Belupo

043273
14.5.2008
5363-I-902/08
011584
6.7.2009
5363-I-794/09

indapamid
1,5 mg

bisoprolol
5 mg

10 mg

nebivolol
5 mg

C03BA11
filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

tableta

C07AB07

tableta

tableta

Merck
C07AB12

1.) 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

2.) 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

3.) 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

4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) 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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

73 / 21. 9. 2009 /

Stran

8.) 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

9.) 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

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

Specifar GR-MAH

042242
8.4.2008
5363-I-628/08

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

Specifar GR-MAH

002340
8.4.2008
5363-I-636/08

12. 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

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

Menarini-MAH

023671 23.10.2008
5363-I-1710/08

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

Menarini-MAH

023701 23.10.2008
5363-I-1709/08

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

Menarini-MAH

023698 23.10.2008
5363-I-1708/08

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

Menarini-MAH

023736 23.10.2008
5363-I-1711/08

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

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

Generics-MAH

060119
13.5.2009
5363-I-636/09

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 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

034053
6.9.2004
5363-I-561/04

3.) 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

4.) DILATREND tablete 3,125 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
6,25 mg
tableta

ROCHE-mah

014990
8.3.2005
5363-I-194/05

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

Wörwag Ph.-MAH

067504
27.5.2008
5363-I-944/08

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

Wörwag Ph.-MAH

067466
27.5.2008
5363-I-943/08

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

Wörwag Ph.-MAH

067806
27.5.2008
5363-I-945/08

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

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-mah

004707
8.3.2005
5363-I-191/05

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

Wörwag Ph.-MAH

067873
27.5.2008
5363-I-948/08

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

Wörwag Ph.-MAH

067814
27.5.2008
5363-I-946/08

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

Wörwag Ph.-MAH

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

karvedilol

3,125 mg

12,5 mg

tableta

C07AG02

tableta

9897

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

ROCHE-mah

004715
8.3.2005
5363-I-192/05

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

Wörwag Ph.-MAH

067938
27.5.2008
5363-I-952/08

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

Wörwag Ph.-MAH

067881
27.5.2008
5363-I-950/08

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

Wörwag Ph.-MAH

067911
27.5.2008
5363-I-951/08

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-mah

021644
8.3.2005
5363-I-193/05

1.) Amlodigamma 5 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Amlodigamma 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

020770
17.6.2008
5363-I-1043/08
020630
17.6.2008
5363-I-1042/08

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

Alkaloid

070858
4.8.2009
5363-I-1032/09

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

Arrow-MAH

030520
17.6.2008
5363-I-980/08

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

Arrow-MAH

030970
17.6.2008
5363-I-983/08

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

Arrow-MAH

030660
17.6.2008
5363-I-981/08

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

Arrow-MAH

030830
17.6.2008
5363-I-982/08

8.) 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

9.) 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

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

LEK

040967
22.7.2008
5363-I-1175/08

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

LEK

008664
22.7.2008
5363-I-1178/08

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

LEK

010677
22.7.2008
5363-I-1177/08

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

LEK

040894
22.7.2008
5363-I-1176/08

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

Pfizer SARL-MAH 007471
27.8.2009
5363-I-1196/09

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

KRKA

014168
9.3.2009
5363-I-322/09

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

Wörwag Ph.-MAH

020800
17.6.2008
5363-I-1044/08

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

Wörwag Ph.-MAH

020940
17.6.2008
5363-I-1045/08

3.) Amlodipin Alkaloid 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Alkaloid

070840
4.8.2009
5363-I-1033/09

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

Arrow-MAH

030490
17.6.2008
5363-I-987/08

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

Arrow-MAH

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-MAH

030350
17.6.2008
5363-I-986/08

25 mg

amlodipin
5 mg

10 mg

tableta

tableta

C08CA01

Wörwag Ph.-MAH

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

Arrow-MAH

030210
17.6.2008
5363-I-985/08

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.) 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

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

LEK

010685
22.7.2008
5363-I-1182/08

11. Amlopin 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
12. Amlopin 10 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

008680
22.7.2008
5363-I-1181/08
040975
22.7.2008
5363-I-1180/08

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

LEK

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

Pfizer SARL-MAH 007501
27.8.2009
5363-I-1197/09

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

KRKA

014176
9.3.2009
5363-I-323/09

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

KRKA

001163 24.11.2006
5363-I-868/06

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

KRKA

020109 24.11.2006
5363-I-869/06

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)

LEK

055867
5.2.2004
5363-I-63/04

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

LEK

059005
13.1.2006
5363-I-67/06

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

LEK

059668
13.1.2006
5363-I-66/06

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

MSD-MAH

058491
27.3.2009
5363-I-450/09

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 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

055913
5.2.2004
5363-I-65/04

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

LEK

055883
5.2.2004
5363-I-64/04

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

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

MSD-MAH

058475
27.3.2009
5363-I-451/09

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)
4.) Olinapril 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
055948
5.2.2004
5363-I-66/04

enalapril
5 mg

10 mg

20 mg

tableta

LEK

040983
22.7.2008
5363-I-1179/08

C09AA02

tableta

tableta

LEK

9899

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

LEK

055964
5.2.2004
5363-I-67/04

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

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

MSD-MAH

058483
27.3.2009
5363-I-452/09

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

Belupo

051551
9.1.2009
5363-I-71/09

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

Belupo

051560
9.1.2009
5363-I-72/09

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

Galex

024490
17.6.2009
5363-I-739/09

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

Belupo

051462
9.1.2009
5363-I-74/09

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

Belupo

051497
9.1.2009
5363-I-73/09

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

Galex

024350
17.6.2009
5363-I-740/09

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

Alkaloid

099484
11.9.2008
5363-I-1483/08

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

Belupo

051527
9.1.2009
5363-I-76/09

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

Belupo

051535
9.1.2009
5363-I-75/09

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

Galex

024414
17.6.2009
5363-I-741/09

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 Isl.-MA

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

KRKA-MAH

012700
6.5.2009
5363-I-580/09

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

KRKA-MAH

032549
6.5.2009
5363-I-575/09

6.) Prenessa 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
7.) Prenessa 2 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

032522
6.5.2009
5363-I-572/09
018066
6.5.2009
5363-I-579/09

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

KRKA-MAH

012530
6.5.2009
5363-I-574/09

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

KRKA-MAH

012670
6.5.2009
5363-I-577/09

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

KRKA-MAH

018040
6.5.2009
5363-I-576/09

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

KRKA-MAH

032573
6.5.2009
5363-I-578/09

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

KRKA-MAH

017990
6.5.2009
5363-I-573/09

lizinopril
5 mg

10 mg

20 mg

perindopril

1,669 mg

tableta

C09AA03

tableta

tableta

tableta

C09AA04

KRKA-MAH

Uradni list Republike Slovenije
3,338 mg

Št.

73 / 21. 9. 2009 /

Stran

tableta

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

Egis VB-MAH

041467
3.6.2009
5363-I-688/09

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

Actavis Isl.-MA

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 (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

018228
6.5.2009
5363-I-588/09

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

KRKA-MAH

032638
6.5.2009
5363-I-587/09

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

KRKA-MAH

018112
6.5.2009
5363-I-586/09

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

KRKA-MAH

018120
6.5.2009
5363-I-582/09

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

KRKA-MAH

018180
6.5.2009
5363-I-583/09

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

KRKA-MAH

018210
6.5.2009
5363-I-585/09

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

KRKA-MAH

018260
6.5.2009
5363-I-589/09

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

KRKA-MAH

032603
6.5.2009
5363-I-581/09

13. Prenessa 4 mg tablete
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

032611
6.5.2009
5363-I-584/09

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

Serv. Ph.-MAH

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 Isl.-MA

053783
13.1.2009
5363-I-100/09

2.) Perindopril Lek 8 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

062014
19.5.2009
5363-I-642/09

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

LEK

061999
19.5.2009
5363-I-641/09

4.) Perindopril Teva 8 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)
5.) Prenessa 8 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

049131 24.11.2008
5363-I-1963/08
099896
6.5.2009
5363-I-598/09

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

KRKA-MAH

099817
6.5.2009
5363-I-596/09

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

KRKA-MAH

099803
6.5.2009
5363-I-590/09

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

KRKA-MAH

099820
6.5.2009
5363-I-597/09

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

KRKA-MAH

099774
6.5.2009
5363-I-592/09

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

KRKA-MAH

099788
6.5.2009
5363-I-594/09

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

KRKA-MAH

099760
6.5.2009
5363-I-595/09

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

KRKA-MAH

099757
6.5.2009
5363-I-593/09

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

KRKA-MAH

099791
6.5.2009
5363-I-591/09

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

Serv. Ph.-MAH

019933
8.10.2008
5363-I-1615/08

KRKA

062243
19.7.2004
5363-I-497/04

6,676 mg

ramipril

1,25 mg

tableta

tableta

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

KRKA-MAH

C09AA05

9901
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2.) 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

3.) 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

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 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062278
19.7.2004
5363-I-499/04

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

KRKA

062219
19.7.2004
5363-I-495/04

7.) Piramil 1,25 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v dvojnem traku)

Sandoz-MAH

016292
6.4.2009
5363-I-486/09

8.) Piramil 1,25 mg tablete
škatla z 28 tabletami (7 x 4 tablete v dvojnem traku)

Sandoz-MAH

016276
6.4.2009
5363-I-485/09

9.) 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

1.) 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

2.) 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

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

KRKA

062308
19.7.2004
5363-I-502/04

5.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062316
19.7.2004
5363-I-503/04
062375
19.7.2004
5363-I-505/04

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

Actavis Mad-MAH

032093
30.7.2009
5363-I-995/09

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

Sandoz-MAH

016330
6.4.2009
5363-I-488/09

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

Sandoz-MAH

016306
6.4.2009
5363-I-487/09

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

Sandoz-MAH

016349
6.4.2009
5363-I-489/09

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

Wörwag Ph.-MAH

058378
25.3.2009
5363-I-431/09

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

Wörwag Ph.-MAH

058416
25.3.2009
5363-I-430/09

13. 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

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

KRKA

062421
19.7.2004
5363-I-507/04

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

KRKA

062499
19.7.2004
5363-I-508/04

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

KRKA

062545
19.7.2004
5363-I-511/04

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

KRKA

062537
19.7.2004
5363-I-510/04

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

KRKA

062529
19.7.2004
5363-I-509/04

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

KRKA

062553
19.7.2004
5363-I-512/04

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

Actavis Mad-MAH

032433
30.7.2009
5363-I-996/09

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

Sandoz-MAH

016373
6.4.2009
5363-I-491/09

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

Sandoz-MAH

016365
6.4.2009
5363-I-490/09

2,5 mg

5 mg

tableta

KRKA

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

Sandoz-MAH

016454
6.4.2009
5363-I-492/09

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

Wörwag Ph.-MAH

058467
25.3.2009
5363-I-432/09

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

Wörwag Ph.-MAH

058459
25.3.2009
5363-I-433/09

13. 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

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

KRKA

062561
19.7.2004
5363-I-513/04

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

KRKA

062634
19.7.2004
5363-I-518/04

3.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) AMPRIL tablete 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062618
19.7.2004
5363-I-516/04
062588
19.7.2004
5363-I-514/04

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

KRKA

062596
19.7.2004
5363-I-515/04

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

Actavis Mad-MAH

032441
30.7.2009
5363-I-997/09

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

Sandoz-MAH

016489
6.4.2009
5363-I-495/09

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

Sandoz-MAH

016470
6.4.2009
5363-I-494/09

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

Sandoz-MAH

016462
6.4.2009
5363-I-493/09

11. Ramigamma 10 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

058351
25.3.2009
5363-I-435/09

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

Wörwag Ph.-MAH

058360
25.3.2009
5363-I-434/09

13. 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

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

Arrow-MAH

036234
5.8.2008
5363-I-1283/08

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

Arrow-MAH

036226
5.8.2008
5363-I-1282/08

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

Arrow-MAH

036196
5.8.2008
5363-I-1280/08

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

Arrow-MAH

036269
5.8.2008
5363-I-1285/08

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

Arrow-MAH

036242
5.8.2008
5363-I-1284/08

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

Arrow-MAH

036188
5.8.2008
5363-I-1279/08

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

Arrow-MAH

036218
5.8.2008
5363-I-1281/08

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)

BMS češka-MAH

002402
12.8.2009
5363-I-1094/09

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

Arrow-MAH

036315
5.8.2008
5363-I-1290/08

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

Arrow-MAH

036293
5.8.2008
5363-I-1288/08

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

Arrow-MAH

036323
5.8.2008
5363-I-1291/08

10 mg

fozinopril
10 mg

20 mg

tableta

tableta

KRKA

C09AA09

tableta

9903

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

Arrow-MAH

036331
5.8.2008
5363-I-1292/08

5.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Fozinopril Arrow 20 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

036307
5.8.2008
5363-I-1289/08
036285
5.8.2008
5363-I-1287/08

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

Arrow-MAH

036277
5.8.2008
5363-I-1286/08

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)

BMS češka-MAH

002410
12.8.2009
5363-I-1095/09

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

Abbott d.o.o.

058440
10.7.2009
5363-I-857/09

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

Arrow-MAH

046540
8.9.2008
5363-I-1428/08

3.) Trandolapril Galex 0,5 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Galex-MAH

078816
6.8.2009
5363-I-1054/09

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

Merck SLO-MAH

057568
4.3.2009
5363-I-295/09

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

Arrow-MAH

046558
8.9.2008
5363-I-1429/08

2.) Trandolapril Galex 1 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Galex-MAH

078832
6.8.2009
5363-I-1055/09

3.) Trandolapril Merck 1 mg trde kapsule
škatla z 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Merck SLO-MAH

057665
4.3.2009
5363-I-297/09

4.) Trandolapril Merck 1 mg trde kapsule
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Merck SLO-MAH

057622
4.3.2009
5363-I-296/09

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

Abbott d.o.o.

057711
10.7.2009
5363-I-858/09

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

Arrow-MAH

046566
8.9.2008
5363-I-1430/08

3.) Trandolapril Galex 2 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Galex-MAH

078840
6.8.2009
5363-I-1056/09

4.) Trandolapril Merck 2 mg trde kapsule
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Merck SLO-MAH

057690
4.3.2009
5363-I-298/09

5.) Trandolapril Merck 2 mg trde kapsule
škatla z 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Merck SLO-MAH

057681
4.3.2009
5363-I-299/09

1.) Gopten 4 mg trde kapsule
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Abbott d.o.o.

074870
10.7.2009
5363-I-856/09

2.) Gopten 4 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Abbott d.o.o.

074888
10.7.2009
5363-I-855/09

3.) Trandolapril Arrow 4 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

046574
8.9.2008
5363-I-1431/08

4.) Trandolapril Galex 4 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Galex-MAH

078859
6.8.2009
5363-I-1057/09

LEK

007404
10.3.2009
5363-I-349/09

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

LEK

019542
10.3.2009
5363-I-350/09

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

trandolapril
0,5 mg

1 mg

2 mg

4 mg

kapsula, trda

Arrow-MAH

C09AA10

kapsula, trda

kapsula, trda

kapsula, trda

enalapril + diuretiki

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

C09BA02
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C09BA03

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 Isl.-MA

053643
12.1.2009
5363-I-92/09

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 Isl.-MA

053660
12.1.2009
5363-I-93/09

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

Serv. Ph.-MAH

014133
22.7.2009
5363-I-947/09

2.) PERINDOPRIL 2 mg/INDAPAMID 0,625 mg SERVIER tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet)

Serv. Ph.-MAH

035955
22.7.2009
5363-I-949/09

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

KRKA-MAH

010995
7.5.2009
5363-I-609/09

4.) Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

011002
7.5.2009
5363-I-608/09

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

KRKA-MAH

011088
7.5.2009
5363-I-612/09

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

KRKA-MAH

011070
7.5.2009
5363-I-613/09

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

KRKA-MAH

011096
7.5.2009
5363-I-611/09

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

KRKA-MAH

010987
7.5.2009
5363-I-610/09

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

Serv. Ph.-MAH

014141
22.7.2009
5363-I-948/09

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

KRKA-MAH

011100
7.5.2009
5363-I-616/09

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

KRKA-MAH

011177
7.5.2009
5363-I-615/09

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

KRKA-MAH

011193
7.5.2009
5363-I-614/09
011240
7.5.2009
5363-I-617/09

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

KRKA-MAH

011231
7.5.2009
5363-I-618/09

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

KRKA-MAH

011207
7.5.2009
5363-I-619/09

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

Serv. Ph.-MAH

035963
22.7.2009
5363-I-950/09

1.) 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

2.) 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

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

LEK

001104
22.2.2009
5363-I-201/09

20 mg

perindopril +diuretiki
1,669 mg

3,338 mg

ramipril +diuretiki
2,5 mg

tableta

tableta

C09BA04

tableta

tableta

KRKA-MAH

C09BA05

9905

Stran

9906 /

Št.
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5.) 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

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

Actavis Isl.-MA

046230
1.9.2008
5363-I-1399/08

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

Actavis Isl.-MA

046256
1.9.2008
5363-I-1400/08

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

Pliva-MAH

048658
15.7.2009
5363-I-902/09

9.) Ramipril HC Pliva 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048666
15.7.2009
5363-I-903/09

10. 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

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)

Teva NL1-MAH

054577
5.2.2009
5363-I-180/09

4.) 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

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

LEK

001155
11.2.2009
5363-I-203/09

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

Actavis Isl.-MA

046264
1.9.2008
5363-I-1401/08

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

Actavis Isl.-MA

046272
1.9.2008
5363-I-1402/08

8.) Ramipril HC Pliva 5 mg/25 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048674
15.7.2009
5363-I-904/09

9.) Ramipril HC Pliva 5 mg/25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048682
15.7.2009
5363-I-905/09

10. 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-MAH

010731
4.5.2009
5363-I-524/09

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-MAH

059498
4.5.2009
5363-I-525/09

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 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

031380
2.12.2008
5363-I-1998/08

6.) 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

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

Teva NL1-MAH

054798
24.3.2009
5363-I-222/09

8.) Losartan TEVA 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

054828
24.3.2009
5363-I-224/09

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

Teva NL1-MAH

054836
24.3.2009
5363-I-225/09

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

Teva NL1-MAH

054810
24.3.2009
5363-I-223/09

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

Pliva-MAH

007994
9.11.2006
5363-I-737/06

5 mg

losartan

12,5 mg

50 mg

tableta

filmsko obložena tableta

C09CA01

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

Pliva-MAH

075574 28.12.2005
5363-I-1006/05

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

Pliva-MAH

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-MAH

012289
4.5.2009
5363-I-526/09

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

MSD-MAH

022772
4.5.2009
5363-I-527/09

3.) 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

4.) 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

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

KRKA

099649
15.6.2006
5363-I-432/06

6.) 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

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

Generics-MAH

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)
9.) Losartan TEVA 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

031356
2.12.2008
5363-I-2000/08
054771
24.3.2009
5363-I-228/09

10. Losartan TEVA 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

054763
24.3.2009
5363-I-227/09

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

Teva NL1-MAH

054780
24.3.2009
5363-I-229/09

12. Losartan TEVA 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

054755
24.3.2009
5363-I-226/09

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

Novartis-MAH

016152
27.5.2009
5363-I-663/09

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 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

046353
2.9.2008
5363-I-1408/08

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

Pliva-MAH

046345
2.9.2008
5363-I-1407/08

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

Novartis-MAH

050555
27.5.2009
5363-I-664/09

2.) 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

3.) 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

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

Pliva-MAH

046361
2.9.2008
5363-I-1409/08

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

Pliva-MAH

046370
2.9.2008
5363-I-1410/08

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

Novartis-MAH

050563
27.5.2009
5363-I-665/09

2.) 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

3.) 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

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

Pliva-MAH

046337
2.9.2008
5363-I-1412/08

100 mg

valsartan

40 mg

80 mg

160 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

Teva NL1-MAH

C09CA03

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

9907

Stran

9908 /
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5.) Valsartan Pliva 160 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

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 Pharma

003557
27.8.1997
EU/1/97/046/001

2.) 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

3.) Iraben 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) Irbesartan Lek 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

039420
6.3.2008
5363-I-409/08
074918
8.7.2009
5363-I-825/09

Irbesartan
75 mg

150 mg

tableta

C09CA04

LEK

tableta

1.) Aprovel tablete 150 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi Pharma

003565
27.8.1997
EU/1/97/046/004

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

Farmadent-MAH

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

4.) Irbesartan Lek 150 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

074896
8.7.2009
5363-I-826/09

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

Sanofi Pharma

003581
27.8.1997
EU/1/97/046/007

2.) 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

3.) 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

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

LEK

074900
8.7.2009
5363-I-827/09

1.) ATACAND 4 mg
škatla 28 tabletami (2x 14 tablet v pretisnem omotu)

AstraZeneca

055603
11.4.2005
5363-I-253/05

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

LEK-MAH

079685
24.8.2009
5363-I-1165/09

1.) ATACAND 8 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

AstraZeneca

055638
11.4.2005
5363-I-254/05

2.) Candea 8 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

079693
24.8.2009
5363-I-1166/09

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

AstraZeneca

055611
11.4.2005
5363-I-255/05

2.) Candea 16 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

079715
24.8.2009
5363-I-1167/09

1.) ATACAND 32 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

AstraZeneca

037710 12.12.2005
5363-I-965/05

2.) Candea 32 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

079740
24.8.2009
5363-I-1168/09

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

Boehringer

003891 16.12.1998
EU/1/98/090/002

2.) PRITOR 40mg filmsko obložene tablete
56 tablet

Bayer Schering

029270 11.12.1998
EU/1/98/089/003

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

Bayer Schering

004944 11.12.1998
EU/1/98/089/002

300 mg

kandesartan
4 mg

8 mg

16 mg

32 mg

telmisartan
40 mg

tableta

tableta

C09CA06

tableta

tableta

tableta

tableta

C09CA07
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tableta

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

Bayer Schering

004928 11.12.1998
EU/1/98/089/007

3.) PRITOR 80mg filmsko obložene tablete
56 tablet

Bayer Schering

029289 11.12.1998
EU/1/98/089/008

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

MSD-MAH

001554
26.2.2009
5363-I-281/09

2.) Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 50 mg/12,5 mg film.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 film.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 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

049590 20.11.2008
5363-I-1950/08

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 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

049662 20.11.2008
5363-I-1951/08

8.) Losartan/hidroklorotiazid Lek 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

071153
10.6.2009
5363-I-720/09

9.) Losartan/hidroklorotiazid Lek 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

071145
10.6.2009
5363-I-719/09

10. Losartan/hidroklorotiazid Lek 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

071137
10.6.2009
5363-I-718/09

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

Pliva-MAH

075507 28.12.2005
5363-I-1005/05

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

MSD-MAH

010405
26.2.2009
5363-I-283/09

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

Teva NL1-MAH

047350
1.10.2008
5363-I-1577/08

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

Teva NL1-MAH

047406
1.10.2008
5363-I-1578/08

4.) 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

5.) 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

6.) 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

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

KRKA

090263
9.4.2004
5363-I-216/04

8.) 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

9.) LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10. LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

090298
9.4.2004
5363-I-220/04
090255
9.4.2004
5363-I-219/04

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

KRKA

090204
9.4.2004
5363-I-215/04

12. 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

13. 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

14. Losartan/hidroklorotiazid Lek 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

071110
10.6.2009
5363-I-723/09

15. Losartan/hidroklorotiazid Lek 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

071080
10.6.2009
5363-I-722/09

losartan + diuretiki
50 mg

100 mg

filmsko obložena tableta

C09DA01

filmsko obložena tableta

KRKA

9909

Stran
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16. Losartan/hidroklorotiazid Lek 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

071030
10.6.2009
5363-I-721/09

1.) Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Novartis-MAH

030112
17.8.2009
5363-I-1119/09

2.) 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

3.) 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

4.) 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

5.) 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

6.) Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

078875
21.7.2009
5363-I-929/09

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

Novartis-MAH

030090
17.8.2009
5363-I-1117/09

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

Farmadent-MAH

040410
10.3.2008
5363-I-425/08

4.) 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

5.) 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

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

Novartis-MAH

030104
17.8.2009
5363-I-1118/09

2.) Valsaden 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
3.) Valsaden 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

040916
10.3.2008
5363-I-431/08
040908
10.3.2008
5363-I-430/08

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

Farmadent-MAH

040720
10.3.2008
5363-I-428/08

5.) 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

6.) Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

078867
21.7.2009
5363-I-930/09

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

Boehringer

030414
19.4.2002
EU/1/02/213/002

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

Bayer Schering

029297
22.4.2002
EU/1/02/215/004

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

Bayer Schering

014281
22.4.2002
EU/1/02/215/005

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

Bayer Schering

014273
22.4.2002
EU/1/02/215/002

valsartan + diuretiki
80 mg

filmsko obložena tableta

valsartan + diuretiki (12,5mg)
160 mg

filmsko obložena tableta

valsartan + diuretiki (25mg)
160 mg

filmsko obložena tableta

telmisartan + diuretiki
40 mg

tableta

C09DA03

C09DA03

C09DA03

Farmadent-MAH

C09DA07
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1.) MicardisPlus 80/12,5 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Boehringer

030422
19.4.2002
EU/1/02/213/007

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

Bayer Schering

014303
22.4.2002
EU/1/02/215/007

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

Bayer Schering

014311
22.4.2002
EU/1/02/215/010

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

Bayer Schering

029300
22.4.2002
EU/1/02/215/009

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 za enkratni odmerek po 28 x 1 tableta

Boehringer

042544
27.3.2008
EU/1/02/213/019

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

Boehringer

042528
27.3.2008
EU/1/02/213/017

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

Boehringer

042595
27.3.2008
EU/1/02/213/022

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

Boehringer

042609
27.3.2008
EU/1/02/213/023

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

Bayer Schering

042080
1.4.2008
EU/1/02/215/016

telmisartan + diuretiki (25mg)
80 mg

tableta

simvastatin

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

C09DA07

C10AA01
Ranbaxy VB-MAH 075132 30.12.2005
5363-I-1015/05

2.) 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

3.) 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

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 Isl.-MA

046639
19.9.2008
5363-I-1541/08

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

Arrow-MAH

052132
2.4.2009
5363-I-469/09

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

Arrow-MAH

052124
2.4.2009
5363-I-468/09

4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) 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

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

Teva NL1-MAH

10 mg

filmsko obložena tableta

047449 10.11.2008
5363-I-1815/08
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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 s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047430 10.11.2008
5363-I-1816/08

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

MSD-MAH

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-MAH

046884
23.9.2008
5363-I-1549/08

16. 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

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

KRKA

090069
27.5.2004
5363-I-380/04

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

KRKA

013420
27.5.2004
5363-I-381/04

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)
20 mg
filmsko obložena tableta

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 Isl.-MA

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-MAH

052140
2.4.2009
5363-I-470/09

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

Arrow-MAH

052159
2.4.2009
5363-I-471/09

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

Arrow-MAH

052175
2.4.2009
5363-I-472/09

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 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

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

10. 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

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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047481 10.11.2008
5363-I-1820/08

14. 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

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

MSD-MAH

012890
1.4.2005
5363-I-243/05

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

MSD-MAH

012866
1.4.2005
5363-I-244/05

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

Menarini-MAH

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)

KRKA

013439
27.5.2004
5363-I-384/04

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

KRKA

093599
27.5.2004
5363-I-382/04
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21. 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

22. 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

23. 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

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

Actavis Isl.-MA

046655
19.9.2008
5363-I-1543/08
052183
2.4.2009
5363-I-473/09

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

Arrow-MAH

052191
2.4.2009
5363-I-474/09

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

Generics-MAH

014940 15.10.2008
5363-I-1646/08

7.) 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

8.) 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

9.) 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

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 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047503 10.11.2008
5363-I-1822/08

12. 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

13. 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

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

MSD-MAH

012831
1.4.2005
5363-I-246/05

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

MSD-MAH

034002
1.4.2005
5363-I-245/05

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

Menarini-MAH

046922
23.9.2008
5363-I-1551/08

17. 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

18. 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

19. 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

20. 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

1.) Actalipid 80 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

030040
23.7.2009
5363-I-818/09

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

Arrow-MAH

052213
2.4.2009
5363-I-475/09

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 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

002780
12.9.2006
5363-I-632/06

5.) 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

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

40 mg

80 mg

filmsko obložena tableta

Arrow-MAH

filmsko obložena tableta

9913
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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-MAH

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-MAH

036722
11.9.2007
5363-I-606/07

1.) Fluvastatin Mylan 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

078140
4.8.2009
5363-I-1029/09

2.) LESCOL XL 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Novartis-MAH

085030
17.6.2009
5363-I-744/09

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)

PfizerSARL1-MAH 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)

PfizerSARL1-MAH 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 Isl.-MA

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)

LEK

040487 14.12.2007
5363-I-964/07

7.) Tulip 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

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 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PfizerSARL1-MAH 008931
7.7.2006
5363-I-490/06

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

PfizerSARL1-MAH 008974
7.7.2006
5363-I-489/06

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

Actavis Isl.-MA

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

LEK

040509 14.12.2007
5363-I-967/07
019208 14.12.2007
5363-I-965/07

40 mg

fluvastatin
80 mg

atorvastatin
10 mg

20 mg

40 mg

tableta

tableta s podaljšanim sproščanjem

filmsko obložena tableta

C10AA04

C10AA05

filmsko obložena tableta

LEK

filmsko obložena tableta

1.) 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

2.) 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

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

PfizerSARL1-MAH 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 Isl.-MA

042439
28.3.2008
5363-I-573/08
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5.) 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

6.) 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

7.) 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

80 mg

filmsko obložena tableta

1.) Sortis 80 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PfizerSARL1-MAH 083011
7.7.2006
5363-I-492/06

2.) Tulip 80 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (6 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

054968
4.8.2009
5363-I-1028/09

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

MSD-SP-MAH

014540
23.7.2009
5363-I-955/09

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

MSD-SP-MAH

014559
23.7.2009
5363-I-956/09

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

KRKA

070890
1.6.2009
5363-I-682/09

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

KRKA

070980
1.6.2009
5363-I-681/09

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

KRKA

074845
14.7.2009
5363-I-893/09

6.) Ezoleta 10 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

074829
14.7.2009
5363-I-894/09

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

KRKA

074837
14.7.2009
5363-I-892/09

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

Novartis-MAH

085154
6.5.2009
5363-I-599/09

3.) Terbinafin Galex 125 mg tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Galex-MAH

079499
19.8.2009
5363-I-1142/09

1.) Atifan 250 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) Lamisil 250 mg tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

030449
13.1.2009
5363-I-95/09
085170
6.5.2009
5363-I-600/09

3.) Tefine 250 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

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-MAH

020460
3.6.2008
5363-I-977/08

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

Galex-MAH

079502
19.8.2009
5363-I-1143/09

6.) 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 (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Wyeth Dunaj

032581
7.4.2009
5363-I-497/09

Medico Uno-MAH

046191
3.9.2008
5363-I-1413/08

ezetimib

10 mg

terbinafin

125 mg

250 mg

tableta

tableta

obložena tableta

gestoden + estrogen (0,02mg)
0,075 mg

D01BA02

tableta

levonorgestrel + estrogen
0,15 mg

C10AX09

obložena tableta

1.) Gestodette 0,075 mg/0,02 mg obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Novartis-MAH

G03AA07

G03AA10

9915
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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 z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)

Gedeon Richter

080853
9.3.2005
5363-I-178/05

5.) 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

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 s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)

Gedeon Richter

081035
9.3.2005
5363-I-181/05

3.) 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

4.) MINULET
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Wyeth Dunaj

076740
22.6.2005
5363-I-464/05

1.) Bellune 2 mg/0,035 mg obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

056430
25.2.2009
5363-I-275/09

2.) Bellune 2 mg/0,035 mg obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

056456
25.2.2009
5363-I-276/09

3.) Diane 0,035 mg/2 mg obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Bayer Sch.-MAH

023728 17.10.2008
5363-I-1565/08

1.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

075485
18.7.2008
5363-I-683/08

2.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

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)

Pliva-MAH

075477
18.7.2008
5363-I-682/08

4.) 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

5.) 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

6.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla z 10 kapsulami (1 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

033120
27.2.2008
5363-I-189/08

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10. 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

11. 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

12. 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

13. Taflosin 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Menarini-MAH

025720
11.2.2008
5363-I-215/08

14. Taflosin 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Menarini-MAH

025640
11.2.2008
5363-I-214/08

15. 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

gestoden + estrogen (0,03mg)
0,075 mg

obložena tableta

ciproteron + estrogen
2 mg

tamsulozin

0,367 mg

obložena tableta

G03AA10

G03HB01

G04CA02
kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda
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16. 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

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 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

052418
7.4.2006
5363-I-278/06

2.) 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

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 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

052736
7.4.2006
5363-I-282/06

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)
7.) Hyplafin 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

028320
2.10.2007
5363-I-678/07
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-MAH

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-MAH

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

1.) 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

2.) 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

3.) 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

4.) 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

5.) Augmentin 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 70 ml suspenzije

GSK-MAH

005967
18.9.2006
5363-I-684/06

1.) Amoksiklav 500 mg/ 125 mg filmsko obložene tablete
škatla s stekleničko z 21 tabletami

LEK-MAH

069310
16.3.2009
5363-I-374/09

2.) Amoksiklav 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

000906
16.3.2009
5363-I-375/09

3.) Amoksiklav 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

000817
16.3.2009
5363-I-376/09

4.) Amoksiklav 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete
škatla s stekleničko s 15 tabletami

LEK-MAH

069280
16.3.2009
5363-I-373/09

5.) Amoksiklav 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

000973
16.3.2009
5363-I-377/09

6.) Augmentin 625 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

GSK-MAH

005819
18.9.2006
5363-I-683/06

7.) Betaklav 500 mg/125 mg tablete
škatla z 21 tabletami v steklenički

KRKA

010707
7.11.2007
5363-I-766/07

8.) Betaklav 500 mg/125 mg tablete
škatla s 14 tabletami v steklenički

KRKA

072761
7.11.2007
5363-I-765/07

finasterid
5 mg

filmsko obložena tableta

amoksicilin+ klavulanska kislina
250 mg/5ml

400 mg/5ml

500 mg

prašek za peroralno suspenzijo

G04CB01

Actavis Isl.-MA

J01CR02

prašek za peroralno suspenzijo

tableta

9917
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tableta za peroralno suspenzijo
9.) 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

10.) 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

1.) Amoksiklav 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

000639
16.3.2009
5363-I-378/09

2.) Amoksiklav 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) Amoksiklav 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

000787
16.3.2009
5363-I-379/09
000701
16.3.2009
5363-I-380/09

4.) Augmentin 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

GSK-MAH

005894
18.9.2006
5363-I-682/06

5.) Betaklav 875 mg/125 mg tablete
škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v dvojnem traku)

KRKA

019143
7.1.2009
5363-I-57/09

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) 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

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

Galex

018716
8.5.2007
5363-I-264/07

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

Galex

018724
8.5.2007
5363-I-265/07

3.) Fromilid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

096989 10.12.2007
5363-I-914/07

4.) Klaritromicin Mylan 250 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

001830
9.9.2008
5363-I-1426/08

5.) Lekoklar 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

093807
1.6.2007
5363-I-343/07

1.) Clarexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Galex

020001
8.5.2007
5363-I-266/07

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

Galex

020010
8.5.2007
5363-I-267/07

3.) Klaritromicin Mylan 500 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

001970
9.9.2008
5363-I-1427/08

1.) Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

013846
27.9.2007
5363-I-660/07

2.) Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

013854
27.9.2007
5363-I-661/07

3.) Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

013870
27.9.2007
5363-I-662/07

4.) Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

013927
27.9.2007
5363-I-663/07

1.) Lekoklar XL 500 mg filmsko obložene tablete s pulzirajočim sproščanjem
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK

027170
29.5.2007
5363-I-327/07

2.) Lekoklar XL 500 mg filmsko obložene tablete s pulzirajočim sproščanjem
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK

027146
29.5.2007
5363-I-328/07

3.) Lekoklar XL 500 mg filmsko obložene tablete s pulzirajočim sproščanjem
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

027227
29.5.2007
5363-I-329/07

875 mg

tableta

LEK-MAH

tableta za peroralno suspenzijo

klaritromicin
250 mg

500 mg

500 mg

500 mg

tableta

J01FA09

tableta

tableta s podaljšanim sproščanjem

tableta s pulzirajočim sproščanjem
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LEK

027162
29.5.2007
5363-I-330/07

1.) Azitromicin Lek 100 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko z 20 ml suspenzije (po pripravi) in injekcijsko brizgo

LEK

034266
11.2.2008
5363-I-211/08

2.) SUMAMED za otroke 100 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s plastenko s praškom za pripravo 20 ml suspenzije

Pliva-MAH

002550 10.10.2008
5363-I-1628/08

1.) Azitromicin Lek 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko s 30 ml suspenzije in injekcijsko brizgo

LEK

034371
11.2.2008
5363-I-213/08

2.) Azitromicin Lek 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko z 20 ml suspenzijein injekcijsko brizgo

LEK

034290
11.2.2008
5363-I-212/08

3.) SUMAMED 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s plastenko s praškom za pripravo 20 ml suspenzije

Pliva-MAH

002569 10.10.2008
5363-I-1631/08

4.) SUMAMED 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s plastenko s praškom za pripravo 15 ml suspenzije

Pliva-MAH

047902 10.10.2008
5363-I-1629/08

5.) SUMAMED 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s plastenko s praškom za pripravo 37,5 ml suspenzije

Pliva-MAH

047899 10.10.2008
5363-I-1630/08

6.) SUMAMED 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s plastenkos praškom za pripravo 30 ml suspenzije

Pliva-MAH

005924 10.10.2008
5363-I-1627/08

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-MAH

033723
21.7.2009
5363-I-924/09

2.) Azitromicin Sandoz 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

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-MAH

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 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

033022
23.4.2009
5363-I-546/09

2.) Azitromicin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

LEK-MAH

033731
21.7.2009
5363-I-925/09

3.) Azitromicin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

LEK-MAH

033758
21.7.2009
5363-I-926/09

4.) Azitromicin Sandoz 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

047635 15.12.2008
5363-I-1653/08

5.) Azitromicin Sandoz 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

047619 15.12.2008
5363-I-1654/08

6.) SUMAMED 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

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)
8.) ZITROCIN 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

096768 10.10.2008
5363-I-1625/08
055034
8.7.2008
5363-I-1098/08

azitromicin
100 mg

200 mg

250 mg

prašek za peroralno suspenzijo

J01FA10

prašek za peroralno suspenzijo

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

500 mg

ciprofloksacin
250 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

Galex
J01MA02

1.) Ciprinol 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

037044
5.5.2009
5363-I-601/09

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

Bayerd.o.o.-MAH

015628
9.4.2009
5363-I-498/09

3.) Ciprofloksacin Arrow 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

075108
2.6.2008
5363-I-417/08

9919
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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-MAH

080268
14.4.2008
5363-I-678/08

1.) Ciprinol 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

040398
5.5.2009
5363-I-602/09

2.) Ciprobay 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Bayerd.o.o.-MAH

022454
9.4.2009
5363-I-499/09

3.) Ciprofloksacin Arrow 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

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-MAH

090158
14.4.2008
5363-I-679/08

1.) Ciprinol 750 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

055336
5.5.2009
5363-I-603/09

2.) Ciprobay 750 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Bayerd.o.o.-MAH

065765
9.4.2009
5363-I-500/09

3.) Ciprofloksacin Arrow 750 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

075124
2.6.2008
5363-I-419/08

4.) Ciprofloksacin Lek 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

5.) 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

6.) Ciprum 750 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

090166
14.4.2008
5363-I-680/08

1.) 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

2.) 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

3.) Flexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 200 tabletami (20 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Flexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041734
19.3.2008
5363-I-523/08
041718
19.3.2008
5363-I-521/08

5.) 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

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) Tavanic 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

045632
5.6.2009
5363-I-701/09

10. Tavanic 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

009210
5.6.2009
5363-I-702/09

1.) 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

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041793
19.3.2008
5363-I-529/08

500 mg

750 mg

levofloksacin
250 mg

500 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

J01MA12

Kemofarmacija

filmsko obložena tableta
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4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10. Tavanic 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

009245
5.6.2009
5363-I-703/09

1.) Diflazon 50 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA

001317
14.1.2009
5363-I-106/09

2.) Diflucan 50 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

PfizerSARL1-MAH 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-MAH

083402
30.4.2004
5363-I-351/04

4.) Flukonazol Lek 50 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

014745
11.3.2009
5363-I-351/09

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 s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
3.) Diflucan 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

PfizerSARL1-MAH 069000
11.1.2006
5363-I-30/06
PfizerSARL1-MAH 067563
11.1.2006
5363-I-29/06

4.) FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 100 mg
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

083461
30.4.2004
5363-I-352/04

5.) FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 100 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

083542
30.4.2004
5363-I-353/04

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

LEK

034738
11.3.2009
5363-I-353/09

7.) Flukonazol Lek 100 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

034703
11.3.2009
5363-I-352/09

1.) Diflazon 150 mg trde kapsule
škatla z 1 kapsulo v pretisnem omotu

KRKA

001023
14.1.2009
5363-I-108/09

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 2 kapsulama (1 x 2 kapsuli v pretisnem omotu)

KRKA

014346
14.1.2009
5363-I-109/09

4.) Diflucan 150 mg trde kapsule
škatla z 1 kapsulo v pretisnem omotu

PfizerSARL1-MAH 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-MAH

083607
30.4.2004
5363-I-354/04

6.) Flukonazol Lek 150 mg trde kapsule
škatla z 1 kapsulo v pretisnem omotu

LEK

034746
11.3.2009
5363-I-354/09

1.) ITRASPORIN 100 mg trde kapsule
škatla s 15 kapsulami (3 x 5 kapsule v pretisnem omotu)

Medis

026760
25.9.2007
5363-I-618/07

2.) 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

3.) 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

flukonazol
50 mg

100 mg

150 mg
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100 mg
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4.) SPORANOX kapsule
škatla s 15 kapsulami (3 x 5 kapsul v pretisnem omotu)

Johnson-MAH

043672 23.11.2005
5363-I-890/05

5.) SPORANOX kapsule
škatla z 28 kapsulami (7 x 4 kapsule v pretisnem omotu)

Johnson-MAH

080047 23.11.2005
5363-I-889/05

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

Johnson-MAH

019356 23.11.2005
5363-I-891/05

1.) REBETOL 200 mg trde kapsule
škatla s 168 kapsulami (14 x 12 kapsul v pretisnem omotu)

Schering Plough

008699
7.5.1999
EU/1/99/107/003

2.) Ribavirin Teva 200 mg trde kapsule
168 kapsul v pretisnem omotu

Teva Pharma B.V.,

079804
31.3.2009
EU/1/09/509/004

1.) Valaciklovir Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

026883
21.7.2009
5363-I-937/09

2.) Valaciklovir Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 42 tabletami (6 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) Valaciklovir Mylan 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 42 tabletami (3 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

026875
21.7.2009
5363-I-938/09
055280
26.1.2009
5363-I-153/09

4.) 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

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 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

GSK-MAH

093793
11.6.2004
5363-I-433/04

8.) VALTREX
škatla z 42 tabletami (7 x 6 tablet v pretisnem omotu)

GSK-MAH

093785
11.6.2004
5363-I-434/04

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 Isl.-MA

043230
16.7.2008
5363-I-1126/08

3.) Bikalutamid Accord 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Accord VB-MAH

077631
31.7.2009
5363-I-1018/09

4.) Bikalutamid Accord 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Accord VB-MAH

077500
31.7.2009
5363-I-1016/09

5.) Bikalutamid Accord 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Accord VB-MAH

077623
31.7.2009
5363-I-1014/09

6.) Bikalutamid Accord 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Accord VB-MAH

077488
31.7.2009
5363-I-1013/09

7.) Bikalutamid Accord 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Accord VB-MAH

077640
31.7.2009
5363-I-1015/09

8.) Bikalutamid Accord 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Accord VB-MAH

077690
31.7.2009
5363-I-1012/09

9.) Bikalutamid Accord 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Accord VB-MAH

059978
5.5.2009
5363-I-417/09

10. Bikalutamid Accord 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Accord VB-MAH

077569
31.7.2009
5363-I-1017/09

11. 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

12. Bikalutamid Pliva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

051250 15.12.2008
5363-I-2045/08

13. 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

14. 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

15. 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

ribavirin

200 mg

valaciklovir
500 mg

bikalutamid
50 mg

kapsula, trda

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

J05AB04

J05AB11

Generics-MAH

L02BB03
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1.) Bicusan 150 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

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-MAH

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)
4.) Bikalutamid Pliva 150 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

051110 15.12.2008
5363-I-2049/08
051241 15.12.2008
5363-I-2047/08

5.) Bikalutamid Pliva 150 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

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-MAH

054496
13.2.2009
5363-I-232/09

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

Jacobsen1-MAH

077437
5.8.2009
5363-I-1039/09

3.) Anastrozol Jacobsen 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Jacobsen1-MAH

077453
5.8.2009
5363-I-1040/09

4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) Ansyn 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Synthon-MAH

079600
24.8.2009
5363-I-1164/09

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

AstraZeneca

000132
3.3.2008
5363-I-363/08

9.) 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

10. 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

11. 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

12. 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

13. 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

14. 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

15. 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

16. 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

17. 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

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 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048089
25.9.2008
5363-I-1676/08

20. Deltasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
21. Deltasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048097
25.9.2008
5363-I-1677/08
048054
25.9.2008
5363-I-1673/08

22. 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

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

anastrozol
1 mg

filmsko obložena tableta

Pliva-MAH

L02BG03

HELM-MAH

9923
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24. Epsisolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048127
25.9.2008
5363-I-1680/08

25. 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

26. 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

27. 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

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

HELM-MAH

048143
25.9.2008
5363-I-1682/08

29. 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

30. 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

31. 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

32. 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

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. 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

35. 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

36. 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

37. 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

38. 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

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 s 300 tabletami (30 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053724
7.1.2009
5363-I-127/09

41. 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

42. 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

43. 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

44. 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

45. Zelotrin 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
46. Zelotrin 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053546
7.1.2009
5363-I-54/09
053457
7.1.2009
5363-I-48/08

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

PharOS, Grčija

053490
7.1.2009
5363-I-51/09

48. 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

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

50. 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

51. Zelotrin 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053503
7.1.2009
5363-I-52/09

52. 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

Novartis-MAH

050083
9.7.2009
5363-I-845/09

letrozol

2,5 mg

filmsko obložena tableta

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

PharOS, Grčija

L02BG04
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2.) Femtozone 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

051322 11.11.2008
5363-I-1851/08

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

HELM-MAH

051349 11.11.2008
5363-I-1852/08

4.) Femtozone 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

051381 11.11.2008
5363-I-1853/08

5.) Letrozol Lek 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

058726
21.4.2009
5363-I-530/09

6.) Letrozol Teva 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047554
7.10.2008
5363-I-1605/08

7.) Picozone 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

053180
8.7.2009
5363-I-821/09

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

HELM-MAH

053155
8.7.2009
5363-I-819/09

9.) Picozone 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

053163
8.7.2009
5363-I-820/09

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-MAH

035157
3.6.2005
5363-I-435/05

Mepha-MAH

084069
30.5.2007
5363-I-336/07

KRKA

054143 25.10.2006
5363-I-811/06

diklofenak
50 mg

100 mg

obložena tableta

M01AB05

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
2.) Naklofen SR 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

3.) VOLTAREN RETARD filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem Pliva-MAH
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

meloksikam

7,5 mg
tableta
1.) Lormed 7,5 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

094935
3.6.2005
5363-I-434/05

M01AC06
PRO.MED.SC.

075795
9.6.2009
5363-I-706/09

2.) Lormed 7,5 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.

075906
9.6.2009
5363-I-708/09

3.) Lormed 7,5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.

075809
9.6.2009
5363-I-707/09

4.) Meloksikam Arrow 7,5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

025020
3.6.2008
5363-I-978/08

5.) 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

6.) Meloxan 7,5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Galex

055522
7.5.2009
5363-I-606/09

7.) 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 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.

075752
9.6.2009
5363-I-709/09

3.) Lormed 15 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.

075787
9.6.2009
5363-I-711/09

4.) Lormed 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretissnem omotu)

PRO.MED.SC.

075779
9.6.2009
5363-I-710/09

5.) Meloksikam Arrow 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

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
7.5.2009
5363-I-607/09

15 mg

tableta

9925

Stran
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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-MAH

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-MAH

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-MAH

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)
70 mg
tableta

JDC

060801
20.4.2004
5363-I-241/04

1.) 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

2.) 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

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

Pliva-MAH

014290
16.2.2007
5363-I-92/07

5.) Alendor 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

014230
16.2.2007
5363-I-91/07

6.) Alendor 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

014222
16.2.2007
5363-I-90/07

7.) Alendronat Arrow 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

068403
17.6.2008
5363-I-998/08

8.) Alendronat Arrow 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

068381
17.6.2008
5363-I-997/08

9.) 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

10. Alendronat Lek 70 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablete v pretisnem omotu)

LEK

043567
5.6.2008
5363-I-1006/08

11. 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

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 8 tabletami (2 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

025828
12.7.2007
5363-I-461/07

14. FOSAMAX enkrat tedensko 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

MSD-MAH

015318
5.8.2009
5363-I-1041/09

15. Tevanate 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Teva NL-MAH

099865
21.7.2009
5363-I-931/09

16. Tevanate 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Teva NL-MAH

099879
21.7.2009
5363-I-932/09

1.) ACTONEL 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

067113
8.2.2007
5363-I-93/07

2.) Risedronat Galex 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Galex-MAH

060356
4.5.2009
5363-I-557/09

tizanidin
2 mg

4 mg

alendronska kislina
10 mg

risedronska kislina
4,64 mg

tableta

M03BX02

tableta

tableta

filmsko obložena tableta

M05BA04

M05BA07
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1.) ACTONEL 30 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

067121
8.2.2007
5363-I-94/07

2.) Risedronat Galex 30 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Galex-MAH

060267
4.5.2009
5363-I-558/09

1.) ACTONEL enkrat tedensko 35 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

067350 30.11.2007
5363-I-861/07

2.) ACTONEL enkrat tedensko 35 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)
3.) Natrijev risedronat Teva 35 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

021300 30.11.2007
5363-I-862/07
054852
20.1.2009
5363-I-135/09

4.) Natrijev risedronat Teva 35 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

054844
20.1.2009
5363-I-134/09

5.) Risedronat Galex 35 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Galex-MAH

060348
4.5.2009
5363-I-559/09

6.) Risedronat Galex 35 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Galex-MAH

060330
4.5.2009
5363-I-560/09

1.) Carexil 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

074292
17.7.2009
5363-I-837/09

2.) Carexil 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

074268
17.7.2009
5363-I-833/09

3.) Carexil 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

074276
17.7.2009
5363-I-834/09

4.) Carexil 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

074284
17.7.2009
5363-I-835/09

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

LEK-MAH

074250
17.7.2009
5363-I-836/09

6.) OxyContin 10 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medis

067105 13.12.2007
5363-I-937/07

7.) OxyContin 10 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medis

067016 13.12.2007
5363-I-938/07

8.) OxyContin 10 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medis

036463 13.12.2007
5363-I-940/07

9.) OxyContin 10 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medis

036455 13.12.2007
5363-I-939/07

1.) Carexil 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

074446
17.7.2009
5363-I-842/09

2.) Carexil 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

074420
17.7.2009
5363-I-840/09

3.) Carexil 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

074390
17.7.2009
5363-I-839/09

4.) Carexil 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

074357
17.7.2009
5363-I-838/09

5.) Carexil 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

074314
17.7.2009
5363-I-841/09

6.) Oksikodon Lek 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

031658
15.1.2008
5363-I-108/08

7.) OxyContin 20 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medis

067040 13.12.2007
5363-I-941/07

8.) OxyContin 20 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medis

036471 13.12.2007
5363-I-943/07

9.) OxyContin 20 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medis

067288 13.12.2007
5363-I-942/07

10. OxyContin 20 mg filsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medis

036501 13.12.2007
5363-I-944/07

LEK

031666
15.1.2008
5363-I-109/08

32,5 mg

oksikodon
9 mg

18 mg

filmsko obložena tableta

tableta s podaljšanim sproščanjem

Teva NL1-MAH

N02AA05

tableta s podaljšanim sproščanjem

36 mg
tableta s podaljšanim sproščanjem
1.) Oksikodon Lek 40 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

9927
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2.) OxyContin 40 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medis

067067 13.12.2007
5363-I-946/07

3.) OxyContin 40 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medis

067059 13.12.2007
5363-I-945/07

4.) OxyContin 40 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medis

036528 13.12.2007
5363-I-947/07

5.) OxyContin 40 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medis

036579 13.12.2007
5363-I-948/07

1.) Oksikodon Lek 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

031674
15.1.2008
5363-I-110/08

2.) OxyContin 80 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medis

067075 13.12.2007
5363-I-949/07

3.) OxyContin 80 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medis

067326 13.12.2007
5363-I-950/07

4.) OxyContin 80 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medis

036625 13.12.2007
5363-I-952/07

5.) OxyContin 80 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medis

036587 13.12.2007
5363-I-951/07

1.) Tadol 50 mg trde kapsule
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

066885
6.3.2009
5363-I-314/09

2.) Tramal 50 mg trde kapsule
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Grünenthal

090190
10.9.2008
5363-I-1185/08

1.) 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

2.) 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

72 mg

tramadol

50 mg

100 mg

tableta s podaljšanim sproščanjem

kapsula, trda

N02AX02

filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

3.) TRAMUNDIN 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem Medis
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
100 mg/ml

007307
10.1.2006
5363-I-21/06

peroralne kapljice, raztopina

1.) Tadol 100 mg/ml peroralne kapljice, raztopina
škatla s stekleničko s 96 ml raztopine in odmerno črpalko

KRKA-MAH

013188
6.3.2009
5363-I-316/09

2.) Tadol 100 mg/ml peroralne kapljice, raztopina
škatla s stekleničko z 10 ml raztopine in kapalko

KRKA-MAH

066907
6.3.2009
5363-I-315/09

3.) Tramal 100 mg/ml peroralne kapljice, raztopina
škatla s stekleničko z 10 ml raztopine

Grünenthal

090220
10.9.2008
5363-I-1186/08

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 100 mg svečke
škatla s 5 svečkami v dvojnem traku

KRKA-MAH

066893
6.3.2009
5363-I-317/09

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

KRKA

068012
4.2.2009
5363-I-177/09

Grünenthal

012114
10.9.2008
5363-I-1192/08

1.) 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

2.) 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

KRKA-MAH

078131
19.8.2009
5363-I-1141/09

100 mg

svečka

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

filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

tramadol + paracetamol
37,5 mg

filmsko obložena tableta

1.) Doreta 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

N02AX52
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2.) Doreta 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

072940
1.7.2009
5363-I-771/09

3.) Doreta 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

072958
1.7.2009
5363-I-770/09

4.) Zaldiar 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Grünenthal

077895
22.1.2008
5363-I-134/08

1.) IMIGRAN 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (6 x 2 tableti v pretisnem omotu)

GSK-MAH

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)

GSK-MAH

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 Isl.-MA

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 Isl.-MA

035670
17.3.2008
5363-I-486/08

5.) Sumatriptan Arrow 50 mg tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

058742
30.3.2009
5363-I-456/09

6.) Sumatriptan Aurobindo 50 mg tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044679
1.9.2009
5363-I-1227/09

7.) Sumatriptan Aurobindo 50 mg tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044717
1.9.2009
5363-I-1230/09

8.) Sumatriptan Aurobindo 50 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044695
1.9.2009
5363-I-1228/09

9.) Sumatriptan Aurobindo 50 mg tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044709
1.9.2009
5363-I-1229/09

10. 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

11. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016535 24.11.2007
5363-I-820/07

12. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tableta (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

016187 24.11.2007
5363-I-822/07

13. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tableta v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016519 24.11.2007
5363-I-819/07

14. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami v dvojnem traku
15. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

016543 24.11.2007
5363-I-821/07
016195 24.11.2007
5363-I-823/07

16. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

016209 24.11.2007
5363-I-824/07

1.) IMIGRAN 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (3 x 2 tableti v pretisnem omotu)

GSK-MAH

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)

GSK-MAH

083828
11.6.2004
5363-I-475/04

3.) Sumacta 100 mg obložene tablete
škatla s 6 tabletama (3 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

044598
16.7.2008
5363-I-1125/08

4.) Sumacta 100 mg obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

035700
17.3.2008
5363-I-487/08

5.) Sumatriptan Arrow 100 mg tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

058734
30.3.2009
5363-I-457/09

6.) Sumatriptan Aurobindo 100 mg tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044652
1.9.2009
5363-I-1234/09

7.) Sumatriptan Aurobindo 100 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044636
1.9.2009
5363-I-1232/09

8.) Sumatriptan Aurobindo 100 mg tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044610
1.9.2009
5363-I-1233/09

9.) Sumatriptan Aurobindo 100 mg tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044644
1.9.2009
5363-I-1231/09

10. 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

sumatriptan
50 mg

100 mg

tableta

N02CC01

Sandoz-MAH

tableta

9929

Stran
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11. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016551 24.11.2007
5363-I-825/07

12. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016578 24.11.2007
5363-I-826/07

13. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tableti v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

016241 24.11.2007
5363-I-830/07

14. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

016217 24.11.2007
5363-I-828/07

15. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

016225 24.11.2007
5363-I-829/07

16. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami v dvojnem traku

Sandoz-MAH

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)

PfizerSARL1-MAH 097349
16.6.2008
5363-I-926/08

alprazolam
0,5 mg

1 mg

tableta s podaljšanim sproščanjem

N05BA12

tableta s podaljšanim sproščanjem

1.) Helex retard 1 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

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

PfizerSARL1-MAH 097357
16.6.2008
5363-I-927/08

2 mg
tableta s podaljšanim sproščanjem
1.) Helex retard 2 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

2.) XANAX SR 2 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PfizerSARL1-MAH 097365
16.6.2008
5363-I-928/08

zolpidem
5 mg

filmsko obložena tableta

008575
8.12.2006
5363-I-914/06

008583
8.12.2006
5363-I-915/06

N05CF02

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

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 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

083348
11.6.2004
5363-I-440/04

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

Pliva-MAH

060828
16.4.2004
5363-I-235/04

1.) 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

2.) 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

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 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

060852
16.4.2004
5363-I-237/04

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

Pliva-MAH

060836
16.4.2004
5363-I-236/04

1.) 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

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.) 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

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.) Prozac 20 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

E.Lilly-MAH

052884
21.7.2009
5363-I-817/09

10 mg

fluoksetin
20 mg

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

N06AB03

Uradni list Republike Slovenije

Št.

6.) Salipax 20 mg trde kapsule
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Mepha1-MAH

011037
15.4.2009
5363-I-508/09

Generics-MAH

035491 28.11.2008
5363-I-1982/08

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

Sandoz-MAH

026409 29.10.2008
5363-I-1753/08

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

Sandoz-MAH

026050 29.10.2008
5363-I-1754/08

3.) Citalon 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Citalon 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

026069 29.10.2008
5363-I-1755/08
026077 29.10.2008
5363-I-1756/08

5.) Citalopram Nucleus 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Nucleus-MAH

077712
14.8.2009
5363-I-1106/09

6.) Citalopram Torrex 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Torrex-MAH

045020
30.4.2004
5363-I-358/04

7.) Citalopram Torrex 10 mg
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Torrex-MAH

045012
30.4.2004
5363-I-357/04

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

Lundbeck-MAH

022101
22.4.2009
5363-I-537/09

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

Sandoz-MAH

026107 29.10.2008
5363-I-1757/08

3.) Citalon 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

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-MAH

026158 29.10.2008
5363-I-1759/08

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

Sandoz-MAH

026115 29.10.2008
5363-I-1758/08

6.) Citalopram Nucleus 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Nucleus-MAH

077720
14.8.2009
5363-I-1107/09

7.) Citalopram Torrex 20 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Torrex-MAH

045039
30.4.2004
5363-I-359/04

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

Sandoz-MAH

026174 29.10.2008
5363-I-1761/08

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

Sandoz-MAH

026182 29.10.2008
5363-I-1762/08

3.) Citalon 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

026204 29.10.2008
5363-I-1764/08

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

Sandoz-MAH

026190 29.10.2008
5363-I-1763/08

5.) Citalopram Nucleus 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Nucleus-MAH

077780
14.8.2009
5363-I-1109/09

6.) Citalopram Torrex 40 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Torrex-MAH

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-MAH

002500
27.5.2008
5363-I-933/08

2.) PAROGEN 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami v plastičnem vsebniku

Generics-MAH

045101
4.9.2008
5363-I-1418/08

3.) 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

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

GSK-MAH

082996 16.12.2008
5363-I-2056/08

tableta, disperzibilna
7.) FODISS 20 mg disperzibilne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

citalopram
10 mg

20 mg

40 mg

paroksetin
20 mg

filmsko obložena tableta

N06AB04

Sandoz-MAH

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

tableta

N06AB05

9931

Stran

9932 /

Št.
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5.) PLISIL 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) SEROXAT 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

sertralin

50 mg

filmsko obložena tableta

Pliva-MAH
GSK-MAH

041343
14.3.2006
5363-I-209/06
009172 16.12.2008
5363-I-2053/08

N06AB06

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

Pliva-MAH

041327 18.11.2008
5363-I-1921/08

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

Pliva-MAH

041335 18.11.2008
5363-I-1920/08

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

Sandoz-MAH

035661
3.10.2005
5363-I-696/05

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

Sandoz-MAH

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-MAH

035688
3.10.2005
5363-I-697/05

7.) Sertralin Actavis 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

050130
4.12.2008
5363-I-2031/08

8.) Sertralin Arrow 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

042790
5.5.2008
5363-I-778/08

9.) 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

10. 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

11. 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

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

Pfizer SARL-MAH 089826
9.3.2005
5363-I-199/05

100 mg

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

Pliva-MAH

041300 18.11.2008
5363-I-1922/08

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

Pliva-MAH

041297 18.11.2008
5363-I-1923/08

4.) Sertiva 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

035718
3.10.2005
5363-I-699/05

5.) Sertiva 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

035734
3.10.2005
5363-I-701/05

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

Sandoz-MAH

035726
3.10.2005
5363-I-700/05

7.) Sertralin Actavis 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

049999
4.12.2008
5363-I-2032/08

8.) Sertralin Arrow 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

042781
5.5.2008
5363-I-779/08

9.) 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

10. 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

11. Sertralin TEVA 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu)
12. ZOLOFT 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL-MAH

escitalopram
5 mg

filmsko obložena tableta

012190
20.2.2008
5363-I-268/08
Pfizer SARL-MAH 089834
9.3.2005
5363-I-200/05
N06AB10

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

058831 29.10.2008
5363-I-1747/08
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3.) Ecytara 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)
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Hygia-MAH

058840 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

058793 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

058807 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

058815 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

058823 29.10.2008
5363-I-1752/08

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 Isl.-MA

035190
10.4.2008
5363-I-659/08

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

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)
45 mg
filmsko obložena tableta

Actavis Isl.-MA

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 Isl.-MA

035599
10.4.2008
5363-I-661/08

KRKA-MAH

096903
25.3.2009
5363-I-421/09

10 mg

20 mg

mirtazapin
15 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

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

orodisperzibilna tableta

orodisperzibilna tableta

venlafaksin
37,5 mg

N06AX16
kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

1.) Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

9933

Stran

9934 /

Št.
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2.) Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

046000
25.3.2009
5363-I-422/09

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

KRKA-MAH

046019
25.3.2009
5363-I-423/09

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

6.) Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079057
24.7.2009
5363-I-964/09

7.) Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078980
24.7.2009
5363-I-962/09

8.) Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079090
24.7.2009
5363-I-965/09

9.) Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079162
24.7.2009
5363-I-968/09

10. Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078999
24.7.2009
5363-I-963/09

11. Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079120
24.7.2009
5363-I-966/09

12. Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078972
24.7.2009
5363-I-961/09

13. Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079154
24.7.2009
5363-I-967/09

1.) Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

046094
25.3.2009
5363-I-425/09

2.) Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

046140
25.3.2009
5363-I-426/09

3.) Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
4.) EFECTIN ER 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

046078
25.3.2009
5363-I-424/09
008184
16.3.2006
5363-I-233/06

5.) Efexiva 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK

026905
13.9.2007
5363-I-626/07

6.) Venlafaksin Mylan 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

062324
2.6.2009
5363-I-685/09

7.) Venlafaksin Mylan 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tableti (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

062383
2.6.2009
5363-I-684/09

8.) Venlagamma 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079189
24.7.2009
5363-I-971/09

9.) Venlagamma 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079227
24.7.2009
5363-I-972/09

10. Venlagamma 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079219
24.7.2009
5363-I-969/09

11. Venlagamma 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079324
24.7.2009
5363-I-975/09

12. Venlagamma 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079260
24.7.2009
5363-I-974/09

13. Venlagamma 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079243
24.7.2009
5363-I-973/09

14. Venlagamma 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079197
24.7.2009
5363-I-970/09

15. Venlagamma 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079383
24.7.2009
5363-I-976/09

1.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

046167
25.3.2009
5363-I-428/09

2.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

046159
25.3.2009
5363-I-427/09

3.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

046175
25.3.2009
5363-I-429/09

75 mg

150 mg

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

Wyeth Dunaj

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda
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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

6.) Venlafaksin Mylan 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

062260
2.6.2009
5363-I-687/09

7.) Venlafaksin Mylan 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tableti (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

062120
2.6.2009
5363-I-686/09

8.) Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078964
24.7.2009
5363-I-984/09

9.) Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078913
24.7.2009
5363-I-979/09

10. Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078921
24.7.2009
5363-I-980/09

11. Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078948
24.7.2009
5363-I-982/09

12. Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078883
24.7.2009
5363-I-977/09

13. Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
14. Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078891
24.7.2009
5363-I-978/09
078930
24.7.2009
5363-I-981/09

15. Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078956
24.7.2009
5363-I-983/09

1.) Alzepil 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Egis Mad-MAH

074233
10.7.2009
5363-I-852/09

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

Egis Mad-MAH

074217
10.7.2009
5363-I-851/09

3.) ARICEPT 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

PfizerSARL1-MAH 000876
26.3.2008
5363-I-550/08

4.) Donepezilijev klorid Mylan 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tableti (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

061603
28.5.2009
5363-I-657/09

5.) Donepezilijev klorid Nucleus 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Nucleus-MAH

074810
13.7.2009
5363-I-887/09

6.) 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

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

Egis Mad-MAH

074187
10.7.2009
5363-I-853/09

2.) Alzepil 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Egis Mad-MAH

074195
10.7.2009
5363-I-854/09

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

PfizerSARL1-MAH 000809
26.3.2008
5363-I-551/08

4.) Donepezilijev klorid Mylan 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tableti (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

061590
28.5.2009
5363-I-658/09

5.) Donepezilijev klorid Nucleus 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Nucleus-MAH

074802
13.7.2009
5363-I-888/09

6.) 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

7.) 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.) EXELON 1,5 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Novartis

011789
12.5.1998
EU/1/98/066/001

2.) Rivastigmine Teva 1,5 mg trde kapsule
28 kapsul v pretisnem omotu

Teva

072559
17.4.2009
EU/1/09/513/001

donepezil

4,56 mg

9,12 mg

rivastigmin
1,5 mg

filmsko obložena tableta

Wörwag Ph.-MAH

N06DA02

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

N06DA03

9935
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orodisperzibilna tableta
3.) Nimvastid 1,5 mg orodisperzibilne tablete
škatla z 28 tabletami v enoodmernih pretisnih omotih

Krka

060925
11.5.2009
EU/1/09/525/027

1.) EXELON 3 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Novartis

011797
12.5.1998
EU/1/98/066/004

2.) Rivastigmine Teva 3 mg trde kapsule
28 kapsul v pretisnem omotu

Teva

072567
17.4.2009
EU/1/09/513/006

Krka

060941
11.5.2009
EU/1/09/525/032

1.) EXELON 4,5 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Novartis

011827
12.5.1998
EU/1/98/066/007

2.) Rivastigmine Teva 4,5 mg trde kapsule
28 kapsul v pretisnem omotu

Teva

072630
17.4.2009
EU/1/09/513/011

Krka

060950
11.5.2009
EU/1/09/525/037

1.) EXELON 6 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Novartis

011894
12.5.1998
EU/1/98/066/010

2.) Rivastigmine Teva 6 mg trde kapsule
28 kapsul v pretisnem omotu

Teva

072664
17.4.2009
EU/1/09/513/016

Krka

060976
11.5.2009
EU/1/09/525/042

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-MAH

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-MAH

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-MAH

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-MAH

040045
16.6.2008
5363-I-391/08

1.) Betahistin Pliva 8 mg tablete
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048739 26.11.2008
5363-I-1967/08

2.) URUTAL 8 mg tablete
škatla s steklenim vsebnikom po 100 tablet

Belupo

090107 19.12.2005
5363-I-987/05

1.) Betahistin Pliva 16 mg tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048720 26.11.2008
5363-I-1968/08

2.) URUTAL 16 mg tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

031445 12.11.2008
5363-I-1845/08

Generics-MAH

056464
29.5.2009
5363-I-673/09

3 mg

kapsula, trda

orodisperzibilna tableta
3.) Nimvastid 3 mg orodisperzibilne tablete
škatla z 28 tabletami v enoodmernih pretisnih omotih
4,5 mg

kapsula, trda

orodisperzibilna tableta
3.) Nimvastid 4,5 mg orodisperzibilne tablete
škatla z 28 tabletami v enoodmernih pretisnih omotih
6 mg

kapsula, trda

orodisperzibilna tableta
3.) Nimvastid 6 mg orodisperzibilne tablete
škatla z 28 tabletami v enoodmernih pretisnih omotih

galantamin
4 mg

8 mg

12 mg

betahistin
8 mg

16 mg

filmsko obložena tableta

N06DA04

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

tableta

N07CA01

tableta

24 mg
tableta
1.) Betahistin Mylan 24 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
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2.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

049760 27.11.2008
5363-I-1973/08

3.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

049794 27.11.2008
5363-I-1975/08

4.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

049786 27.11.2008
5363-I-1974/08

5.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

049751 27.11.2008
5363-I-1972/08

6.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

049743 27.11.2008
5363-I-1971/08

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 100 tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu)

Solvay NL-MAH

018368
10.9.2008
5363-I-1437/08

9.) 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

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 0,5 mg/ml pršilo za nos, raztopina
škatla s plastenko z 10 ml raztopine

LEK-MAH

020036
30.6.2009
5363-I-763/09

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

Salus-MAH

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

058890
4.11.2008
5363-I-1789/08

3.) SINGULAIR 4 mg žvečljive tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet ali 2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

MSD-MAH

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-MAH

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)

Teva NL1-MAH

058904
4.11.2008
5363-I-1790/08

3.) SINGULAIR 5 mg žvečljive tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet ali 2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

MSD-MAH

003263 11.10.2005
5363-I-757/05

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

Salus-MAH

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-MAH

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

058882
4.11.2008
5363-I-1791/08

MSD-MAH

003239 11.10.2005
5363-I-758/05

1.) LETIZEN 1 mg/1 ml peroralna raztopina
škatla s stekleničko s 120 ml peroralne 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
8.7.2009
5363-I-816/09

1.) 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

2.) 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

3.) 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

oksimetazolin
0,5 mg/ml

montelukast
4 mg

5 mg

10 mg

pršilo za nos, raztopina

žvečljiva tableta

R01AA05

R03DC03

žvečljiva tableta

filmsko obložena tableta

4.) SINGULAIR 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet ali 2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
cetirizin
R06AE07
1 mg
peroralna raztopina

10 mg

filmsko obložena tableta

9937
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4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) 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

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
8.7.2009
5363-I-815/09

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

Medis

032751 14.11.2007
5363-I-783/07

4.) 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

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

SP-Belgija-MAH

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-MAH

062987
20.2.2007
5363-I-116/07

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

LEK

074403
25.9.2006
5363-I-702/06

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

LEK

020583
25.9.2006
5363-I-701/06

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

Pliva-MAH

058262
3.8.2009
5363-I-1020/09
058238
3.8.2008
5363-I-1019/09

levocetirizin
5 mg

loratadin

10 mg

feksofenadin
112 mg

filmsko obložena tableta

tableta

filmsko obložena tableta

R06AE09

R06AX13

Pliva-MAH
R06AX26

1.) 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

2.) 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

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

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

168 mg

filmsko obložena tableta
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Št.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni list
RS, št. 29/09).
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 715-0020/2009
Ljubljana, dne 9. septembra 2009
EVA 2009-2711-0042
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RS, št. 3/09), soglasjem Občine Piran k novi izhodiščni ceni
sprejetim s sklepom št. 354‑1/2009 z dne 19. 3. 2009, so‑
glasjem Občine Piran k tarifnim postavkam za nestandardne
storitve sprejetim s sklepom št. 254‑53/2007 z dne 13. 1. 2009
ter soglasjem št. 301‑35/2009‑13 Ministrstva za gospodarstvo
k spremembi izhodiščne cene daljinskega ogrevanja z dne 8. 7.
2009, družba Ogrevanje Piran d.o.o., kot izvajalec gospodarske
javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem
območju Občine Piran objavlja

TARIFNE POSTAVKE
za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega
omrežja v Občini Piran

dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec. l.r.
Direktorica

Tarifne postavke za dobavo in odjem toplote iz
toplovodnega omrežja v Občini Piran

1. člen
S temi tarifnimi postavkami se oblikujejo cene za sto‑
ritev dobave in odjem toplote iz distribucijskega daljinskega
toplovodnega sistema v Občini Piran, ki jih zaračunava druž‑
ba Ogrevanje Piran d.o.o., kot distributer toplote in izvajalec
gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na
geografskem območju Občine Piran.

V skladu z drugim odstavkom 97. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 70/08), 3. členom Tarifnega sistema za dobavo in odjem
toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Piran (Uradni list

2. člen
Cene za storitev dobave in odjem toplote za namene
daljinskega toplovodnega ogrevanja se obračunavajo po na‑
slednjih tarifnih postavkah:

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3224.

Cenik standardnih storitev:
Priključna moč – fiksni del
Priključna moč toplotne postaje

Cena za MW priključne moči letno,
brez DDV

Cena za MW priključne moči letno, z DDV

[MW]

[€/MW, letno]

[€/MW, letno]

stanovanjski odjem

34.172,85

41.007,42

poslovni odjem

41.007,42

49.208,90

Raba energije

Cena energije v MWh brez DDV

Cena energije v MWh z DDV

[MWh/leto]

[€/MWh]

[€/MWh]

stanovanjski odjem

53,6703

64,40437

poslovni odjem

64,4044

77,2852

Priključna moč toplotne postaje

Števnina na toplotno postajo

Števnina na toplotno postajo z DDV

[kW]

[€/toplotni števec, mesečno]

[€/toplotni števec, mesečno]

1kW – 100kW

14,50

17,40

nad 101

20,50

24,60

Priključna moč toplotne postaje

Vzdrževanje na toplotno postajo

Vzdrževanje na toplotno postajo z DDV

[kW]

[€/toplotno postajo, mesečno]

[€/toplotno postajo, mesečno]

1kW – 100kW

42,9

51,48

nad 101

47,2

56,64

Obračun po toplotnem števcu – variabilni del

Cenik nestandardnih storitev:
Števnina

Vzdrževanje toplotnih postaj
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3. člen
Z dnem uveljavitve teh tarifnih postavk prenehajo veljati
Merila za določanje cen za dobavo toplotne energije odjemal‑
cem na distribucijskem toplovodnem omrežju v lasti podjetja
Ogrevanje Piran d.o.o. (Uradne objave Primorskih novic Ko‑
per, št. 42 z dne 30. 10. 2007) in cene uveljavljene po nave‑
denem predpisu.
4. člen
Te tarifne postavke pričnejo veljati 1. oktobra 2009.
Št. 94-ogr/2009
Piran, dne 6. avgusta 2009
EVA 2009-2111-0252
Ogrevanje Piran, d.o.o.
direktor
Srđan Purič l.r.

3225.

Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske
pravne fakultete v Novi Gorici

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS – UPB3, 59/07 – ZŠtip
in 15/08 – odločba US in 64/08) je Upravni odbor Evropske
pravne fakultete v Novi Gorici dne 15. 9. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o vsebini in obliki diplom Evropske pravne
fakultete v Novi Gorici
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici in so javna listina. Di‑
plomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem
programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici izdaja naslednje
vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi: diplomo o
pridobljeni univerzitetni izobrazbi I. stopnje, diplomo o magi‑
steriju II. stopnje in diplomo o doktoratu III. stopnje.
3. člen
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom zaščite‑
nem papirju. Na papirju dimenzij 21 mm x 29,7 mm je v sredini
zgornjega dela natisnjen znak Evropske pravne fakultete v Novi
Gorici v srebrni barvi.
Diplome o pridobljeni univerzitetni izobrazbi I. stopnje,
diplomo o magisteriju II. stopnje, diplomo o doktoratu III. sto‑
pnje, vsebujejo: ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, kraj
rojstva, ime študijskega programa, strokovni naslov, znanstveni
naslov ki ga študent/ka pridobi z zaključenim študijem, zapo‑
redno številko diplome, datum in kraj izdaje, pečat Evropske
pravne fakultete v Novi Gorici ter podpis dekana/dekanice in
Predsednika upravnega odbora.
4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebu‑
je vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum
izdaje, pečat Evropske pravne fakultete v Novi Gorici ter pod‑
pis dekana/dekanice Evropske pravne fakultete v Novi Gorici.
Vzorci diplom o pridobljeni dodiplomski in podiplomski izobrazbi
so objavljeni v prilogi tega sklepa in so njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati na dan objave na uradni spletni
strani Evropske pravne fakultete in se nato objavi še v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 638/09
Nova Gorica, dne 15. septembra 2009
prof. dr. Miha Pogačnik l.r.
Predsednik
upravnega odbora
Evropske pravne fakultete v Novi Gorici

Uradni list Republike Slovenije

Št.

73 / 21. 9. 2009 /

Stran

9941

potrjuje, da je

IME PRIIMEK
rojen/a DD. MM. LLLL v kraj rojstva
v državi rojstva
opravil/a vse obveznosti podiplomskega študijskega programa »naziv programa«.
Zato mu/ji fakulteta podeljuje naslov

PRIDOBLJENI ZNANSTVENI NASLOV
za področje pravo, okrajšava dr. prava.
Številka NNN-NNN/NN
V kraj podelitve v državi podelitve, DD. MM. LLLL

Dekan
Prof. dr. Ime Priimek

Priloga

Predsednik upravnega odbora
prof. dr. Ime Priimek

Stran
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potrjuje, da je

IME PRIIMEK
rojen/a DD. MM. LLLL v kraj rojstva
v državi rojstva
opravil/a vse obveznosti podiplomskega študijskega programa »naziv programa«.
Zato mu/ji fakulteta podeljuje naslov

PRIDOBLJENI ZNANSTVENI NASLOV
za področje pravo in management nepremičnin, okrajšava dr. prava in managementa
nepremičnin.
Številka NNN-NNN/NN
V kraj podelitve v državi podelitve, DD. MM. LLLL

Dekan
Prof. dr. Ime Priimek

Predsednik upravnega odbora
prof. dr. Ime Priimek

Uradni list Republike Slovenije
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potrjuje, da je

IME PRIIMEK
rojen/a DD. MM. LLLL v kraj rojstva
v državi rojstva
opravil/a vse obveznosti podiplomskega študijskega programa »naziv programa«.
Zato mu/ji fakulteta podeljuje naslov

PRIDOBLJENI STROKOVNI NASLOV
za področje pravo, okrajšava mag. prava.
Številka NNN-NNN/NN
V kraj podelitve v državi podelitve, DD. MM. LLLL

Dekan
Prof. dr. Ime Priimek

Predsednik upravnega odbora
prof. dr. Ime Priimek

Stran
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potrjuje, da je

IME PRIIMEK
rojen/a DD. MM. LLLL v kraj rojstva
v državi rojstva
opravil/a vse obveznosti podiplomskega študijskega programa »naziv programa«.
Zato mu/ji fakulteta podeljuje naslov

PRIDOBLJENI STROKOVNI NASLOV
za področje pravo in management nepremičnin, okrajšava mag. prava in managementa
nepremičnin.
Številka NNN-NNN/NN
V kraj podelitve v državi podelitve, DD. MM. LLLL

Dekan
Prof. dr. Ime Priimek

Predsednik upravnega odbora
prof. dr. Ime Priimek
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potrjuje, da je

IME PRIIMEK
rojen/a DD. MM. LLLL v kraj rojstva
v državi rojstva
opravil/a vse obveznosti dodiplomskega študijskega programa »naziv programa«.
Zato mu/ji fakulteta podeljuje naslov

PRIDOBLJENI STROKOVNI NASLOV
za področje pravo, okrajšava dipl. pravnik (UN).
Številka NNN-NNN/NN
V kraj podelitve v državi podelitve, DD. MM. LLLL

Dekan
Prof. dr. Ime Priimek

Predsednik upravnega odbora
prof. dr. Ime Priimek

Stran
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OBČINE
BELTINCI
3226.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni
razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno preči‑
ščeno besedilo) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05,
12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07,
104/08, 123/08, 21/09, 61/09) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v
plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega
zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci, katerega ustano‑
viteljica je Občina Beltinci, naslednji

SKLEP
1. Delovno mesto direktorja javnega zavoda, Zavod za
turizem in kulturo Beltinci, se za določitev osnovne plače po‑
novno uvrsti v 37. plačni razred.
2. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljavnost sklepa
župana Občine Beltinci št. 110-01/2006-1-župan z dne 18. 5.
2006 o uvrstitvi delovnega mesta direktorja ZTK Beltinci.
Št. 015-5/2009-01/02
Beltinci, dne 1. septembra 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

BRASLOVČE
3227.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja PA26 – gospodarska cona Trnava
Zahod

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Obči‑
ne Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan
Občine Braslovče dne 8. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja PA26 –
gospodarska cona Trnava Zahod
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strate‑
gijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 16/08). V teh aktih je na novo določila obmo‑
čja širitve naselij, znotraj katerih so na novo določena stavbna
zemljišča. Vendar pa je pred kakršnimikoli posegi v prostor
potrebno izdelati še občinske podrobne prostorske načrte. Eno
od teh območij se nahaja severno od naselja Trnava, kjer je
predvidena izgradnja manjše gospodarske cone.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z Zakonom
o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07)
pričela s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja gospo‑
darske cone Trnava zahod.

2. Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet izdelave OPPN je oblikovanje gospodarske cone
Trnava zahod, ki je v jugovzhodnem delu že pozidana, vendar
neurejena, v preostalem večjem delu pa v naravi predstavlja ne‑
zazidana zemljišča. Na tem območju bo v večjem delu predvidena
izgradnja poslovne cone, v manjšem južnem delu pa oblikovanje
šolskega kompleksa s športnorekreacijskimi površinami. Na južni
polovici pa bo predvidena širitev osnovne šole ter izgradnja špor‑
tno rekreacijskega kompleksa. Hkrati je potrebno na celotnem ob‑
močju na novo predvideti prometno in komunalno infrastrukturo.
3. Območje OPPN
Območje obravnave se nahaja v severovzhodnem delu na‑
selja Trnava v Občini Braslovče v neposredni bližini avtocestnega
priključka Šentrupert in je na severu omejena z avtocesto Ce‑
lje–Ljubljana, na vzhodu z regionalno cesto Šentrupert–Mozirje,
na jugu z naseljem Trnava ter na zahodu s kmetijskimi zemljišči.
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. *93, 1116/1,
1116/3, 1116/4, 1122/2, 1122/3, 1123/1, 1123/7, 139/1, 139/2, 144,
147/1, 147/2, 147/3, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 147/10,
147/11, 147/13, 147/14, 147/15, 148/1, 148/2, 149, 150, 173,
174/1, 174/2, 174/4, 175/1, 175/2, 176, 177, 178/1, 178/2, 179/1,
179/2, 179/3, 180, 181, 182/1, 182/2, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2,
185/3, 186, 187, 188, 189, 190, 191/3, 193/3, 852/4, 853, 854/1,
854/2, vse k.o. Trnava. Okvirno območje OPPN je veliko cca 8 ha
in se lahko v fazi izdelave dokumenta po potrebi tudi spremeni.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN pridobi Občina Bra‑
slovče.
5. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN/30 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti iz‑
delave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju:
CPVO/30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN/30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava/30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN/20 dni po potrditvi stališč
do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj/30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN/30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta
na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da
je treba izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje
ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mne‑
nja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne
energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska
cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilen‑
šek 5, 3310 Žalec,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave,
Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Družba za avtoceste RS d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, SI3000 Celje,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, območje
Celje, Lava 42, 3000 Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
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Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je treba vključiti
tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem od‑
stavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripra‑
vljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za
pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se
šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo treba upoštevati. MOP v skladu
z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN treba izvesti CPVO.
Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po
prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se
šteje, da je mnenje dano.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Pripravo in vodenje postopkov OPPN, izdelavo geodetskega
načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo
potrebna, zagotovi Občina Braslovče v proračunu.
8. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na
svetovnem spletu (http://www.braslovce.si) in ga pošlje Ministrstvu
za okolje in prostor.
Braslovče, dne 8. septembra 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

DOBRNA
3228.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni
razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 110/07 Skl. US: U-I275/07-5, 17/08, 58/08, 69/08 – ZT‑
FI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08 Odl. US: U-I-159/08-18,
20/09 – ZZZPF in 48/09) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,
103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07,
104/08, 123/08, 21/09 in 61/09) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plač‑
ni razred za določitev osnovne plače direktorja Javnega zavoda za
turizem, šport in kulturo Dobrna, katerega ustanoviteljica je Občina
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, naslednji
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OBVEZNO RAZLAGO
7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto V39 Hruševo, V40
Dvor, V41 Polhov Gradec, V42 Setnik, V43 Črni
vrh Občine Dobrova - Polhov Gradec
I.
Obvezna razlaga 7. člena Odloka o spremembah in do‑
polnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V39 Hruševo, V40 Dvor, V41 Polhov Gradec, V42 Se‑
tnik, V43 Črni vrh Občine Dobrova - Polhov Gradec, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/95-617 in št. 83/98-4305,
ki se glasi;
»III. Posebna merila in pogoji
7. člen, točka 1. Ureditveno območje VE39/1 Hrastenice:
Do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta so dovoljena le
nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi s sanacijo
obstoječega kamnoloma«
se besedilo v točki 1. razlaga le tako, da nujna vzdr‑
ževalna dela v kamnolomu pomenijo le tista nujna dela, ki
so potrebna zaradi evidentirane možnosti ogrožanja ljudi in
nepremičnin (stanovanjskih, gospodarskih, objektov, objektov
komunalne in cestne infrastrukture), kot posledica erodiranja
hribine iz območja kamnoloma in se s tem posegom omejenim
na območje ogrožanja, ta možnost odpravi.
Sanacija pa pomeni celostno reševanje območja kamno‑
loma in se lahko izvaja samo na podlagi predhodno sprejetega
prostorsko izvedbenega akta (OPPN) za sanacijo degradira‑
nega prostora.
II.
Ta obvezna razlaga odloka se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
III.
Ta obvezna razlaga prične veljati z dnem objave v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0014/2009-2
Dobrova, dne 16. septembra 2009
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

SKLEP
Delovno mesto direktorja Javnega zavoda za turizem,
šport in kulturo Dobrna se za določitev osnovne plače uvrsti v
35. plačni razred.
Št. 00700-0001/2009-9
Dobrna, dne 4. avgusta 2009
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
3229.

Obvezna razlaga 7. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto V39
Hruševo, V40 Dvor, V41 Polhov Gradec, V42
Setnik, V43 Črni vrh Občine Dobrova - Polhov
Gradec

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov
Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/2008) je Občinski svet
Občine Dobrova - Polhov Gradec na 14. izredni seji dne 16. 9.
2009 sprejel

KOPER
3230.

Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini

Na podlagi 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 42. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je župan sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o stanju postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini
(nadaljevanje priprave LN za rekonstrukcijo
slemenske ceste Hrvatini)
1. Ocena stanja pri pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za prostorsko ureditev rekonstrukcije
slemenske ceste Hrvatini
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1.1 Temeljne ugotovitve
Dne 28. 4. 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), s katerim se
razveljavlja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) v delu, ki se
nanaša na prostorsko načrtovanje.
– Z dnem 28. 4. 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07).
– Priprava prostorskega akta, ki je bila začeta skladno z
Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1) se nadaljuje skladno
z 98. členom ZPNačrt.
– Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev akta
se bo postopek nadaljeval po postopku za sprejem občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
1.2 Ocena stanja
– Postopek priprave predmetnega OPPN se je pričel
s Programom priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo
slemenske ceste Hrvatini, ki ga je na podlagi takrat veljavnega
ZUreP-1 sprejel župan Mestne občine Koper.
– Naziv prostorskega akta je bil Lokacijski načrt za rekon‑
strukcijo slemenske ceste Hrvatini.
– Konec aprila 2007 je v veljavo stopil ZPNačrt, ki v Pre‑
hodnih in končnih določbah (98. člen) določa, da se postopki
priprave občinskih prostorskih aktov, ki so se začeli na podlagi
določb ZUreP-1 in pred uveljavitvijo novega zakona (ZPNačrt)
še niso bili javno razgrnjeni, nadaljujejo in končajo po določbah
novega zakona kot občinski podrobni prostorski načrti.
– Dne 25. 7. 2005 je Mestna Občina Koper v skladu z
28. členom ZUreP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z
namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in
legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih
združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega
akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
– Na podlagi zakonskih določil in utemeljenih priporočil iz
prostorske konference je župan Mestne občine Koper sprejel
Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo sle‑
menske ceste Hrvatini (Uradni list RS, št. 93/05 z dne 21. 10.
2005).
– Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 3540925/2005 z dne 16. 9. 2005 odločilo, da v postopku priprave in
sprejemanja Občinskega lokacijskega načrta za gradnjo za
prostorsko ureditev rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ni potrebno izvesti.
– V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj v postopku priprave
prostorskega akta izvedene naslednje aktivnosti:
– pridobljena je bila odločbe, da CPVO ni potrebno
izvesti (26. 6. 2005),
– izvedena je bila prva prostorska konferenca (25. 7.
2005),
– objavljen je bil Program priprave lokacijskega na‑
črta za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini (Uradni list
RS, št. 93/05 z dne 21. 10. 2005),
– pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prosto‑
ra (nov.–dec. 2005),
– izdelane strokovne podlage (junij 2009),
– na podlagi navedenih uradnih dejanj je postopek pri‑
prave prostorskega akta v fazi dopolnjenega osnutka (avgust
2009).
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Kot način pridobitve strokovnih rešitev ostaja v veljavi
4. točka Programa priprave LN po ZUreP-1.
3. Roki za pripravo OPPN
Faza
Termin
Pobuda o pripravi
junij 2005
1. prostorska konferenca
julij 2005
Sprejem programa priprave
oktober 2005
Pridobitev smernic nosilcev urejanja nov.–dec. 2005
prostora
Oblikovanje osnutka
september 2009

Uradni list Republike Slovenije
Sprejem Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 13. 4.
2007
september 2009
Sprejem Sklepa o pričetku priprave
OPPN oziroma Sklepa o ugotovitvi stanja
OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka

september 2009

Sodelovanje javnosti
– Obvestilo javnosti o javni razgrnitvi

7 dni

– Javna razgrnitev in javna obravnava
OPPN

30 dni

Priprava predloga OPPN
– Stališča do pripomb iz javne razgrnitve, 15 dni
objava stališč in seznanitev lastnikov
zemljišč
– Izdelava predloga z upoštevanjem
stališč do pripomb

15 dni

Mnenje nosilcev urejanja prostora (NUP)

30 dni

Vloga za mnenje NUP
Pridobitev mnenj NUP

30 dni

Izdelava usklajenega predloga
Sprejem odloka in objava
4. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo
smernice za načrtovano prostorsko ureditev skupnega
pomena
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokov‑
ne podlage za OPPN so ministrstva in njihovi organi v sestavi,
ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPPN in
so bili določeni s Programom priprave lokacijskega načrta za
prostorsko ureditev za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini
(Uradni list RS, št. 93/05 z dne 21. 10. 2005).
Nosilci urejanja prostora so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje
voda:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Ob‑
močna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– naravne vrednote (naravna dediščina):
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,
Tartinijev trg 12, Piran
– kulturna dediščina:
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Trg bratstva
1, Piran
– področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrar‑
ska 5/b, Koper
– cestno omrežje:
– državne ceste: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana,
– za področje vodooskrbe:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– za področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z
odpadki:
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper,
– za področje občinskih cest in javnih površin:
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in
promet, Verdijeva 10, Koper,
– za področje zvez:
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– za področje distribucije električne energije:
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15,
Koper
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Smernice so podali vsi navedeni nosilci urejanja prostora
in nosilci javnih pooblastil, razen MO, Uprava RS za zaščito
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in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana in Istrabenz plini,
Sermin 8a, Koper; ponovno se zaprosi za pridobitev smer‑
nic Komunalo Koper in Elektro Koper (potekel rok veljavnosti
smernic) ter Ministrstvo za kulturo, ker veljajo novi režimi za
varovanje kulturne dediščine.
5. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
spletnih straneh Mestne občine Koper in začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-26/2007
Koper, dne 20. avgusta 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 97 della Legge sulla pianificazio‑
ne territoriale (ZPNačrt; G. U. della RS, n. 33/07), in virtù
dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria,
(Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01, 29/03 e la G. U. della RS, n.
90/05 e 67/06), il sindaco ha accolto la

DELIBERA RICOGNITIVA
relativa allo stato di avanzamento del piano
regolatore particolareggiato comunale riferito
al rifacimento della strada dorsale di Crevatini
(proseguimento della compilazione del piano di
sito relativo al rifacimento dlela strada dorsale di
Crevatini)
1. Stato di avanzamento della predisposizione del
piano regolatore particolareggiato comunale riferito al rifacimento della strada dorsale di Crevatini
1.1 Riscontri fondamentali
In data del 28. 4. 2007 è entrata in vigore la Legge sulla
pianificazione territoriale (ZPNačrt, G. U. della RS, n. 33/07), in
seguito alla quale è stata invalidata la legge che fino ad allora
disciplinava tale settore (ZUreP-1, G. U. della RS, n. 110/02,
8/03 – rettifica, e 58/03 – ZZK-1), nella parte riguardante la
pianificazione territoriale.
– In data del 28. 4. 2007 è etrata in vigore la Legge sulla
pianificazione territoriale (ZPNačrt, G. U. della RS, n. 33/07)
– La predisposizione dello strumento urbanistico, avviata
secondo la legge precedente (ZUreP-1), prosegue in armonia
con l’articolo 98 della nuova legge ossia della ZPNačrt.
– Visto che l’esposizione al pubblico non ha ancora avu‑
to luogo, il proseguimento della procedura si svolgerà e nel
rispetto della procedura di approvazione del piano regolatore
particolareggiato comunale (PRPC).
1.2 Stato di cose presenti
– La procedura di elaborazione del PRPC di cui sopra è
stata avviata con il Programma di predisposizione del piano
di sito relativo al rifacimento della strada dorsale di Crevatini,
accolto dal Sindaco del Comune città di Capodistria in virtù
della legge allora in vigore.
– Lo strumento urbanistico era denominato “Piano di sito
riferito alla strada dorsale di Crevatini”.
– Alla fine di aprile del 2007 è divenuta operativa la Legge
sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt) nelle cui disposizioni
transitorie e finali (articolo 98) è previsto il proseguimento ed
il perfezionamento delle procedure di predisposizione degli
atti territoriali comunali, avviate secondo la legge precedente,
in applicazione della nuova legge e sotto forma di piani par‑
ticolareggiati comunali, purchè prima dell’entrata in vigore di
tale legge non abbia avuto luogo l’esposizione al pubblico del
detto piano.
– Ai sensi dell’articolo 28 della ZUreP-1, il Comune città di
Capodistria ha convocato in data del 25. 7. 2005, la prima con‑
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ferenza dei servizi allo scopo di acquisire le raccomandazioni
e le direttrici, oltre che di armonizzare lo strumento urbanistico
con gli interessi legittimi della comunità locale, del settore
economico, delle associazioni d’interesse e del pubblico inte‑
ressato, riguardo alla predisposizione del suddetto strumento
ovvero alla realizzazione dell’intervento previsto.
– In base alle disposizioni di legge e nel rispetto delle
raccomandazioni scaturite dalla conferenza dei servizi, il Sin‑
daco del Comune città di Capodistria ha accolto il Programma
di predisposizione del piano di sito riferito al rifacimento della
strada dorsale di Crevatini (G. U. della RS, n. 93/05 del 21. 10.
2005).
– Con delibera n. 35409-25/2005 del 16. 9. 2005, il Mi‑
nistero per l’ambiente ed il territorio ha disposto l’esclusione
dall’obbligo della valutazione dell’impatto ambientale durante la
procedura di predisposizione del Piano di sito comunale riferito
al rifacimento della strada dorsale di Crevatini.
In conformità della legge denominata “ZUreP-1” sono
state svolte nell’ambito della procedura di predisposizione dello
strumento urbanistico le seguenti attività:
– Accoglimento della delibera circa l’esclusione
dell’obbligo della valutazione dell’impatto ambientale (26. 6.
2005),
– Convocazione della prima conferenza dei servizi
(25. 7. 2005),
– Pubblicazione del Programma di predisposizione del
piano di sito riferito al rifacimento della strada dorsale di Cre‑
vatini (G. U. della RS, n. 93/05 del 21. 10. 2005),
– Acquisizione delle direttrici da parte degli enti preposti
alla pianificazione territoriale (novembre–dicembre 2005),
– Elaborazione degli approfondimenti tecnici (giugno
2009),
– Stesura della bozza della proposta del PRPC (giugno
2007).
– In seguito ai succitati atti ufficiali la procedura di predi‑
sposizione dello strumento urbanistico è in fase di elaborazione
della bozza integrata (agosto 2009).
2. Procedura di acquisizione delle soluzioni tecniche
A tale proposito rimane in vigore il punto 4 del Program‑
ma di predisposizione del PS ai sensi della legge denominata
“ZUreP-1”.
3. Fasi e tempi di predisposizione del PRPC
Fase

Termine previsto

Iniziativa per la predisposizione del PS

giugno 2005

Prima conferenza dei servizi

luglio 2005

Approvazione del programma di predispo‑ ottobre 2005
sizione
Acquisizione delle direttrici da parte degli
enti preposti alla pianificazione territoriale

nov.–dic. 2005

Stesura della bozza

settembre 2009

Approvazione della Legge sulla pianificazione territoriale
(ZPNačrt) 13. 4. 2007
Approvazione della delibera sull’avvio del‑ settembre 2009
la predisposizione del PRPC ovvero della
delibera relativa allo stato di avanzamento
del PRPC
Stesura della bozza integrata

settembre 2009

Partecipazione del pubblico
– Avviso dell’esposizione al pubblico

7 giorni

– Esposizione al pubblico e dibattito pub‑
blico in merito al PRPC

30 giorni

Predisposizione della proposta del PRPC
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– Prese di posizione nei confronti delle
15 giorni
osservazioni scaturite dall’esposizione
al pubblico, pubblicazione di tali prese di
posizione, informazione dei proprietari dei
terreni
– Compilazione della proposta, con il
recepimento delle prese di posizione nei
confronti delle osservazioni
Pareri degli enti preposti alla pianificazio‑
ne territoriale (EPPT)

15 giorni
30 giorni

5. Pubblicazione della delibera sull’avvio della predisposizione del PRPC
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia e sul sito web del Comune città di
Capodistria ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubbli‑
cazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 3500-26/2007
Capodistria, 20. agosto 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Domanda di acquisizione del parere degli
EPPT
Acquisizione dei pareri degli EPPT

30 giorni

Elaborazione della bozza integrata

KRŠKO

Approvazione e pubblicazione del decreto
4. Enti preposti alla pianificazione territoriale che forniscono le direttrici generali in materia dell’intervento nel
territorio di rilevanza collettiva
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si
fa l’obbligo di fornire indirizzi ed approfondimenti tecnici per
la predisposizione del PRPC, sono i ministeri ed i rispettivi
organi interni, come pure altri soggetti investiti di pubblici po‑
teri, partecipanti alla predisposizione del PRPC, individuati
nel Programma di predisposizione del piano di sito riferito al
rifacimento della strada dorsale di Crevatini. (G. U. della RS,
n. 93/05 del 21. 10. 2005).
Si tratta dei seguenti enti:
– Risanamento dei beni ambietnali, tutela dell’ambiente
e settore idrico:
– Ministero dell’ambiente e territorio, ARSO, Sede regi‑
onale di Capodistria, Via del Porto 12, Capodistria,
– Beni naturalistici (patrimonio naturalistico):
– Istituto nazionale per la tutela dei beni naturalistici,
Sede regionale di Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– Beni culturali:
– Istituto nazionale per la tutela del patrimonio culturale,
Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Settore della difesa:
– Ministero per la difesa, Ispettorato nazionale per la
difesa dalle calamità naturali ed altre, Sede di Capodistria, Via
Ferrara 5/b, Capodistria,
– Rete stradale:
– Strade statali: Direzione della RS per le infrastrutture
stradali, Tržaška 19, Ljubljana,
– Approvvigionamento idrico:
– Rižanski vodovod, Capodistria, Via 15 maggio 13,
Capodistria,
– Smaltimento acque reflue e rifiuti:
– Komunala Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria,
– Strade comunali e spazi pubblici:
– CC di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e
traffico, Via Verdi 10, Capodistria,
– Telecomunicazioni:
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria,
– Distribuzione dell’energia elettrica:
– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio
15, Capodistria.
Le linee direttrici sono state fornite da tutti gli enti elencati,
salvo il Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per
l’assistenza ed il soccorso, Vojkova cesta 61, Ljubljana e la Is‑
trabenz plini, Sermin 8 a Capodistria; si inoltra nuova richiesta di
rilascio delle direttrici alla Komunala Koper ed alla Elektro Koper
(per decorso termine di validità di quelle precedentemente emes‑
se), come pure al Ministero della cultura in seguito all’entrata in
vigore di nuovi regimi di tutela del patrimonio culturale.

3231.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Krško

Na podlagi 149. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – sklep US RS,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US RS, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A in 70/08), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08),
3., 7. in 35. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 17. člena
zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4, 17/08
(21/08 – popr.) in 76/08 – ZIKS-1C), pravilnika o pitni vodi (Uradni
list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), pravilnika o oskrbi
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07 – ZPNačrt in 41/08)
ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 –
prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško,
na svoji 33. seji, dne 10. 9. 2009, sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospo‑
darske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: javna
služba) na območju Občine Krško (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe
oskrbe s pitno vodo, ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostor‑
sko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega obli‑
kovanja,
6. oblikovanje tarif za storitev javne službe,
7. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja‑
nje javne službe,
8. nadzor nad izvajanjem javne službe,
9. kazenske določbe.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se
uporabljajo veljavni predpisi.
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4. člen
(uporaba storitev javne službe)
(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadr‑
žujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.
(2) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno
vodo nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah in
oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih inže‑
nirskih objektov, če:
1. iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
2. je namen rabe vode proizvodnja pijač,
3. se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je voda
pretežna sestavina proizvodov,
4. se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali
5. se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso
javne površine.
(3) Ne glede na določbe 1. točke prejšnjega odstavka
se za storitve javne službe šteje oskrba s pitno vodo stavb ali
gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve
državnih in občinskih javnih služb.
5. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
1. Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali
transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska gospodar‑
ska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe in je
v lasti Občine Krško.
2. Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in opre‑
ma so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo.
3. Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z nji‑
mi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje
ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na
sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno pri‑
ključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. Za
sekundarni vodovod po tem odloku se šteje vse vodovodno
omrežje v javni lasti, kljub temu da je mogoče to omrežje šteti
za vodovodni priključek po veljavnih predpisih. V sekundarni
vodovod so vključeni tudi zunanji hidranti in vodovodno omrež‑
je za vzdrževanje javnih površin.
4. Vodovodni priključek oziroma priključek stavbe je del
javnega vodovoda, ki je sestavljen iz:
– priključnega sklopa na sekundarno omrežje,
– dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in ob‑
računskim vodomerom, v kolikor je vodomerno mesto zunanji
jašek, sicer pa do prve zunanje stene objekta,
– ventila pred obračunskim vodomerom,
– čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera) in
montažno demontažnega kosa,
– obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom.
5. Meja med vodovodnim priključkom in interno vodovo‑
dno napeljavo uporabnika, je spoj med obračunskim vodome‑
rom in ventilom za obračunskim vodomerom.
6. Meja med vodovodnim priključkom in sekundarnim vo‑
dom se za novogradnje določi glede na morebitni javni interes,
v projektnih pogojih oziroma soglasju.
7. Vodomerno mesto je zunanji jašek v lasti uporabnika,
v katerem je vodomer, ter mora imeti toplotno zaščito pred
zmrzovanjem in urejen odtok vode. Vodomerno mesto mora biti
zgrajeno na najkrajši možni razdalji od sekundarnega omrežja.
V kolikor to ni mogoče, izvajalec določi način in mesto izvedbe
vodomernega mesta.
8. Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadalje‑
vanju: Izvajalec) je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki
ureja izvajanje javnih služb na njenem območju, pridobila pra‑
vico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi izvajanja
storitve javne službe.
9. Upravljavec vodovoda je oseba, ki so jo prebivalci, ki
se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo,
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pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom, oziroma v
primeru da upravljavec ni določen, se za upravljavca štejejo
vsi lastniki vodovoda.
10. Obstoječe poselitveno območje je naselje in območje,
ki je z ustreznim prostorskim aktom, uveljavljenim najpozneje
do 31. decembra 2005, določeno za širitev naselja.
11. Predvideno poselitveno območje je v skladu s predpisi
s področja urejanja prostora določeno območje za širitev nase‑
lja, razen območij iz prejšnje točke.
12. Uporabnik javne službe je fizična ali pravna oseba ki
je priključena na javni vodovod.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih,
ki so izdani na njihovi podlagi.
6. člen
(strokovno-tehnične naloge javne službe)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki s koncesijskim razmerjem niso prenesene na
izvajalca javne službe, opravlja občinska uprava.
(2) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge,
ki jih občina prenaša na izvajalca javne službe so:
– zagotavljanje strokovnih, tehničnih in organizacijskih
podlag in predlogov v zvezi z načrtovanjem razvoja javne
službe in izvedbo: gradnje novih vodnih virov, povečanja zmo‑
gljivosti črpanja obstoječih virov pitne vode, rezervnih zmoglji‑
vosti vodovoda, varnega obratovanja vodovoda ter gradnje in
vzdrževanja objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne
službe;
– zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z načrtova‑
njem komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega
območja;
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje
za načrtovanje in usklajevanje prednostnih rab vode iz vodo‑
voda;
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje
za izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe;
– pospeševanje uvajanja informatiziranih procesov za
potrebe javne službe.
(3) Občinska uprava izvaja nadzor nad izvajanjem javne
službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in
zagotavljanja kakovosti.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

vlja:

7. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
(1) Oskrba z vodo na območju občine Krško se zagota‑

1. s storitvami javne službe,
2. kot lastna oskrba prebivalcev.
(2) Izvajalec javne službe je oseba zasebnega prava, ki
se ji podeli koncesijo in sicer v obsegu in pod pogoji, določenimi
s tem odlokom.
8. člen
(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)
(1) Območja oskrbe prebivalcev s storitvami javne službe
se določijo v programu komunalnega opremljanja, ki ga občina
sprejme v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju.
(2) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe na
vseh poselitvenih območjih na njenem območju, ki so opremlje‑
ni z javnim vodovodom v lasti občine Krško.
9. člen
(prepoved lastne oskrbe z vodo)
(1) Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja
oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena
oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo.
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(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo s pitno vodo.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
10. člen
(obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb;
2. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
3. vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
5. vzdrževanje vodovodnih priključkov (priključkov stavb);
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij;
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpi‑
sa, ki ureja pitno vodo;
8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo;
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpi‑
som, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem obmo‑
čju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno
vodo;
11. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja
vodovodnega sistema;
12. občasno hidravlično modeliranje vodovodih sistemov;
13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih;
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih do‑
godkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priklju‑
čene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na oskrbovalnem območju;
16. vodenje katastra javnega vodovoda;
17. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture;
18. vodenje evidenc v skladu s pravilnikom o oskrbi s
pitno vodo.
(2) S storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se za‑
gotavlja oskrba z zdravstveno ustrezno vodo.
(3) V okviru storitev javne službe izvajalec javne službe
organizira na stroške upravljavcev zasebnih vodovodov, ki so
namenjeni lastni oskrbi s pitno vodo, njihovo stalno izobra‑
ževanje, pri čemer mora izobraževanje vsebovati tehnične in
zdravstvene vidike oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Program
izobraževanja se natančneje opredeli v programu oskrbe s
pitno vodo iz 22. člena tega odloka.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE S PITNO VODO
11. člen
(splošni pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo)
Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod;
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe;
3. javna pooblastila izvajalcu javne službe.
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Priključitev na javni vodovod
12. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objek‑
tu na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno
vodo s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora lastnik
stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe
s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe na vodovodno
omrežje.
(2) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objek‑
tu na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne za‑
gotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda, lahko lastnik
stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če je izpolnjen eden
od naslednjih pogojev:
– oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega
objekta od javnega vodovoda je večja od 200 m ali
– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inže‑
nirskega objekta na javni vodovod, povezana z nesorazmernimi
stroški.
13. člen
(prepoved priključitve stavb na javni vodovod)
(1) Na predvidenem poselitvenem območju izvajalec jav‑
ne službe ne sme priključiti objektov na javni vodovod, če na
območju ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu
s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
in padavinske vode.
(2) Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem obmo‑
čju izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni vodovod
nestanovanjskih stavb ali gradbenih inženirskih objektov, če
lastnik stavbe oziroma objekta ni pridobil vodnega dovoljenja
in gre za rabo vode iz javnega vodovoda, za katero je treba
pridobiti vodno dovoljenje.
14. člen
(vodovodni priključek)
(1) Vodovodni priključek na sekundarni vodovod je del
javnega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom
vključno z napravo za merjenje porabljene pitne vode (obračun‑
ski vodomer) pri porabniku pitne vode.
(2) Vodovodni priključek se izvede za vsako odjemno
mesto posebej. Na posamezno odjemno mesto je lahko priklju‑
čeno tudi več porabnikov pitne vode.
(3) Če pa je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih
mest tako, da se vodovodni priključek na obratujoči sekundarni
vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega
vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodo‑
vod in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih
mest.
(4) Izvajalec mora uporabniku iz 12. člena tega odloka
namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto
namestitve je določen s projektom priključka skladno z veljav‑
nimi predpisi.
(5) Izvajalec javne službe ob priključitvi objektov na obsto‑
ječe ali novozgrajeno javno vodovodno omrežje lahko zaračuna
samo dejanske stroške priključitve na vodovodno omrežje,
vključno s stroškom vodovodnega priključka, v skladu s tarifo in
cenikom za storitve priključitve na vodovodno omrežje.
15. člen
(uporaba vodovodnega priključka)
(1) Uporabnik brez predhodnega soglasja izvajalca javne
službe ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati vodovodne‑
ga priključka, vključno z obračunskim vodomerom.
(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem pri‑
ključku ali obračunskem vodomeru prijaviti izvajalcu javne
službe.
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(3) Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in
vzdrževanjem obračunskega vodomera izvaja izvajalec javne
službe ali po njegovem pooblastilu za to usposobljena oseba.
(4) Izvajalec javne službe izvaja redno kontrolo točnosti
obračunskega vodomera.
(5) Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi
izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera
ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc
nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec javne službe,
v nasprotnem primeru pa uporabnik.
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(vzdrževanje vodovodnega priključka)

17. člen
(pogodba o dobavi pitne vode)
(1) Pred izvedbo dejanske priključitve na javni vodovod
mora lastnik stavbe z izvajalcem skleniti pogodbo o dobavi
pitne vode. Sklenjena pogodba je podlaga za vpis uporabnika
v kataster javnega vodovoda, v register priključkov in hidrantov
ter v evidenco uporabnikov javnega vodovoda.
(2) S pogodbo o dobavi pitne vode izvajalec in uporabnik
določita medsebojna razmerja, pravice in obveznosti predvsem
glede dobave pitne vode, obračuna in plačevanja vodarine in
drugih storitev s pripadajočimi zakonskimi dajatvami. Z večjimi
porabniki vode lahko izvajalec dogovori posebne pogoje glede
dobave vode.
(3) Če se dobava vode zagotavlja večstanovanjski stavbi
ali drugi stavbi z več posameznimi enotami in v kateri ni tehnič‑
no izvedena možnost individualne odmere porabljene vode, se
v pogodbi določi tudi delitev porabljene količine vode, ki pripada
posamezni enoti v takšni stavbi.
(4) Za obstoječe priključke morata lastnik stavbe in iz‑
vajalec javne službe urediti medsebojna razmerja iz prejšnjih
odstavkov tega člena do 31. decembra 2010.
18. člen
(obveščanje uporabnikov)
Izvajalec mora bodočega uporabnika obvestiti, da je pri‑
ključitev njegove stavbe na javni vodovod obvezna in mu dolo‑
čiti pogoje za priključitev.
Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno
z javnim vodovodom
19. člen
(lastna oskrba prebivalcev)
(1) Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju,
na katerem v skladu z merili iz predpisa, ki ureja oskrbo s pitno
vodo, priključitev na javni vodovod ni obvezna oziroma poseli‑
tveno območje ni oskrbovano z javnim vodovodom, se oskrba
s pitno vodo lahko izvaja v obliki lastne oskrbe prebivalcev, če
so za obratovanje zasebnega vodovoda izpolnjeni pogoji, kot
so določeni z veljavnimi predpisi.

Stran

9953

(2) Do pridobitve možnosti priključitve uporabnikov iz do‑
ločenega kraja (naselja, zaselka) na objekte in naprave jav‑
nega vodovodnega omrežja so, skladno z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe, izvajalci javne službe, vodovodni
odbori, na območju katerih delujejo posamezni sistemi.
(3) Posamezni solastniki zasebnega vodovodnega sistema
s katerim se zagotavlja lastna oskrba s pitno vodo, lahko na
Občino Krško naslovijo predlog za brezplačni prenos lastninske
pravice. Občina Krško je dolžna začeti postopek prenosa lastnin‑
ske pravice, ko predlog za brezplačni prenos lastninske pravice
vloži 90% vseh solastnikov zasebnega vodovodnega sistema.
20. člen

16. člen
(1) Vodovodni priključek se mora obnoviti:
– če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki pov‑
zroča okvare in zaradi tega vodne izgube;
– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo;
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov;
– če je to potrebno zaradi obnove javnega vodovoda;
– iz drugih razlogov, ki so določeni s pogodbo o dobavi
pitne vode.
(2) Vsa vzdrževalna dela na vodovodnem priključku iz
prejšnjega odstavka izvaja izvajalec javne službe ali po njego‑
vem pooblastilu za to usposobljeni izvajalec. Lastnik ali naje‑
mnik stavbe mora izvedbo ali preverjanje izvedbe in delovanja
cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod
ter njegovo vzdrževanje dopustiti.
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(upravljavec zasebnega vodovoda)
(1) Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje
s pitno vodo več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo
prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo
stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali
živilska dejavnost.
(2) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodo‑
voda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda. V
primeru, če se z lokalnim sistemom za oskrbo z vodo zagota‑
vlja več kot povprečno 10 m3 vode na dan ali oskrbuje z vodo
več kot 50 oseb, mora imeti upravljavec zaposleno odgovorno
osebo za zagotavljanje skladnosti z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne,
tehnične ali zdravstvene smeri.
(3) Lastniki zasebnega vodovoda morajo do 31. decem‑
bra 2009 občini posredovati podatke o upravljavcu s katerim
so sklenili pogodbo o upravljanju. V kolikor lastniki vodovoda
ne sklenejo pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda, se
za upravljavca štejejo vsi nosilci vodnega dovoljenja oziroma
vsi lastniki vodovoda.
(4) Vodovodni sistemi za oskrbo z vodo s katerimi se
zagotavlja več kot povprečno 10 m3 vode na dan ali oskrbuje z
vodo več kot 50 oseb in katerih upravljavec mora imeti zaposle‑
no strokovno osebo iz prejšnjega odstavka, so v občini Krško
na dan sprejetja odloka:
Zap. Vodovod
št.

Št.
porabnikov

1.

Ardro pri Raki

70

2.

Anže

50

3.

Črešnjice

63

4.

Dolenja vas

50

5.

Gorenji Leskovec–Ložice

150

6.

Gornje Pijavško

90

7.

Jevša–Šedem

95

8.

Kališovec–Brezje–Dolenji Leskovec

250

9.

Lomno

64

10.

Mali Kamen–Reštanj

300

11.

Mali Kamen–Okrog

120

12.

Nova Gora

150

13.

Presladol

68

14.

Presladol–Kozmus

50

15.

Ravni

86

16.

Rožno–Hruševje

150

17.

Rožno–Kocjan

70

18.

Slom–Ilovce

298

19.

Šapola–Kostanjek

60

20.

Veliki Kamen

250

21.

Veternik–Mrčna sela

100
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21. člen

(obveznosti upravljavca zasebnega vodovoda)
(1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vo‑
dovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem
oskrbovalnem območju zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod
enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in
storitve javnih služb;
2. redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vo‑
dovoda;
3. vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hi‑
drantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij;
4. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v zasebnem vodovodu v skladu z zahtevami iz
predpisa, ki ureja pitno vodo;
5. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo;
6. nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod;
7. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
8. obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev za‑
sebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe;
9. meritve količin dobavljene vode in obračun storitev, z
vsemi potrebnimi dajatvami, skladno z zakonodajo.
(2) Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati
projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smer‑
nic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in
urejanje prostora.
Obveznosti izvajalca javne službe
22. člen
(program oskrbe s pitno vodo)
(1) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo
skladno s programom oskrbe s pitno vodo, ki mora vsebovati
podatke določene z veljavnimi predpisi, ki urejajo oskrbo s
pitno vodo.
(2) Program oskrbe s pitno vodo pripravi za vsako na‑
slednje leto izvajalec javne službe in ga posreduje občini v
uskladitev najpozneje do 31. oktobra v tekočem letu.
(3) Program oskrbe s pitno vodo mora biti sestavni del
programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne
službe.
23. člen
(programi javne službe, poročila o izvajanju javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja, najkasneje do 31. marca tekočega leta po‑
sredovati letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo
leto na način, ki je v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s
pitno vodo.
(2) V roku iz prejšnjega odstavka je izvajalec javne službe
dolžan kopijo poročila iz prejšnjega odstavka po elektronski
pošti posredovati tudi občini.
(3) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega
programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z devet‑
mesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske
javne službe, najkasneje do 15. novembra vsakega tekočega
leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme ob‑
činski svet.
(4) Najkasneje v roku šestih mesecev po pričetku izva‑
janja gospodarske javne službe po tem odloku mora izvajalec
javne službe pripraviti in pristojnemu organu predložiti predlog
dolgoročnega plana javne službe za obdobje naslednjih petih
let, ki mora obsegati tudi vizijo izgradnje infrastrukture. Ka‑
snejše predloge dolgoročnih planov je izvajalec javne službe
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dolžan pripravljati vsakih pet let, za obdobje naslednjih petih
let. Dolgoročni plan, kot tudi njegove morebitne spremembe,
sprejme občinski svet.
(5) Izvajalec javne službe je dolžan najkasneje do 28. fe‑
bruarja vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti
poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v
preteklem letu.
(6) Podrobnejša vsebina programov iz prvega in drugega
odstavka ter poročila o poslovanju iz prejšnjega odstavka se
določi v koncesijski pogodbi.
24. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
(1) Izvajalec javne službe mora letno spremljati stanje
vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter pripraviti program
ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub. V ta namen mora iz‑
vajalec javne službe ugotavljati vodne količine, ki so načrpane,
transportirane, porabljene in izgubljene iz javnega vodovoda, in
izdelati vodno bilanco v skladu z republiškimi predpisi o oskrbi
s pitno vodo.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se pri načr‑
tovanju rekonstrukcije javnega vodovoda načrtujejo tudi ukrepi
za zmanjšanje vodnih izgub vodnih količin, ki nastanejo pri
obratovanju javnega vodovoda. Za izvedbo ukrepov za zmanj‑
šanje vodnih izgub mora izvajalec javne službe izgube vodnih
količin zmanjšati do količin, ki so podrobneje določene za po‑
samezno skupino vodovodov v operativnem programu varstva
okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo in ga sprejme vlada
Republike Slovenije.
25. člen
(vodenje evidenc)
(1) Izvajalec javne službe mora v zvezi z upravljanjem jav‑
nega vodovoda voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za
področje javne službe. Predpisane evidence s področja javne
službe se vodijo v obliki informatizirane baze podatkov.
(2) Izvajalec javne službe mora za celotno območje voditi
evidence o stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni
vodovod in trasah teh priključkov.
(3) Izvajalec javne službe mora za celotno območje obči‑
ne, kjer zagotavlja storitve javne službe, za stavbe, ki so oskr‑
bovane s pitno vodo iz zasebnih vodovodov zagotoviti:
1. vodenje evidenc zasebnih vodovodov;
2. vodenje evidenc zasebnih hidrantnih omrežij in hi‑
drantov, priključenih na njih, če so oskrbovani iz zasebnih
vodovodov;
3. vodenje evidenc vodnih virov in količin, ki se upora‑
bljajo za odvzem vode za oskrbo s pitno vodo iz zasebnih
vodovodov;
4. vodenje evidenc stavb, ki so oskrbovane s pitno vodo
iz zasebnih vodovodov.
(4) Stroški priprave podatkov v digitalni obliki, kot jo zahte‑
va izvajalec javne službe za vodenje evidence zasebnih vodo‑
vodov, bremenijo uporabnike storitev zasebnega vodovoda.
(5) Podatke o evidencah mora upravljavec zasebnega
vodovoda posredovati izvajalcu najkasneje do 15. oktobra te‑
kočega leta.
26. člen
(kataster javnega vodovoda)
(1) S tem odlokom se upravljavcu podeli javno poobla‑
stilo za uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega ka‑
tastra in vodenje katastra komunalnih naprav (v nadaljnjem
besedilu: kataster), ki vsebuje baze podatkov o infrastruk‑
turnih objektih, omrežjih in napravah namenjenih izvajanju
javne službe. Podrobnejšo vsebino katastra določa Tehnični
pravilnik.
(2) Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega kata‑
stra, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo
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obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vzdrževanjem
katastra ureja koncesijska pogodba.
(3) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine
Krško in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirne‑
ga katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s
standardi in normativi geografskega informacijskega sistema
ter Tehničnega pravilnika.
(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki
mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).
27. člen
(posredovanje podatkov iz evidenc in katastra)
(1) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec javne službe prosilcem dolžan
omogočiti vpogled, prepis, fotokopijo ali elektronski zapis zah‑
tevanih podatkov iz uradnih evidenc iz 25. in 26. člena tega
odloka.
(2) Vpogled v zahtevane podatke je brezplačen. Za posre‑
dovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane
informacije lahko izvajalec prosilcu zaračuna materialne stro‑
ške v skladu s stroškovnikom, ki ga predpiše Vlada Republike
Slovenije.
28. člen
(javna pooblastila)
(1) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe
podeljuje javno pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah
izdaje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Občina in izvajalec se s posebno pogodbo dogovorita
o načinu plačila.
(3) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe po‑
deljuje javno pooblastilo za izdajanje smernic za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve in mnenj k dopolnjenimi predlo‑
gi prostorskih aktov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko
načrtovanje.
Zagotavljanje skladnosti pitne vode
29. člen
(zagotavljanje skladnosti)
(1) Izvajalec javne službe mora v skladu s predpisi o pitni
vodi zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne
vode. V ta namen mora imeti zaposleno odgovorno osebo za
zagotavljanje skladnosti z zahtevami republiškega predpisa o
pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravo‑
slovno tehnične ali zdravstvene smeri.
(2) Skladnost mora biti zagotovljena:
1. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot
pitna voda,
2. v objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, kjer
se voda uporablja v proizvodnji in prometu živil,
3. v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer se
voda pakira,
4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu
iztoka iz cisterne.
30. člen
(izključitev odgovornosti)
(1) Ne glede na prejšnji člen tega odloka se šteje, da je
izvajalec javne službe izpolnil svoje obveznosti, kadar dokaže,
da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje ali njegovo
vzdrževanje. Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opre‑
mo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za
oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne
službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega vodovodnega
omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti:
1. priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje
ali odpravo tveganja in/ali
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2. ukrepe kot so ustrezne metode priprave, za spremem‑
bo lastnosti vode pred dobavo, tako da se zmanjša ali odpravi
tveganje, da voda po dobavi ne bi bila skladna in
3. ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje pripo‑
ročil o vseh možnih dodatnih ukrepih za odpravo neskladnosti,
ki bi jih morali sprejeti.
(3) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije
ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega vodo‑
vodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, odgovoren lastnik
ali upravljavec javnega objekta.
Prekinitev in omejitev dobave vode
31. člen
(prekinitev in omejitev zaradi zdravja ljudi)
(1) Izvajalec javne službe mora prenehati z dobavo pi‑
tne vode, ali omejiti njeno uporabo, ali pa sprejeti ukrep, ki je
potreben za varovanje zdravja ljudi, če uporaba pitne vode
predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Pri izbiri
ukrepov mora upoštevati tveganja za zdravje ljudi, ki bi jih
povzročila prekinitev dobave ali omejitev dobave uporabe pitne
vode, o čemer poda mnenje Inštitut za varovanje zdravja (v
nadaljevanju: IVZ).
(2) V primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode
mora izvajalec javne službe takoj obvestiti uporabnike in jim
posredovati ustrezna priporočila, ki jih pripravi Inštitut za varo‑
vanje zdravja V primeru prekinitve dobave, ki traja več kot 24
ur, mora izvajalec javne službe zagotoviti nadomestno oskrbo
s pitno vodo.
(3) Kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskla‑
dnosti pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov, določe‑
nimi s predpisi o pitni vodi, mora izvajalec javne službe prek
sredstev javnega obveščanja obveščati uporabnike, razen če
IVZ oceni, da je neskladnost z mejnimi vrednostmi parametrov
nepomembna.
32. člen
(omejitev zaradi pomanjkanja vode)
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb
na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena
zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko izvajalec javne službe
omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da
ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda
za druge namene.
33. člen
(prekinitev dobave posameznemu uporabniku)
(1) Izvajalec javne službe lahko začne postopek prekinitve
dobave pitne vode posameznemu uporabniku s predhodnim
obvestilom, v katerem mu mora dati primeren rok za odpravo
vzroka prekinitve ter ga opozoriti na posledico prekinitve do‑
bave pitne vode:
– če je vodovodni priključek izveden brez soglasja oziro‑
ma v nasprotju s soglasjem izvajalca javne službe;
– če hišno vodovodno omrežje in druge naprave uporab‑
nika ovirajo redno dobavo pitne vode drugim uporabnikom;
– če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključi‑
tev drugega uporabnika na svojo hišno vodovodno omrežje ali
če spremeni zmogljivost svojega vodovodnega priključka;
– če ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževanja vo‑
dovodnega priključka pod pogoji iz 15. člena tega odloka in
pogodbe o dobavi pitne vode;
– če posega v obračunski vodomer v nasprotju z zah‑
tevami izvajalca javne službe iz četrtega odstavka 14. člena
tega odloka;
– če krši objavljene ukrepe za odpravo vzrokov neskla‑
dnosti in omejitve uporabe pitne vode;
– če z odvodom odpadne komunalne in padavinske vode
ogroža vodne vire ali dobavo vode;

Stran

9956 /

Št.

73 / 21. 9. 2009

– če ne poravna dveh računov za dobavljeno pitno
vodo;
– če na poseben pisni poziv ne sklene pogodbe o dobavi
pitne vode, skladno s 17. členom tega odloka, razlog za neskle‑
nitev pogodbe pa je na njegovi strani;
– na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja;
– iz drugih razlogov, ki lahko ogrozijo nemoteno izvajanje
dejavnosti javne službe, če se dobava vode ne bi prekinila.
(2) Upravljavec uporabniku z upravno odločbo začasno
prekine dobavo vode v kolikor v roku določenim s predhodnim
obvestilom, ne odpravi vzroka zaradi katerega se je postopek
prekinitve začel. Glede oblike upravne odločbe se upoštevajo
določila zakona, ki ureja upravni postopek. Prekinitev oskrbe s
pitno vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške
prekinitve in ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo plača
uporabnik. Uporabniki niso upravičeni do odškodnine v prime‑
rih prenehanja dobave vode zaradi večjih okvar (poškodb) na
objektih in napravah s pitno vodo.
(3) Izvajalec javne službe ima pravico prekiniti ali omejiti
oskrbo z vodo za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalni del ali
nastalih okvar na javnem vodovodu. Če prekinitev ali omejitev
oskrbe s pitno vodo traja več kot 24 ur mora izvajalec javne
službe v tem času zagotoviti omejeno nadomestno oskrbo s
pitno vodo.
(4) O vzrokih, o času trajanja prekinitve ali omejitve ter o
navodilih za ravnanje uporabnikov mora izvajalec javne službe
pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obve‑
ščanja ali na drug krajevno običajen način.
Meritev količin in obračun porabljene vode
34. člen
(meritev količin porabljene vode)
(1) Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih
metrih z obračunskimi vodomeri.
(2) Za porabljeno vodo izvajalec izstavi račun uporabniku
mesečno na podlagi:
– odčitane količine porabljene vode,
– povprečne dnevne porabe v preteklem obračunskem
obdobju ali
– ocenjene količine porabe vode v daljšem časovnem
obdobju, če meritev z vodomerom ni možna.
(3) Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati
vse z zakonom predpisane elemente.
35. člen
(izstavitev in plačilo računa)
(1) Izvajalec izstavi račun iz prejšnjega člena tega odloka
lastniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.
(2) Račun mora uporabnik plačati v roku navedenem na
računu.
(3) Uporabnik lahko upravljavcu pisno ugovarja na izdani
račun v 10 dneh od dneva izdaje računa. Vloženi ugovor ne
vpliva na zapadlost računa. Upravljavec je na tak ugovor dol‑
žan pisno odgovoriti v 15 dneh od prejema ugovora in v tem
času oziroma do rešitve ugovora ne sme začasno prekiniti
dobave vode, po postopku določenem s tem odlokom.
(4) V kolikor upravljavec uporabnikov ugovor zavrne, ima
slednji pravico do pritožbe, ki jo lahko v osmih dneh po preje‑
mu upravljavčeve zavrnitve ugovora naslovi na župana, ki o
njej tudi odloča. Vložena pritožba ne zadrži postopka začasne
prekinitve dobave vode iz 33. člena odloka.
(5) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec račun iz prej‑
šnjega člena tega odloka upravniku stavbe. Izvajalec lahko
izdaja račune tudi posameznim uporabnikom stavbe na podlagi
pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem
skupnosti lastnikov stanovanj.
(6) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti sporočijo kdo
je prejemnik računov za porabljeno vodo. Izvajalec lahko izdaja
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račune tudi posameznim uporabnikom, če več kot polovica
uporabnikov, priključenih na isti obračunski vodomer, podpiše
delilno razmerje.
(7) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mo‑
goče ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec upošteva pri
obračunu vode povprečno količino porabljene vode v obdobju
dvanajstih (12) mesecev pred nastankom okvare.
36. člen
(vodomeri v interni napeljavi)
(1) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na
katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodomerom
in so na internem omrežju vgrajeni pomožni vodomeri, lahko
upravljavec izda račun za stroške odvajanja in čiščenja odpa‑
dnih voda posameznim uporabnikom na podlagi odčitka stanja
na pomožnih vodomerih.
(2) Kadar so pomožni vodomeri vseh uporabnikov upra‑
vljavcu dostopni ob vsakem času (so nameščeni na njemu
dostopnih funkcionalnih površinah ali v skupnih delih objekta)
je upravljavec, pod pogojem da so pomožni vodomeri vzdr‑
ževani v skladu z veljavnimi predpisi, na podlagi pogodbe z
upravnikom objekta dolžan sam odčitavati stanje na pomožnih
vodomerih.
(3) Razlika med seštevkom dobavljene vode po odčitkih
na pomožnih vodomerih in po odčitku na glavnem vodomeru se
razdeli na vse uporabnike v objektu, skladno s strukturo, ki jo
določa odčitek na pomožnih vodomerih po prvem odstavku.
(4) V primerih, ko ni možnosti za izdajo računov posame‑
znim uporabnikom na podlagi odčitka stanja na vodomeru, se
vprašanja izdaje in plačevanja računov ter drugi premoženjsko‑
pravni odnosi ter ukrepi uredijo s pogodbo iz petega odstavka
17. člena tega odloka.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
37. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)
(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega
in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
(2) Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodo‑
merno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode,
– ukinitve priključka.
38. člen
(obveznosti uporabnikov javne službe)
Uporabniki morajo:
– skleniti pogodbo z izvajalcem javne službe o dobavi
pitne vode,
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno
omrežje in interne hidrante,
– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto pred
zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in dru‑
gimi škodljivimi vplivi ter v primeru poškodb kriti morebitne
stroške,
– zagotavljati dostop za opravljanje del na svojem zemlji‑
šču v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočati okvare na javnem vodovodu, vodovodnem
priključku in obračunskem vodomeru,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo
obračunskega vodomera,
– zagotoviti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del
na vodovodnem priključku,
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– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastni‑
štva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne po poravnavi
vseh zapadlih obveznosti uporabnika,
– plačevati račune za javno službo v roku, navedenem
na računu,
– urejati delitve stroškov porabljene vode v več stano‑
vanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj
pri oskrbi z vodo,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka,
– kriti stroške nadzora montaže vodovodnega priključka v
primeru, da izvede montažo drugi izvajalec del montaže vodo‑
vodnega priključka s priznano usposobljenostjo,
– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– pisno obveščati izvajalca o odvzemu vode iz hidran‑
tov,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzro‑
čijo na javnem vodovodu,
– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z
vodo kot posledice njegovega ravnanja in
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
39. člen
(zagotovitev prehoda)
(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževa‑
nja vodovodnega priključka mora lastnik nepremičnine, preko
katere je potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja,
dovoliti prehod.
(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka je izvajalec
dolžan zagotoviti vzpostavitev nepremičnine v prvotno stanje.
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(3) Izvajalec del iz prvega odstavka tega člena mora po
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpo‑
staviti javni vodovod v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo
pod nadzorom izvajalca javne službe.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda pri izva‑
janju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del dolžan
naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu javne službe, poravnati
vse stroške popravila ter ostale stroške v zvezi z vzpostavitvijo
nemotene oskrbe s pitno vodo (škoda, ki je nastala z iztokom
vode, stroški izpiranja, dezinfekcije omrežja ipd.).
VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
43. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna občine,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
44. člen
(viri financiranja infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz komunalnega prispevka,
– iz proračuna občine,
– iz proračuna države,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

40. člen
(odvzem vode iz javnega hidranta)
(1) Uporabnik lahko odvzame vodo samo iz določenih
hidrantov na javnem vodovodu, na katerih je nameščen vo‑
domer, za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje
kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne
prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnje‑
nje cistern le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca, in
če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem
vode.
(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega
člena se med izvajalcem javne službe in uporabnikom sklene
pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov
porabljene vode.
41. člen
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja izvajalca)
Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta
na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje dru‑
gih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob
naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik
pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode,
količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na
hidrantih.
VI. OBVEZNOST IZVAJALCEV DEL
42. člen
(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge
gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zemljišč,
v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč,
vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do
poškodb vodovoda in vodovodnih priključkov.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka tega člena si mora izvajalec del pri izvajalcu javne
službe priskrbeti podatke o poteku javnega vodovoda in soglas‑
je s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku del pisno obvestiti
ter plačati storitev skladno z veljavno tarifo.

VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
45. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cene storitev javne službe za dobavo pitne vode se
oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikova‑
nju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja.
(2) Podrobnejši način obračunavanja obveznosti se do‑
loči v pravilniku o načinu obračunavanja stroškov, povezanih
z izvajanjem javne službe, ki ga sprejme občinski svet v obliki
predpisa.
(3) Obveznosti se uporabnikom zaračunavajo po tarifi, ki
jo na pobudo upravljavca in na predlog župana v obliki predpisa
sprejme občinski svet. Upravljavec je pripravljeni predlog tarife
dolžan uskladiti z občinsko upravo, dolžan pa je tudi sodelovati
pri njegovi obravnavi na občinskem svetu.
46. člen
(cenik storitev javne službe)
Cenik storitev in njegove spremembe ter dopolnitve se
objavijo na spletni strani Občine Krško in na spletni strani
izvajalca javne službe.
IX. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
47. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje
javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja omrežje cevovodov
ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s
tehnološko, strojno in elektro opremo za črpanje in prečrpava‑
nje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno,
primarno in magistralno javno vodovodno omrežje, s pomočjo
katerega se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij.
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(2) Objekte za oskrbo s pitno vodo lahko pod enakimi, z
zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja
vsakdo.
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega
člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni
sistemi za oskrbo s pitno vodo.
48. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)
(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe,
ki so v lasti uporabnika so:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki
ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno
mesto,
2. vodomerni jašek ali niša;
3. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za redu‑
ciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno,
požarno in industrijsko vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje,
dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni
za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim
mestom.
(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena
vzdržuje uporabnik na lastne stroške.
(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega
odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočeno nemo‑
tena oskrba s pitno vodo.
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(5) Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, uporabnik – samostojni podjetnik posameznik in
uporabnik – posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 9. členom;
– ravna v nasprotju z 12. členom;
– ravna v nasprotju s 15. členom;
– ravna v nasprotju z 32. členom
– ravna v nasprotju z 38. členom;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena;
– ravna v nasprotju s 40. členom;
– ravna v nasprotju z 41. členom.
(6) Z globo 400 eurov se za prekršek iz tretjega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samo‑
stojnega podjetnika posameznika.
(7) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje uporabnik – posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 9. členom;
– ravna v nasprotju z 12. členom;
– ravna v nasprotju s 15. členom;
– ravna v nasprotju z 32. členom;
– ravna v nasprotju z 38. členom;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena;
– ravna v nasprotju s 40. členom;
– ravna v nasprotju z 41. členom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen

X. NADZOR
49. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja poo‑
blaščena oseba za nadzor nad izvajanjem odloka ter občinska
uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojna pooblaščena
oseba za nadzor nad izvajanjem odloka izdaja odločbe ter
odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje
določb tega odloka.
(3) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli
vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne
službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
(4) Pooblaščeni delavci izvajalca javne službe so dolžni o
kršitvah določil tega odloka takoj obveščati pristojne iz prvega
odstavka tega člena ter ugotovljene kršitve dokumentirati.
(5) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli
vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne
službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
50. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.200 evrov se kaznujeta za prekršek – izva‑
jalec javne službe, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 18. členom;
– ravna v nasprotju z 22. členom;
– ravna v nasprotju z 31. členom.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgo‑
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek upravlja‑
vec zasebnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju z 21. in 25. členom.
(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba upravljavca zasebnega
vodovoda.

(določitev odgovorne osebe)
V primerih, ko se na podlagi drugega odstavka 20. člena
tega odloka od vodovodnega odbora zahteva zaposlitev odgo‑
vorne osebe za zagotavljanje skladnosti z zahtevami Pravilnika
o pitni vodi, mora vodovodni odbor oziroma lastniki zasebnega
vodovoda to osebo določiti do 31. decembra 2009 oziroma v
roku dveh mesecev od zahteve po imenovanju. V kolikor vo‑
dovodni odbor oziroma lastniki odgovorne osebe v tem roku ne
določijo, se šteje, da uradne obveznosti upravljavca lokalnega
sistema oskrbe s pitno vodo izvaja vodovodni odbor oziroma
vsi lastniki zasebnega vodovoda oziroma nosilci vodnega do‑
voljenja.
52. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o pogojih
dobave in načinu oskrbe s pitno vodo na območju občine Krško
(Uradni list RS, št. 66/96).
53. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2007-602
Krško, dne 10. septembra 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3232.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini
Krško

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06) in 16. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03
in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 33. redni seji dne
10. 9. 2009 sprejel
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ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj‑
šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v Krškem in naseljih z uličnim sistemom se
razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste
(s skrajšano oznako LZ) v mestu Krško in v naseljih Bresta‑
nica, Leskovec pri Krškem in Senovo,
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako
LK) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri Kr‑
škem in Senovo.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Krško in ceste med naselji
v občini in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim uličnim
sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji
v občini in naselji v drugih občinah so:

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kat.
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Odsek
024012
024032
024033
024034
024035
024431
024442
024443
024461

Začetek
odseka
C 191140
C 024020
C 191130
C G1 5
C 191140
C R3 677
O 024441
O 024441
C R3 676

Opis
Črešnjice-Drnovo
Skopice-Vihre-Brege
Brege-Žadovinek
G5 -LC191140
LC 191140 – LC 191150
Zg. Poh.- Zgo. Šap.
Križe-m.Bre.-Sp.Š.-Rav
Križe-Brezina-Kostanjek
Sp.Pohanca-Zg.Pohanca

Konec
odseka
C 191130
C 191130
C G1 5
C 191140
C 191150
C 181010
C 191060
C 191060
C R3 677

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

024681
191011
191021
191031
191041
191051
191052
191061
191071
191081
191091
191101
191111
191112
191113
191121
191131
191141

C R1 220
C R2 422
C 191010
C 191010
C R2 422
C R2 422
C R2 422
C R2 422
C 191060
C R3 677
C R1 220
C R3 679
C R1 220
C R1 220
C R1 220
C R2 419
C G1 5
C G1 5

Trebež-Pesje-Dol. vas
Sen.-Kal.-m.Sev.-M.Plan
Dov.-Jabl.-Pleš.
Dov.-Šedem
Sen-Belo
Brest.-Arm.-V. Kam.
Vel. Kam.-Top.-Vet.
Br.-An.-Kost.-Zdole
Stolovnik-Raztez-Dobrav
Videm-Bučarca-Sremič-Vi
Videm-Brestanica
Rožno-Presladol
Krški most Vrbina-Sp.St
Sp. Libna-Sp. Stari Gra
St. vas – Libna
Gorica-Drnovo-Leskovec
G5-Dr.-Mr.-24030
Leskovec – Velika vas

C R1 220
C 372130
Z koča B
O 691141
O 691262
C R2 422
O 181051
C R3 677
C 191050
C R3 677
C R2 422
C 191010
C R1 220
O 191111
O 191111
C 191140
C 024030
C 191310

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]
1.430
V
1.989 Brežice
2.468
V
2.046 Brežice
2.613
V
469
V
449
V
1.658
V
1.581 Brežice
1.273
V
747 Brežice
676
V
1.342 Brežice
90
V
3.562 Brežice
1.627
8.924
9.703
2.377
2.647
6.004
1.560
11.607
5.743
9.062
4.020
5.474
6.242
661
826
5.851
2.378
3.118

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

1.384 Brežice
1.788 Sevnica

2.754 Kozje
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Zap.
Začetek
št. Kat. Odsek
odseka
28. LC 191142 C 191310

Opis
V.vas-V.Podlog-Hrastje

Konec
odseka
C 024010

29.

LC

191151

C G1 5

Leskovec-Senuše-V.Trn

C 191170

30.

LC

191152

C 191170

Veliki Trn – Arto

C G1 5

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]
6.920
V
1.598 Brežice
11.131

V

3.399

V

31.

LC

191161

C R3 672

Podulce-Zabukovje-D.
Radulje

C R3 674

3.331

V

854 Škocjan

32.

LC

191171

C 191150

Les.-Gol.-V.Trn-m.Br.-P

C R3 672

13.220

V

120 Sevnica

33.

LC

191181

C G1 5

Sr.Pij.-Ženje-Sp.Dule-G

C 191170

5.430

V

34.

LC

191191

C G1 5

Krško-Cesta-Golek

C 191170

6.291

V

35.

LC

191192

C 191170

Gol.-Kob.-Brezje

C 191150

2.971

V

36.

LC

191193

C 191150

Brezje pri Senušah-V.va

C 191310

2.165

V

37.

LC

191201 C R3 671

Podbočje-Šutna

O 191202

3.012

V

38.

LC

191202 C R3 671

Šutna-Vrhovska vas

C 024070

966

V

713 Brežice

39.

LC

191211

Šutna-Trebelnik

O 693366

2.343

V

1.716 Brežice

40.

LC

191221 C R2 419

Kost.-Č.vas-P.vas

C R3 671

878

V

10.774 Kostanjevica
na Krki

41.

LC

191231 C R3 671

Podb.-Sli.-Kostanjevica

C R3 671

1.986

V

2.343 Kostanjevica
na Krki

42.

LC

191232 C R3 671

Brod – Žabjek

O 191231

317

V

43.

LC

191241 C R3 671

Bočje-Žabjek.v Podb.

C 191230

4.184

V

44.

LC

191271 C R1 220

220-D.vas pri A.-Č.-677

C R3 677

1.758

V

1.975 Brežice

45.

LC

191281 C R2 422

K.-L.-m.Br.-Kr.

C 024450

2.095

V

1.264 Brežice

46.

LC

191291 C R2 422

422-Br.-Koš.v.-Brezje

C 191010

5.893

V

47.

LC

191301 C R3 672

Gm.-dol.v.pri R.-Zab.

C 191160

5.591

V

48.

LC

191311

Dr.-Vel.v.-R.-Z.-Sm.

C R3 672

8.774

V

49.

LC

191321 C R3 672

Raka – Straža pri Raki

C 191310

3.042

V

50.

LC

191322 O 191321

Straža pri Raki-Senuše

C 191150

3.104

V

51.

LC

372131 C 372100

Z.m.S.-Z.-D.

C 191020

8.109

V

3.419 Sevnica

372161 C R3 679

Blanca-Pirični Dol-G.
Leskovec

C 191010

1.357

V

5.172 Sevnica

52.

LC

C R3 671

C G1 5

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Krško znaša 207.217 m (207,217 km).
5. člen
Lokalne ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano
oznako LZ):
Zap.
št. Kat.

Odsek

Začetek
odseka

Opis
KS BRESTANICA

Konec
odseka

Dolžina Dolžina
Vrsta
[m]
v KS [m] prometa
1.799

1.

LZ

193231 C R2 422

Cankarjeva cesta

C R2 422

384

164

V

2.

LZ

193241 C R2 422

Pot na Armes

C 191050

1.754

472

V

3.

LZ

193321 C R2 422

El.cesta

C 191070

798

798

V

4.

LZ

193401 C R2 422

Trg

C R2 422

365

365

V

KS KRŠKO

4.221

5.

LZ

192031 C R1 220

Can. cesta

C R3 677

345

345

V

6.

LZ

192211

C R1 220

Kur. ulica

C R3 677

560

560

V

7.

LZ

192341 C R3 677

Pap ulica

C 192480

466

466

V

8.

LZ

192481 C R3 677

Ulica Slavka Rožanc

C 192210

357

357

V

9.

LZ

192671 C 192630

Pot na Polšco

O 192412

670

670

V

10.

LZ

192681 O 192551

Stritarjeva ulica

O 192412

305

305

V

11.

LZ

192691 C 191090

Strma pot

C 192630

249

249

V

12.

LZ

192701 C R3 677

Šolska ulica

O 192551

119

119

V

13.

LZ

193221 C G1 5

Bohoričeva ulica

C 191190

1.150

1.150

V

Preostala dolžina v
sosednji občini [m]
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Zap.
št. Kat.

Odsek

Začetek
odseka

14.
15.
16.
17.

LZ
LZ
LZ
LZ

192831
193291
193571
193581

C 191150
C 191150
C 191140
C 191150

18.
19.
20.

LZ
LZ
LZ

193231 C R2 422
193241 C R2 422
193261 C R2 422

Št.

Opis
KS LEKSOVEC PRI
KRŠKEM
Sejm. ulica
Grebenčeva cesta
Wolfova ulica
Gozdna pot
KS SENOVO
Cankarjeva cesta
Pot na Armes
Tomšičeva c.-C.1. maja

Konec
odseka
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Dolžina Dolžina
Vrsta
[m]
v KS [m] prometa

C 192720
C 191150
C 191150
C 192830

220
818
509
366

C R2 422
C 191050
C R2 422

384
1.754
1.582

1.913
220
818
509
366
3.084
220
1.282
1.582

Stran

9961

Preostala dolžina v
sosednji občini [m]

V
V
V
V
V
V
V

Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Krško znaša 11.017 m (11,017 km).
– mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK):
Zap.
št. Kat.

Odsek

Začetek
odseka

1.
2.
3.
4.
5.

LK
LK
LK
LK
LK

193351
193361
193381
193391
193411

O 193391
C 191050
C 191050
C 191090
C 191050

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK

192011
192022
192041
192042
192043
192044
192045
192046
192047
192051
192052
192053
192054
192055
192056
192057
192058
192061
192071
192072
192081
192091
192101
192111
192112
192131
192132
192133
192134
192141
192151
192161
192171

C R1 220
C 192090
O 192183
C 192010
O 192042
C R1 220
C R1 220
C R1 220
C R1 220
O 193221
C G1 5
C G1 5
C G1 5
C G1 5
O 192055
O 192055
C G1 5
O 192051
C 192210
C 192030
C R1 220
O 193221
C 191170
C 191150
C G1 5
C G1 5
O 192131
O 192131
C G1 5
C R1 220
C R1 220
C 192700
O 692511

Opis
KS BRESTANICA
Kantalon
Likarjeva ul.
Na Dorcu
Šut.
Vrtna ulica
KS KRŠKO
Aškrčeva ulica
Bohoričeva ulica
Cesta 4. julija
Cesta 4. julija
Cesta 4. julija
Cesta 4. julija
Cesta 4. julija
Cesta 4. julija
Cesta 4. julija
Cesta Krških žrtev
Cesta krških žrtev
Cesta krških žrtev
Cesta Krških žrtev
Cesta Krških žrtev
Cesta Krških žrtev
Cesta Krških žrtev
Cesta Krških žrtev
Dalmatinova ulica
Delavska ulica
Delavska ulica
Erjavčeva ulica
Gasilska ulica
Grumova ulica
Gubčeva ulica
Gubčeva ulica
Humekova ulica
Humekova ulica
Humekova ulica
Humekova ulica
Ilirska ulica
Jurčičeva Pot
Kajuhova ulica
Kidričeva ulica

Konec
odseka
Z HŠ 10
Z HŠ 20
Z HŠ 23
Z HŠ 10
Z HŠ 22
Z ind.tir
Z HŠ 44a
O 192181
O 192047
C 192010
Z HŠ 78
Z HŠ 84a
Z HŠ 50
Z HŠ 60
O 193221
C G1 5
C 191150
Z dom.u.
Z HŠ 39
Z HŠ 133
Z HŠ133a
C G1 5
C G1 5
C 192480
Z HŠ 4
Z HŠ 14
O 192051
Z HŠ 9
Z HS 1
Z HŠ 11
Z HŠ 24
Z HŠ 33
C G1 5
Z HŠ 10
Z HŠ 7
Z HŠ 33
Z HŠ 16
C 192260

Dolžina Dolžina
Vrsta
[m]
v KS [m] prometa
162
311
257
389
230
436
110
270
155
90
83
85
124
129
648
211
495
95
721
124
252
1.245
429
154
164
214
143
204
78
122
272
65
98
98
110
112
255
381

1.349
162
311
257
389
230
18.368
436
110
270
155
90
83
85
124
129
648
211
95
95
721
124
252
1.245
429
154
164
214
143
165
78
122
272
65
98
98
110
112
255
381

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala dolžina v
sosednji občini [m]

Stran

9962 /

Zap.
št. Kat.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK

Št.
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Odsek

Začetek
odseka

192181
192182
192183
192184
192191
192201
192221
192231
192242
192251
192261
192271
192281
192291
192301
192321
192331
192332
192351
192361
192362
192381
192391
192392
192411
192412
192413
192414
192421
192431
192441
192451
192452
192461
192471
192491
192501
192511
192521
192531
192541
192551
192552
192561
192571
192581
192582
192591
192611
192621
192631
192641
192651
192661

C R1 220
O 192181
C R1 220
O 192181
C 191150
C R1 220
C 192700
C 192590
Z HŠ 27
C R1 220
C R3 677
C 192280
C 191150
C 192340
C 192630
C R3 677
C R1 220
C R1 220
C 192210
C 191170
C 192440
C 192440
C R1 220
O 192391
C 191080
C 192680
C 192670
C 192670
C 192690
O 192582
C 191170
C R3 677
C R1 220
C 191170
C 191090
C 192030
C 191080
C 191080
O 192681
C 192690
C 193220
C 192700
C 192700
O 192551
C 191080
C 191110
C 191110
C 192160
C 192680
C 191080
C 192690
C 192630
C R3 677
C 192700
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Opis
Kolodvorska ulica
Kolodvorska ulica
Kolodvorska ulica
Kolodvorska ulica
Kovinarska ulica
Kratka Pot
Kvedrova ulica
Lapajnetova ulica
Leskovsška-Pionirska
Levstikova Pot
Majcnova ulica
Mencingarjeva ulica
Ulica Milke Kerin
Na Resi
Na Bregu
Naselje Nuklearne elekt
Ob potoku
Ob Potoku
Partiz. Pot
Pavlinova ulica
Pavlinova ulica
Pod Pristavo
Poljska Pot
Poljska Pot
Pot na Polšco
Pot na Polšco
Pot na Polšco
Pot na Polšco
Šolska ulica
Ribiška ulica
Rostoharjeva ulica -odc
Rozmanova ulica
Rozmanova ulica
Sadjarska ulica
Savska Pot
Sovretova ulica
Sremiška odcep
Strmeckijeva ulica
Striterjeva ulica
Strma Pot
Šoferska ulica
Šolska ulica
Šol. ul.-park.OŠ
Tomšičeva ulica
Ulica Tončke Čečove
Tovarniška ulica
Tovarniška ulica
Trdinova ulica
Trubarjeva ulica
Ulica Ilije Gregoriča
Ulica Nikole Tesle
Vrtna ulica
Zdolska ulica-odcep
Zupančičeva ulica-odcep

Konec
odseka
C 191090
O 192181
O 192181
O 192181
C 192280
Z HŠ 3
C 192260
C 192690
Z HŠ 9a
Z HŠ 79
C 192510
C 192190
C 192190
C 192030
Z HŠ 1
Z HŠ 12
Z HŠ 16
Z HŠ 3
Z HŠ 10
C 192440
Z HŠ 18
Z HŠ 8
Z HŠ 10
Z HŠ 11
C 192520
Z NH
C 191080
C 191080
Z stadio
C 191110
C 191170
Z HŠ 13
C 192030
Z HŠ 6
Z HŠ 1
Z HŠ 31
C 192680
Z HŠ 2
O 192411
Z HŠ 24
O 192051
Z HŠ 14a
Z HŠ 1
C 192260
C 192520
C 191110
C 192430
Z HŠ 14
Z HŠ 11
Z HŠ 21
C 192300
C 191090
Z HŠ 4d
C 192260

Dolžina Dolžina
Vrsta
[m]
v KS [m] prometa
702
120
135
261
254
188
213
305
155
46
181
332
583
168
73
361
165
139
95
191
132
90
173
64
247
153
189
163
197
234
286
145
391
108
102
148
214
239
92
195
114
87
100
200
331
301
210
204
152
245
198
151
137
227

702
120
135
261
254
188
213
305
155
46
181
332
583
168
73
361
165
139
95
104
132
90
173
64
247
153
189
163
197
234
167
145
391
63
102
148
214
239
92
195
114
87
100
200
331
301
210
204
152
245
198
151
137
227

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala dolžina v
sosednji občini [m]
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Zap.
št. Kat.

Odsek

Začetek
odseka

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK

192053
192101
192241
192361
192441
192461
192462
192711
192721
192731
192781
192782
192783
192801
192802
192821
192822
192851
192861
192869
192871
192891
192892

C G1 5
C 191170
C 191150
C 191170
C 191170
C 191170
O 192461
C 192830
O 192891
C 192830
C 191140
C 191140
O 024034
C 191150
O 192801
O 024035
O 192821
O 024035
C 191150
C 191150
C 193290
C 192830
O 192891

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

LK
LK
LK
LK
LK
LK
LK

193011
193012
193071
193081
193091
193141
193201

C R2 422
C R2 422
O 193261
C R2 422
C R2 422
C 193200
C 191010

Št.

Opis
KS LESKOVEC
PRI KRŠKEM
Cesta krških žrtev
Grumova ulica
Leskovška cesta-Pionirs
Pavlinova ulica
Rostoharjeva ulica -odc
Sadjarska ulica
Sadjarska ulica
Brezinska Pot
Cesta ob Gaju
Cvetna Pot
Nova pot
Nova pot
Obrtna cona MDB
Pionirska
Pinirska
Pot na Črnile
Pot na Črnile
Ulce
Ulica Anke Salmičeve
Ulica Anke Salmičeve
Ulica Staneta Žagarja
Vrtnarska pot
Vrtnarska pot
KS SENOVO
Bračičeva ulica
Kajuhov. ulic.
Ulica 3. Julija
Delavska ulica
Gubčeva ulica
Prešernova ulica
U.9.Feb-U.Sen.B.-Kv.u.

Konec
odseka
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Dolžina Dolžina
Vrsta
[m]
v KS [m] prometa

C 191150
Z HŠ 9
O 192242
C 192440
C 191170
Z HŠ 6
Z HŠ 8
C 193580
C 192830
C 193580
Z HŠ 2
Z HŠ 13
C G1 5
Z šola
Z HŠ 4a
Z HŠ 11
Z HŠ 9a
C 193570
O 192892
Z HŠ 83a
Z HŠ 8a
Z HŠ 17
Z HŠ 17

495
204
53
191
286
108
55
157
172
131
141
94
354
136
121
178
32
219
132
60
177
231
202

Z HŠ 7
C 691401
C R2 422
Z HŠ 5
C 193240
C 191010
O 193201

224
456
267
130
231
227
559

3.335
400
39
53
87
119
45
55
157
172
131
141
94
354
136
121
178
32
219
132
60
177
231
202
2.094
224
456
267
130
231
227
559

Stran

9963

Preostala dolžina v
sosednji občini [m]

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Krško znaša 25.146 m (25,146 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
št. Kat.

Odsek

Začetek
odseka

Opis
KS BRESTANICA

Konec
odseka

1.

JP1

691008

C 193230

Cankarjeva cesta

Z HŠ 68

2.

JP1

691401

C 191290

Dol. Les.-Polr.-Kajuh.

C 191010

3.

JP1

691561

C R3 679

Rožno-Hruševje

Z HŠ 14a

4.

JP1

691751

C R2 422

Koprivnica-Jeric Dol-Gr

C 191060

5.

JP1

691761

C 191060

Anže-Gorica-Graben

C 191060

6.

JP1

692011

C 191050

Odcep Ribic

7.

JP1

692012

C R2 422

Elektrarna-Avsenak

8.

JP1

692013

C 191090

Odcep Želežniška post.

Z HŠ 4

9.

JP1

692014

O 692202

Odcep Potisk

Z HŠ 3b

10.

JP1

692017

C 191060

Avsenak-Gasilski dom

C 193320

11.

JP1

692032

C 691760

Gorica-pok.-Raztez

O 692041

12.

JP1

692033

C 191060

Anže-rezervar

Z HŠ 49

13.

JP1

692041

C 191070

Golja-Ban-Anže

O 691761

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]
45.196
34

34

V

2.181

381

V

775

757

V

4.174

1.635

V

2.822

2.774

V

Z HŠ 68

257

257

V

C 191060

401

401

V

73

73

V

280

280

V

276

276

V

1.362

1.362

V

130

130

V

2.348

2.348

V

Stran
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Zap.
št.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Kat.
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2

Št.

73 / 21. 9. 2009

Začetek
Odsek
odseka
692061 C 191070
692111 C 191060
692121 C 191060
692132 C R2 422
692133 C R2 422
692136 O 191291
692161 C 191070
692201 O 691571
692231 C 191290
692271 C 191290
692631 C 191080
691002 C 193230
691403 C 191290
691512 O 691571
692015 C R3 679
692016 C R3 679
692021 O 692201
692022 O 692231
692023 C 191290
692024 O 692231
692031 C 691760
692042 O 692032
692043 O 692032
692044 O 692032
692051 C 191070
692062 O 692061
692071 C 191050
692072 C 191050
692081 C 191050
692091 C 191070
692101 C 191070
692102 O 191071
692103 O 191071
692122 O 691121
692123 C 191060
692124 O 692122
692125 O 692122
692126 O 692122
692127 O 692121
692131 C 191050
692141 O 193241
692151 O 191051
692162 O 691061
692171 C 191070
692181 O 692182
692182 C 191070
692191 C 191050
692202 O 692201
692203 O 692201
692204 O 692201
692205 O 692201
692206 O 692201
692207 O 692201
692208 O 692201

Opis
Raztez-Armeško
Brac.-Drnovšek
Odcep Krajan
Hlebčeva ulica
C.P.B.
Šolska ul.-Jeterno s.
Mali Raztez-Preskar
Brestanica-Dol. Les.
Koš.vrh-Saj.-Lev.
Košeni Vrh-Brezje pri D
Bucerca-Pon.-Anže
Pov. Titova-U. 9. Febru
Župac-Polreber
Vrh-Poznič
Odc. Mikol.,Medveš.
Odcep Zorko
Odcep Glas,Colner
Odcep Žibert
Odcep Žvar, Tomic
Odcep Hercigonja
Anže-Šalamon
Kapel.-Župevec
Bogovic-Pirnat
Odcep Bahc
Raztez-Hictaler
Armeško – odcep Bosina
Odcep Cešek-Omerzel
Odcep Resnik
Odcep Sv. Križ
Ribnik-Cer.-Kov.
Drnovšek-Koželj
Stolovnik pod Stražo-odcep
Stolovnik pod Stražo-odcep
Odcep Mešicek
Koren-Miler
Odcep Ban
Odcep Slonjšak
Odcep Ferlin
Stolovnik-odcep Omerzu
Gerzina-Mirt
Odcep Hictaler
Lokve
Raztez-Ban Samo
Odcep Ferlan
Odcep Romih
Odcep Resnik
Lokve-Zakšek
Agrokombinat-grad
Odcep Divjak
Lovska koca-Petric
Odcep Šolen
Odcep Škrbinek
Odcep Ferlin
Odcep Klenovšek

Uradni list Republike Slovenije
Konec
odseka
C 191050
C 191070
Z HŠ 24
C 193380
C 191290
O 692135
Z HŠ 4
C 191290
O 692201
C 191100
C 191060
C 193240
O 691401
O 692231
Z HŠ 9
Z HŠ 81
Z Colner
Z HŠ 32
Z HŠ 63
Z Hercig
Z HŠ 18
Z HŠ 18
Z HŠ 11
Z HŠ 9
Z HŠ 14
Z HŠ 55
Z HŠ 32
Z HŠ 24
Z HŠ 12
Z HŠ 64
Z HŠ 23
Z HŠ 30
Z HŠ 36
Z HŠ 61
O 692122
Z HŠ 59
Z HŠ 29
Z HŠ 58
Z HŠ NH
Z HŠ 6
Z HŠ 15
C 191070
Z HŠ 2
Z HŠ 19
Z HŠ 13
Z HŠ 15
Z HŠ 2
C R2 422
Z HŠ 49
Z HŠ 88
Z HŠ 75
Z HŠ 18
Z HŠ 16
Z HŠ 30

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]
1.894
1.894
V
618
618
V
1.571
1.486
V
171
171
V
177
177
V
923
854
V
1.607
1.607
V
3.722
2.805
V
2.008
1.867
V
850
79
V
2.304
172
V
496
65
V
645
114
V
2.040
620
V
318
318
V
206
206
V
287
287
V
228
228
V
264
264
V
528
528
V
826
826
V
359
359
V
397
397
V
121
121
V
688
688
V
582
582
V
599
599
V
61
61
V
380
380
V
422
422
V
539
539
V
169
169
V
181
181
V
1.012
1.012
V
341
341
V
128
128
V
154
154
V
152
152
V
107
107
V
733
733
V
1.281
1.186
V
1.142
1.142
V
273
273
V
396
396
V
449
449
V
160
160
V
400
400
V
1.429
1.429
V
210
210
V
470
470
V
578
578
V
432
432
V
516
516
V
797
797
V

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Kat.
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2

Začetek
Odsek
odseka
692209 O 692204
692211 C R3 679
692232 O 691761
692241 C 191290
692251 C 191290
692252 O 191291
692261 C 191290
692281 C 191290
692611 O 191081

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2

692301
692321
692322
692326
692327
692331
692341
692361
692381
692382
692401
691864
692302
692323
692324
692325
692332
692351
692371
692372
692391
692402
692403
692421
692501
692524
693631

O 692321
C R1 220
O 192141
C 692300
C 692320
C R1 220
C R1 220
C R1 220
C R1 220
O 692381
O 024681
O 191271
O 692301
C R1 220
C R1 220
O 692321
O 692331
C R1 220
C R1 220
C R1 220
O 024681
C R1 220
C R1 220
C 191110
O 192332
O 192351
O 191111

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

JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2

694831
694841
694871
694904
694911
694912
694931
693884
694811
694821
694823
694824
694825
694851
694852
694853

C 191190
C 191170
C 191170
O 694901
C 191190
O 694911
C 191190
C 191170
C 191180
C 694830
C 191180
C 191180
O 191181
C 191190
O 694851
O 694851

Opis
Odcep Požeg
Odcep Hriberšek
Odcep Pleterski
Koš. Vrh-Hrib.
Odcep Kukovicic
Odcep Bratov Zorko
Odcep Senice
Odcep Moškon
Sremic-Sv. Mohor
KS DOLENJA VAS
Zakš.-Liben.-Prib.-Zor.
St. G.-lov.dom na Libni
Sloka cesta
Libna-sp.rezeravar
Špiler-Turšek
Stari grad-Marof
Odcep Gradišek
Vaško središce-Crna Mla
Pesje-naselje
Pesje-Odcep
Pesje-Libna (žel. post.)
Odcep Čele
Tomše-Slavnik
Odcep Špiler Maks
Odcep Žura-Molan
Odcep Umek,Sotelšek
Stari grad-Zupancic
Odcep Novak-Jordan
Dol.vas-Knez-Volcanjšek
Odcep
Potok Mocnik
Libna-Tršelic
odcep Cunk
odcep Loncar
Pot na Libno
Partizanska-ribnik
Sanitarna deponija
KS GORA
Ravne njive-Senožete-O.
G-G(obvoznica)
Osredek
Gora-Cretež-Trška gora
Dunaj
Gora-Straža-Strmo Rebro
Cesta-Gunte
Ivandol-Hrib
Spodnje Dule-Pavlin
Spodnje Dule-Krpeličnik
Sp. Dule-Krpelicnik
Odceb Bogoli 2
odcep skakalnica
Odcep Rostohar
Odcep Levicar
Rostohar-Odcep

Št.

Konec
odseka
Z HŠ NH
Z HŠ 8
Z HŠ NH
Z HŠ 48
Z HŠ 78
Z HŠ 47
Z HŠ 67
Z HŠ 61
Z cerkev
O 692321
Z HŠ 1
O 692321
Z HŠ NH
O 692301
Z HŠ 46
Z HŠ 26
Z HŠ NH
C 024680
C 526420
C 191110
Z HŠ 63d
O 692301
O 692321
O 692321
Z HŠ 25a
Z HŠ 23
Z HŠ 80a
Z razcep
Z HŠ 146
Z HŠ 20
C 191110
C 191110
Z HŠ 29
Z HŠ 1 b
C R3 677
Z deponi
Z HŠ 4
C 191190
Z HŠ 2
O 692471
Z HŠ 11
Z HŠ 3
Z HŠ 11
C 191170
Z HŠ 8
Z HŠ 12
Z HŠ NH
Z HŠ 13
Z skakal
Z HŠ 4
Z HŠ 22
C 191170
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Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]
324
324
V
568
568
V
146
146
V
1.012
1.012
V
606
606
V
262
262
V
429
429
V
282
282
V
1.049
110
V
14.964
1.929
1.929
V
2.789
2.789
V
1.378
678
V
104
104
V
494
494
V
761
761
V
165
165
V
821
821
V
1.002
1.002
V
523
523
V
536
536
V
93
76
V
660
660
V
457
457
V
341
341
V
240
240
V
144
144
V
100
100
V
92
92
V
151
151
V
385
385
V
269
269
V
276
276
V
671
671
V
495
495
V
1.086
544
V
536
261
V
13.158
1.236
1.236
V
148
148
V
949
845
V
1.856
1.197
V
1.127
1.127
V
1.921
1.921
V
872
872
V
850
46
V
222
222
V
224
224
V
478
478
V
119
119
V
426
426
V
482
482
V
174
174
V
346
346
V
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Odsek

Začetek
odseka

120. JP2

694854

O 694851

Ravne njive-Golek

Z HŠ NH

121. JP2

694861

O 694861

Golek-Volovnik

O 693801

122. JP2

694881

C 191190

Ravne Njive-Vel. Rt

Z HŠ NH

123. JP2

694891

C 191190

Gora-Artice

124. JP2

694901

C 191190

125. JP2

694902

126. JP2
127. JP2
128. JP2

Opis

Konec
odseka

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]
407

407

V

1.735

261

V

518

518

V

Z HŠ 25

360

360

V

Drgace

Z HŠ 12

839

839

V

O 694901

Cretež-Dulne

Z HŠ 26

274

274

V

694905

O 694901

Gora-Dolne

Z HŠ NH

118

118

V

694914

O 694911

Dunaj-Pavlin

Z HŠ 4

350

350

V

694921

C 191190

Gora-cerkev

C 191190

168

168

V

KS KOPRIVNICA PRI BRESTANICI

26.775

129. JP1

691241

C R2 422

Mali Kamen-Ravni Log

O 691261

3.771

59

V

130. JP1

691601

C R2 422

Koprivnica-Odcep Hictaler

Z HŠ 26

2.512

2.512

V

131. JP1

691611

O 191052

Klakocar-Medvešek-Bracun O 691632

1.382

1.382

V

132. JP1

691621

O 191052

Vel. Kam.-Mrc. Sel.-Zav

2.972

2.972

V

133. JP1

691631

O 691621

Vel. Kam.-Klav.-Gor.-Resnik O 691621

3.212

3.212

V

134. JP1

691632

O 691631

Klavžar-Toplice

Z HŠ 35

921

921

V

135. JP1

691701

C R2 422

Verstovšek-Mirt

Z HŠ 35

2.127

2.127

V

136. JP1

691711

C R2 422

Kopr.-Gmajna-Koren-Bogo O 691712

853

853

V

137. JP1

691712

C R2 422

Avt. post.-Bogovic-Bogo

Z HŠ 35

461

461

V

138. JP1

691721

C R2 422

Kladje-Handeja

Z HŠ 21

1.361

1.361

V

139. JP1

691722

C R2 422

Koprivnica-Kladje

O 691721

465

465

V

140. JP1

691731

C 191280

Leskovce-Žvar

Z HŠ 22

429

429

V

141. JP1

691741

C 191050

Veliki Kamen-Creta

Z HŠ 47

1.058

1.058

V

142. JP1

691751

C R2 422

Koprivnica-Jeric Dol-Gr

C 191060

4.174

2.393

V

143. JP2

691244

O 691241

Odcep cerkev

Z cerkev

265

41

V

144. JP2

691603

O 191052

Prevole-Starc

O 691601

668

668

V

145. JP2

691604

O 691601

Prev.-Kost.-Kun.-V.

Z HŠ 25

541

541

V

146. JP2

691622

O 691621

Mrcna Sela-Macur

Z HŠ 9

204

204

V

147. JP2

691623

O 691621

Mrcna Sela-Jazbec

Z HŠ 9

319

319

V

148. JP2

691624

O 691621

Mrcna Sela-Cerjak

Z HŠ 11

340

340

V

149. JP2

691625

O 691621

Odcep Umek

Z HŠ 68

270

270

V

150. JP2

691627

O 691621

Mrcna Sela-Drenovec

Z HŠ 51

201

201

V

151. JP2

691641

C R2 422

Dornik-Župevc

Z HŠ 4

189

78

V

152. JP2

691651

C R2 422

Polšak-Zrimšek

Z HŠ 3

216

216

V

153. JP2

691661

C R2 422

Grmšek-Božicnik-Devce

Z HŠ NH

27

27

V

154. JP2

691671

C R2 422

Vel. kamen-Sv. Martin

Z HŠ 14

97

97

V

155. JP2

691681

C R2 422

Poznic-Rebuda-Radej

C R2 422

878

878

V

156. JP2

691682

C R2 422

Vel. Kamen-gost.-Božicn

Z HŠ 69

234

234

V

157. JP2

691691

C R1 422

Odcep Bracun

Z HŠ NH

113

113

V

158. JP2

691702

O 691701

Božicnik-Rupert

Z HŠ 44

311

311

V

159. JP2

691703

C R2 422

Odcep Poznic-Koren-Mirt

Z HŠ 66

52

52

V

160. JP2

691713

O 691712

Šikovec-Mešicek

Z Mešic.

440

440

V

161. JP2

691732

C 191280

Leskovce-Kadivnik

Z HŠ NH

647

647

V

162. JP2

691733

O 691731

Veliki Dol-odcep Bogolin

Z HŠ 24

197

197

V

163. JP2

691742

O 691741

Bogovic-Kozole

Z HŠ 64

390

390

V

164. JP2

691743

O 691741

Creta-Umek

Z HŠ 54

299

299

V

165. JP2

691774

O 691771

Bogovič-m:Brežice

Z m.Br.

511

7

V

Z HŠ 70

KS KRŠKO

31.649

166. JP1

691882

O 691881

Anovec-Loke

C 191080

2.658

1.114

V

167. JP1

692121

C 191060

Odcep Krajan

Z HŠ 24

1.571

85

V

168. JP1

692322

O 192141

Sloka cesta

O 692321

1.378

700

V

169. JP1

692471

C G1 5

Narpelj-Trška gora-Narp

O 692471

3.991

3.991

V

170. JP1

692472

O 692471

Trška gora-Glog.-Cener

Z HŠ 16

477

477

V

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št. Kat.

Št.

Odsek

Začetek
odseka

171. JP1

692474

O 692471

Narpelj-Trška gora

O 692471

642

642

V

172. JP1

692476

O 692471

Narpelj-ulice-1

Z HŠ 59

252

252

V

173. JP1

692478

O 692467

Narpelj-ulice-2

Z HŠ 55

90

90

V

174. JP1

692479

O 692476

Narpelj-Draganc

O 691471

223

223

V

175. JP1

692483

O 192051

CKŽ

C G1 5

59

59

V

176. JP1

692491

O 191113

Vrbina-desni krak

Z HŠ 9

256

256

V

177. JP1

692492

O 191113

Vrbina-levi krak

O 191111

211

211

V

178. JP1

692502

C R1 220

Pot na Libno

Z HŠ 3

324

324

V

179. JP1

692531

O 691881

Kremen-vas

Z HŠ 19d

491

491

V

180. JP1

692553

C 191080

Sremiška-Grmada

Z HŠ 45

416

416

V

181. JP1

692562

C 191090

C 4. jul.-Bogovic

Z HŠ 1b

274

274

V

182. JP1

692571

O 191091

odcep Soteljsko

O 692572

352

352

V

183. JP1

692581

C G1 5

Spodnje Pijavško

Z HŠ 1

172

172

V

184. JP1

692582

C G1 5

Spodnje Pijavško-Odcep

Z HŠ 7

263

263

V

185. JP1

692591

C G1 5

Sred. Pijavško

Z HŠ 9

51

51

V

186. JP1

692592

C 191180

Srednje Pijavško-Odcep1

Z HŠ 6

124

124

V

187. JP1

692601

C G1 5

Gor. Pij.-Odcep 4

Z HŠ 9

290

290

V

188. JP1

692602

O 691601

Gor.Pij.-Odcep 3

Z HŠ 17

98

98

V

189. JP1

692603

O 694511

Gor. Pij.-Odcep 2

Z HŠ 26

181

181

V

190. JP1

692604

O 694511

Gor.Pijavško-Odcep1

Z HŠ 24

110

110

V

191. JP1

692631

C 191080

Bucerca-Pon.-Anže

C 191060

2.304

2.132

V

192. JP1

692641

C 191180

Koritno-Bucarca

C 191080

2.216

2.216

V

193. JP1

692653

O 191151

Gubčeva ulica

Z HŠ 5

40

40

V

194. JP1

692654

O 192134

Humekova ulica

Z HŠ 4

33

33

V

195. JP1

693812

O 192058

Pokopališce-Žad.

O 693811

1.543

382

V

196. JP1

693891

C G1 5

UL.Anke S.-povezava

C 192820

409

35

V

197. JP1

694511

C G1 5

Gor.Pijavško-Creš.-Vel.

C 191150

4.309

1.104

V

198. JP1

694904

O 694901

Gora-Cretež-Trška gora

O 692471

1.856

659

V

199. JP2

691783

C R3 677

Odcep Potoče-Damjanovič Z HS 32

803

499

V

200. JP2

692328

O 692322

Odcep Pečnik

Z HŠ16b

341

341

V

201. JP2

692473

O 692471

Trška gora-lovski dom

Z HŠ 21

332

332

V

202. JP2

692475

O 692471

Narpelj-Bračun

Z HŠ 62

109

109

V

203. JP2

692477

O 692471

Narpelj-Odcep Lavrinšek

Z HŠ 48

237

237

V

204. JP2

692481

O 193221

Bohoričeva-Žvika

Z HŠ 70

539

539

V

205. JP2

692482

O 692481

Bohoriceva-Sv. Rozalija

Z HŠ 11

229

229

V

206. JP2

692493

O 191113

Odcep Surovina

Z HŠ134a

463

463

V

207. JP2

692511

C R3 677

Ribnik-Poljanc

Z HŠ 39

213

213

V

208. JP2

692521

C R3 677

Zdol.cesta-Mikolanc

Z HŠ 29c

388

388

V

209. JP2

692523

O 691882

odcep Dular

Z HŠ 24

121

121

V

210. JP2

692524

O 192351

Partizanska-ribnik

C R3 677

1.086

542

V

211. JP2

692532

O 692531

Odcep Planinc

Z HŠ 18a

203

203

V

212. JP2

692541

C 191080

Odcep Kolar

Z HŠ 17

181

181

V

Opis

Konec
odseka
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Stran

9967

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]

213. JP2

692542

C 191080

Odcep Škoberne

Z HŠ 58

307

307

V

214. JP2

692543

C 191080

Odcep Pleterski

Z HŠ 15

323

323

V

215. JP2

692544

C 191080

Odcep Košenine

Z HŠ 55

363

363

V

216. JP2

692545

C 191080

Odcep Kuzmus-3 lucke

Z HŠ 26

158

158

V

217. JP2

692546

O 191081

Kremen-odcep Vever

Z HŠ 10a

105

105

V

218. JP2

692551

C 191080

Sremiška -Preskar

Z HŠ 53a

274

274

V

219. JP2

692552

C 191080

Sremiška-Pogačar

Z HŠ NH

462

462

V

220. JP2

692555

C 191080

Sremic-Andrejaš

Z HŠ 25

551

551

V

221. JP2

692556

C 191080

Sremiška-Tri Lucke-Kunej

Z HŠ 22

525

525

V

222. JP2

692557

C 191080

Srem.-Ban

Z HŠ 20

570

570

V

223. JP2

692558

C 191080

Srem.-Kunej

Z HŠ 2

429

429

V
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Odsek

Začetek
odseka

224. JP2

692559

C 191080

Srem.-Geršak-Šerajč

Z HŠ NH

225. JP2

692561

O 191081

Sremiška-Vonta

Z HŠ 15

226. JP2

692563

C 191090

Odcep Laci

Z HŠ 6

227. JP2

692572

O 692571

Sotel-Kutzmanovič-Sremič C 191080

228. JP2

692611

O 191081

Sremic-Sv. Mohor

229. JP2

692612

O 692611

230. JP2

692621

231. JP2

692632

232. JP2

Opis

Konec
odseka

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]
185

V

66

66

V

231

231

V

1.044

1.044

V

Z cerkev

1.049

939

V

Sv.Mohor – Jankovič

Z HŠ 31

118

118

V

C 191080

Odcep Frnazaric

Z HŠ 16a

324

324

V

O 692631

Bučerca – odcep Bromše

Z HŠ 13

243

243

V

692633

O 692631

Odcep Šolar

Z HŠ NH

60

60

V

233. JP2

692642

O 692641

Koritno-Lopatno

Z HŠ 28

326

326

V

234. JP2

692651

O 191151

Šonc

O 692652

1.020

1.020

V

235. JP2

692652

O 692471

Trška Gora – odcep Puntar C 191170

507

507

V

236. JP2

693631

O 191111

Sanitarna deponija

536

275

V

Z deponi

185

KS KRŠKO POLJE

11.859

237. JP1

692803

C 024030

Brege-Žadovinek

Z v.črp.

695

695

V

238. JP1

692821

C 024030

Mrtvice-ulice

C 024030

623

623

V

239. JP1

692843

C 024030

Vihre-naselje

C 024030

695

695

V

240. JP1

692844

O 692843

Vihre-naselje

C 024030

194

194

V

241. JP1

693811

C G1 5

Žadovinek-reka Sava

Z NEK

3.022

2.962

V

242. JP1

693812

O 192058

Pokopališce-Žad.

O 693811

1.543

1.161

V

243. JP1

693814

C G1 5

Agrokombinat

Z HŠ145a

313

313

V

244. JP2

692771

O 692792

Drn.-LC 191121

C 191120

341

341

V

245. JP2

692781

C 191130

Drnovo-Dolgi grm

C 024030

1.210

1.210

V

246. JP2

692782

O 692781

Odcep Romi

Z HŠ NH

305

305

V

247. JP2

692783

O 692781

Vene-Jordan

Z HŠ 58

45

45

V

248. JP2

692792

O 191131

Groblje

C 191130

676

676

V

249. JP2

692811

C 024030

Belovar-Mala Vrbina

Z HŠ 59

200

200

V

250. JP2

692822

O 692821

Mrtvice-Podornice-Širok

Z HŠ 13

59

59

V

251. JP2

692831

C 024030

Mrt.-Vih.(Urbenica)

Z HŠ 37

129

129

V

252. JP2

692841

O 692843

Vihre-vas do Save

Z HŠ 31b

101

101

V

253. JP2

692842

O 692843

Vihre-m.-Brež. polje

Z cerkev

568

568

V

254. JP2

692852

O 692843

Vihre-Odcep desno

Z HŠ 19a

82

82

V

255. JP2

692872

O 692873

Drnovo-Brege-Odcep

O 692873

235

235

V

256. JP2

692873

C 191130

Drnovo-Brege

C 024030

866

866

V

257. JP2

693736

C R3-673

Petrol

Z Petrol

369

299

V

258. JP2

693813

O 693811

Äadovinek

Z HŠ 23

82

82

V

259. JP2

693841

C G1 5

Beli Breg-Veniše1
KS LESKOVEC
PRI KRŠKEM

C 191140

761

18

V

260. JP1

693801

C 191150

Leskovec-Volovnik

Z HŠ 6

1.924

1.924

V

261. JP1

693802

O 693801

Leskovec-Loke-Teršlavec

C 191170

1.910

1.910

V

262. JP1

693811

C G1 5

Žadovinek-reka Sava

Z NEK

3.022

60

V

263. JP1

693821

O 693832

Les.-Veniše-Vel. vas

C 191140

1.655

1.655

V

264. JP1

693822

O 693823

Veniše-levi Odcep

Z HŠ 54

434

434

V

265. JP1

693823

O 693832

Veniše-desni Odcep

O 693995

530

530

V

266. JP1

693824

O 693821

kapelica-Gorenja vas

Z HŠ 24

267. JP1

693825

O 693821

Zajcki-Gmajna

C 193580

268. JP1

693826

O 693821

Žužemberk-Ticnica

269. JP1

693827

O 693826

Žužemberk-Gorenja vas

270. JP1

693828

O 693821

271. JP1

693829

272. JP1
273. JP1

23.571

223

223

V

1.969

1.969

V

Z HŠ 9

592

592

V

O 693828

360

360

V

Gorenja vas

Z HŠ 12

315

315

V

O 191141

Gorenja vas 2

O 693821

238

238

V

693861

O 191311

Vel. vas-Sv. Martin

Z cerkev

403

403

V

693882

O 693881

Brez. gora-Nemš. gora

C 191170

1.378

831

V
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Odsek

Začetek
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Opis

Konec
odseka

274. JP1

693891

C G1 5

UL.Anke S.-povezava

C 192820

275. JP1

693893

O 192871

Ulica Staneta Žagarja

C 193290

276. JP1

693894

C 193290

Vejer

Z HŠ 1

277. JP1

693895

O 693894

Vejer

278. JP1

693896

C 193290

279. JP1

693897

280. JP1
281. JP1

73 / 21. 9. 2009 /

409

374

V

89

89

V

171

V

Z HŠ NH

86

86

V

Grajska pot

Z HŠ 14

277

277

V

C 193290

Grebenčeva cesta

Z HŠ 5a

50

50

V

693898

C 193290

Grebenčeva cesta

Z HŠ 56c

205

205

V

693899

C 191150

Ulica Anke Salmičeve

Z HŠ 8b

62

62

V

282. JP1

693901

C 191150

Ulica Anke Salmičeve

Z HŠ 61

29

29

V

283. JP1

693902

C 191150

Ulica Anke Salmičeve

Z HŠ 58a

63

63

V

284. JP1

693903

C 191150

Ul. Anke Salm.-1 od.

Z HŠ 39a

48

48

V

285. JP1

693904

C 191150

Ul. Anke Salm.-2 od.

Z HŠ 43a

51

51

V

286. JP1

693905

O 192891

Vrtnarska pot 2

Z HŠ 4a

41

41

V

287. JP1

693906

O 192891

Vrtnarska pot 3

Z HŠ 6a

17

17

V

288. JP1

693907

O 192721

Cesta ob Gaju 2

Z HŠ NH

66

66

V

289. JP1

693908

C 191150

Ulica Anke Salmičeve

Z HŠ 17a

42

42

V

290. JP1

693911

C 191150

Brezje-Selce-Volovnik

Z HŠ 10

791

791

V

291. JP1

693991

O 024035

Pekarska pot

Z HŠ 6

71

71

V

292. JP1

693992

O 024035

Gasilski dom

Z g.dom

34

34

V

293. JP1

693993

C 193570

Gasilska pot

Z HŠ 3

64

64

V

294. JP1

693994

O 193571

Wolfova ulica

Z HŠ 22b

85

85

V

295. JP1

693995

C 193570

Pod Goro

O 693832

705

705

V

296. JP1

694871

C 191170

Osredek

Z HŠ 2

949

104

V

297. JP2

693737

O 191141

Mali Podlog – A2

Z vzd.p.

467

467

V

298. JP2

693803

C 191170

Odcep Loke

Z HŠ 8

99

99

V

299. JP2

693831

C 191140

Veniše 1

O 693821

241

241

V

300. JP2

693832

C 191140

Veniše 2

O 693821

210

210

V

301. JP2

693841

C G1 5

Beli Breg-Veniše1

C 191140

761

743

V

302. JP2

693842

C G1 5

Beli Breg-Veniše2

C 191140

636

636

V

303. JP2

693871

C 191170

Indol-Kobile

C 191190

857

857

V

304. JP2

693872

O 693871

Kobile HŠ 6

Z HŠ 6

128

128

V

305. JP2

693873

O 693871

Kobile HŠ 2

Z HŠ 2

128

128

V

306. JP2

693884

C 191170

Ivandol-Hrib

C 191170

850

804

V

307. JP2

693892

O 192866

Odcep Anke Salmic

Z cerkev

320

320

V

308. JP2

693912

C 191310

Ulica Velika vas

Z HŠ 45a

104

104

V

309. JP2

693981

C 191150

Brezje-Libelj

C 191190

2.277

1.689

V

310. JP2

693982

O 693981

Odcep Libelj

O 693981

391

391

V

311. JP2

694861

O 694861

Golek-Volovnik

O 693801

1.735

1.474

V

312. JP2

694862

O 694861

Volovnik 2

Z HŠ NH

179

179

V

313. JP2

694874

C 191170

Golek-Merhar

C 191170

132

132

V

KS PODBOČJE
693351

O 693231

Jab.-Zav.-St.grad-Žab.

9969

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]

171

314. JP1

Stran

40.154
C 191240

1.123

1.123

V

1.487

1.487

V

406

406

V

315. JP1

693361

C R3 671

Mladje-Gradnje

Z HŠ 7a

316. JP1

693362

O 693361

Gradec-Blatnik

Z HŠ 2

317. JP1

693381

C R3 671

Mladje-Brlog-Hrastek-Šu

C 191210

4.256

4.256

V

318. JP1

693391

O 693381

Šutna-Š.vrh-Brezovica

O 693401

1.799

1.799

V

319. JP1

693401

C R3 671

Jarek-Brezovica

C 191220

3.176

3.176

V

320. JP1

693421

C R3 671

Gradec

Z HŠ 5

327

327

V

321. JP1

693422

C R3 671

Gradec-rezervar

Z rezerv

447

447

V

322. JP1

693431

O 024071

Gadova pec-m. Br.-Prem.

Z HŠ 3

1.749

1.749

V

323. JP1

693441

O 191201

Dobrava-Pristava

Z Krka

747

747

V

324. JP1

693451

C 191210

Šutna-G. Šutna

C 191200

212

212

V

1.006 Kostanjevica
na Krki

529 Brežice

Stran

9970 /

Zap.
št. Kat.

Št.
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Odsek

Začetek
odseka

325. JP1

693461

O 191241

Podb.-Strgar-St.Grad

Z HŠ 4

315

315

V

326. JP1

693471

C R3 671

Podbocje-Mlincica-Kocev

Z HŠ 71

875

875

V

327. JP1

693481

C R3 671

Ob cerkvi

O 693471

109

109

V

328. JP1

693532

C R2 419

Veliko Mraševo-vas

Z Krka

1.747

1.747

V

329. JP1

693572

O 693571

Malo Mraševo

Z HŠ 32

395

395

V

330. JP1

693581

C R3 673

Naklo

C R3 673

531

531

V

331. JP1

693592

C R3 673

Kalce

O 693591

332. JP1

693602

C R3 671

Planinska c-Dol

Z HŠ NH

333. JP1

693611

C 024060

Bušeča vas-Znanovce

C 191200

334. JP2

693363

C R3 671

Vinjak

Z Jarek

335. JP2

693364

C R3 671

Frluga-Prušnja vas

C R3 671

336. JP2

693365

O 693431

Planina-Glavica-Premago

M Hrv

337. JP2

693366

O 191211

Trebelnik-Završe

338. JP2

693367

C R3 671

339. JP2

693411

340. JP2
341. JP2

Opis

Konec
odseka

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]

121

121

V

1.203

1.203

V

404

404

V

1.056

1.056

V

338

338

V

1.604

1.604

V

Z HŠ NH

599

599

V

Mladje-L.D.-Lebica

Z HŠ NH

493

493

V

C 191210

Grad.-Brez.-Jarek-Grade

C 191210

2.197

2.197

V

693432

O 691431

Odcep Premagovci

Z HŠ 6

47

47

V

693452

C R3 671

Odcep Kodrič

Z HŠ 2

294

294

V

342. JP2

693491

O 191231

Žabjek-Zagrad

Z HŠ NH

440

440

V

343. JP2

693492

O 693491

Žabjek-Štihe

Z HŠ NH

130

130

V

344. JP2

693493

O 191241

Grašinsko-St.Grad

Z HŠ NH

979

979

V

345. JP2

693501

O 191231

Goricar-Slivje

Z HŠ NH

255

255

V

346. JP2

693502

C 191230

Odcep Slivje

Z HŠ NH

179

179

V

347. JP2

693503

O 191231

Selo-odcep z. h. št. 6

Z HŠ 6

436

436

V

348. JP2

693511

C R3 671

Brod

Z HŠ 6

120

120

V

349. JP2

693521

C R3 671

Brod-Jarkovic

Z HŠ 23

289

289

V

350. JP2

693531

C R3 671

Brod-Vel. Mraševo

O 693532

2.354

2.354

V

351. JP2

693533

O 693532

Veliko Mraševo-Gazice

C 524100

1.412

1.412

V

352. JP2

693541

C R2 419

Veliko Mraševo-Globel

O 693771

710

581

V

353. JP2

693561

C R2 419

Veliko Mraševo-Kalce-Na

C R3 673

1.311

1.311

V

354. JP2

693571

C R3 673

Malo Mraševo-Pristava

Z HŠ 35

339

339

V

355. JP2

693591

C R3 673

Kalce-Farma

Z odvod

1.462

1.462

V

356. JP2

693593

C R3 673

Kalce 2

O 693591

151

151

V

357. JP2

693594

C R3 673

Kalce3

O 693591

189

189

V

358. JP2

693601

O 693602

Odcep Dol

Z HŠ NH

695

695

V

359. JP2

693612

O 191201

Odcep Zanovce

Z HŠ 13

232

232

V

360. JP2

693763

C R3 673

Pristava farma

Z HŠ 30

999

543

V

KS RAKA

1.272 Brežice

57.339

361. JP1

694001

C 191170

Planina-Bedenk

Z HŠ 22

1.139

1.139

V

362. JP1

694057

O 694054

Odcep rezervar

Z v.zaj.

328

328

V

363. JP1

694058

O 694057

Senice

Z HŠ 91

126

126

V

364. JP1

694073

C R3 672

VasCirje-Žabkar

Z HŠ 23a

671

671

V

365. JP1

694081

C R3 672

Dolga Raka-Mikote-Zalok

C 191310

2.705

2.705

V

366. JP1

694114

O 191311

Smednik-GD

C 191310

208

208

V

367. JP1

694191

C R3 672

Smednik-Dol. vas

C 191300

867

867

V

368. JP1

694201

C 191160

Dolenja vas-Podulce

C 191300

1.511

1.511

V

369. JP1

694215

O 694216

Sv. Neža-Jelovšek

Z HŠ 9

426

426

V

370. JP1

694216

O 694201

Podulce-Videm

O 694201

1.551

1.551

V

371. JP1

694241

C 191160

Zabukovje-Raški Vrh

C 191160

710

710

V

372. JP1

694242

C 191160

Brezje-Raški vrh-m.Sevn

Z HŠ 23

683

683

V

373. JP1

694245

O 694242

Raški Vrh-grm-Vrtovšek

Z HŠ 5b

447

447

V

374. JP1

694251

C 191160

Avtobusna postaja-Brezj

Z HŠ 23

1.009

1.009

V

375. JP1

694271

C 191320

Straža-Ardro-Raka

O 191321

2.007

1.252

V

376. JP1

694272

C 191320

Krepsor-Lašce

O 694281

1.381

1.381

V

653 Škocjan
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377. JP1

694273

O 694271

Ardro-Pekel

O 694272

378. JP1

694281

O 694582

Odcep crpališce

Z crpal.

379. JP1

694582

O 694581

Pij.Gora-Lašče-meja KS

O 694281

380. JP2

693768

O 191142

Gržeca vas-H1

381. JP2

694002

O 694001

382. JP2

694003

383. JP2
384. JP2

Opis

Konec
odseka
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Stran

9971

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]
796

796

V

283

283

V

1.005

101

V

Z ob AC

679

19

V

Odcep Šribar

Z HŠ 21

236

236

V

O 694001

Odcep Povhe

Z HŠ 15

159

159

V

694011

O 694012

Jelenik-Žibert

O 694012

731

731

V

694012

C R3 672

Jelenik-Jelenski vrh

C R3 672

1.455

1.455

V

385. JP2

694013

O 694012

Odcep Vrankar

Z HŠ 8b

228

228

V

386. JP2

694014

O 694012

Jelenik-Pavkovič

Z HŠ 6

288

288

V

387. JP2

694021

C R3 672

Sv. Peter-Černe

Z HŠ 33

1.245

1.245

V

388. JP2

694022

C R3 672

Koritnica-Janc

O 694021

352

352

V

389. JP2

694023

C R3 672

Koritnica-Gorenc

Z HŠ 3

125

125

V

390. JP2

694024

O 694021

Odcep Emeršic

Z HŠ NH

551

551

V

391. JP2

694031

C R3 672

Podulce-Felicijan

C R3 672

488

488

V

392. JP2

694041

C R3 672

Celinski hrib-Urško

Z HŠ 8

578

578

V

393. JP2

694043

O 694012

Jelenik-Prah

Z HŠ 5

247

247

V

394. JP2

694051

C R3 672

Raka-Humek-Celine

C R3 672

1.541

1.541

V

395. JP2

694052

O 694051

Humek-Bedenk

Z HŠ NH

511

511

V

396. JP2

694053

O 694051

Ocep-celinski hrib

Z HŠ 14

161

161

V

397. JP2

694054

O 694051

Odcep Senica

Z HŠ 95

388

388

V

398. JP2

694055

C R3 672

Bloki-šola

O 694051

328

328

V

399. JP2

694056

C 191320

Odcep Tratnik

Z HŠ 7a

163

163

V

400. JP2

694059

O 694054

Senice-Novak-Bizjan

Z HŠ NH

156

156

V

401. JP2

694061

C R3 672

Pokopališce-Kralj

Z HŠ 77

635

635

V

402. JP2

694062

C R3 672

Fara-gost. Bon

O 694061

350

350

V

403. JP2

694063

O 694062

Raka-Bon-Äabkar

Z HŠ 79d

140

140

V

404. JP2

694071

C R3 672

Šolen-Narat

O 694216

953

953

V

405. JP2

694072

C R3 672

Cirje-Krošelj-Cešnovar

Z HŠ 10

422

422

V

406. JP2

694074

O 694073

Cirje-Rihtar

Z HŠ 18

334

334

V

407. JP2

694075

C R3 672

Cirje-Kostrevc

Z HŠ 17

287

287

V

408. JP2

694076

C R3-672

Cirje- Božič-Zupančič

Z HŠ 13

183

183

V

409. JP2

694077

O 191321

grad Raka

Z grad

758

758

V

410. JP2

694082

C R3 672

Dolga Raka-Mikote

O 694083

1.563

1.563

V

411. JP2

694083

C 191310

Kržišce-Mikote

O 694081

1.026

1.026

V

412. JP2

694084

O 694081

Mikote-Skinder-Hruševar

O 694082

384

384

V

413. JP2

694085

C R3-672

Dolga Raka-Palma

Z HŠ 2b

100

100

V

414. JP2

694091

C R3 672

Dolga Raka-Pristava

Z HŠ 5

681

681

V

415. JP2

694093

C 191300

Odcep Tomažin

Z HŠ 36

133

133

V

416. JP2

694094

C 191300

Salmic-Salobir

Z HŠ 33

193

193

V

417. JP2

694101

C R3 672

Podlipa-Dobrava

C R3 672

1.012

1.012

V

418. JP2

694102

O 694101

Dobrava – most

O 694193

196

196

V

419. JP2

694111

C R3 672

Podlipa-Goli Vrh

Z HŠ 13

231

231

V

420. JP2

694112

C 191310

Kržišce-Goli Vrh

Z HŠ 14

553

553

V

421. JP2

694113

O 694112

Kržišce-Goli Vrh

Z HŠ 1

117

117

V

422. JP2

694121

C R3 672

Gmajna-Križišce

C 191310

1.054

1.054

V

423. JP2

694131

C R3 672

Gmajna-Ravno-Zrno

Z HŠ 6

1.184

1.184

V

424. JP2

694132

C 191310

Križišce-Zrno

O 694131

611

611

V

425. JP2

694133

O 694131

Ravno-Mali Koren

O 694131

1.025

1.025

V

426. JP2

694134

C R3 672

Odcep Duh

Z HŠ 10

333

333

V

427. JP2

694135

C R3 672

Ravno-Janškovec

Z HŠ 22

239

239

V

428. JP2

694136

C R3 672

Odcep Žabkar

Z HŠ 14

77

77

V

429. JP2

694141

C 191310

Kržišce-Lovski dom

Z HŠ 16

340

340

V
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430. JP2

694142

C 191310

Kržišce-Kerin

Z HŠ 15

327

327

V

431. JP2

694143

O 191311

Lisec

Z p.pot

482

482

V

432. JP2

694151

C 191310

Zaloke-Grozina

Z HŠ 12

347

347

V

433. JP2

694161

C 191300

Gmajna-Pralnica

Z HŠ 19a

211

211

V

434. JP2

694172

O 191301

odcep Loknar

Z HŠ 31a

386

386

V

435. JP2

694181

C 191300

Gmajna-Rudi

Z HŠ 40

1.085

1.085

V

436. JP2

694182

O 694181

Gmajna-Jordan

Z HŠ 41

415

415

V

437. JP2

694183

O 694181

Odcep Krštof

Z HŠ 22

425

425

V

438. JP2

694184

O 694181

Jordan-podvoz

C 191300

491

491

V

439. JP2

694192

O 694191

Odcep Dimc

Z HŠ 4

316

316

V

440. JP2

694193

O 694191

Dobrava – Vrh pri Površju

O 694216

1.416

1.416

V

441. JP2

694202

O 694201

Kralj-Metelko

Z HŠ 2

464

464

V

442. JP2

694203

C 191300

Površje-Racno

O 694202

469

469

V

443. JP2

694204

C 191300

Dol.vas-Luzar

O 694201

464

464

V

444. JP2

694205

C 191300

Dolenja vas-Bracun

Z HŠ 21

454

454

V

445. JP2

694207

O 694201

odcep Metelko

Z HŠ 13

166

166

V

446. JP2

694211

C 191160

Podulce (stara cesta)

C 191160

571

571

V

447. JP2

694212

C 191160

Podulce-Gabric-Rozman

O 694221

744

744

V

448. JP2

694213

O 694212

Podulce-Popovic

Z HŠ 16

224

224

V

449. JP2

694214

C 191160

Podulce-Šuntajz

Z HŠ 23

403

403

V

450. JP2

694217

O 191161

Podulce-Podvrh

Z HŠ 21

316

316

V

451. JP2

694221

C R3 672

Vinji vrh

C R3 672

925

925

V

452. JP2

694231

C R3 672

Kiler-Kužnik

O 694051

310

310

V

453. JP2

694232

O 694051

Senice 2

O 694051

199

199

V

454. JP2

694243

C 191160

Brezje-Dovjak

Z HŠ 9

193

193

V

455. JP2

694244

O 694241

Zabukovje-Grobelnik

Z HŠ 16

329

329

V

456. JP2

694261

O 694273

Ardro – Kerin

Z HŠ 24

52

52

V

457. JP2

694274

O 694271

Ardro-Sjel

O 694271

359

359

V

458. JP2

694275

C 191320

Jelšina-Ardro

O 694271

1.253

1.253

V

459. JP2

694276

C 191320

Štoke-Ardro

O 694271

175

175

V

460. JP2

694277

C 191320

Sovinek

C 191320

1.155

1.155

V

461. JP2

694278

C 191320

Sela-Šiško

Z HŠ 24

588

588

V

462. JP2

694279

C 191320

Jelšina-Zupancic

Z HŠ 28

367

367

V

463. JP1

691021

O 191011

Kališavec-Trate

O 691514

1.674

1.511

V

464. JP1

691101

C 191100

Kališevec-Presladol

C 191010

820

154

V

465. JP1

691111

C 191010

Brezje pri Dov.-Preslad

O 191101

2.004

1.007

V

466. JP1

691501

C R3 679

Kan.-Kranj.-m.Sevn.

C 872560

1.085

1.085

V

467. JP1

691511

C R3 679

Rož.-Resa

Z HŠ 4

1.977

1.977

V

468. JP1

691514

C 191100

Serbotno-Ravne-Trate

O 191021

1.347

1.347

V

469. JP1

691521

C 191100

Sedlo-Presladol

Z HŠ 23

878

878

V

470. JP1

691561

C R3 679

Rožno-Hruševje

Z HŠ 14a

V

471. JP1

691571

C R3 679

Rožno-Peč-Senčar

R3 679

472. JP1

691581

O 691111

GorenjeVeliko-pov.Brezj

Z HŠ 36

473. JP1

692201

O 691571

Brestanica-Dol. Les.

474. JP1

692231

C 191290

Koš.vrh-Saj.-Lev.

475. JP1

692271

C 191290

476. JP2

691022

O 691021

477. JP2

691023

478. JP2

Opis

Konec
odseka

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]

KS ROŽNO – PRESLADOL

20.280

775

18

2.439

2.439

V

286

286

V

C 191290

3.722

917

V

O 692201

2.008

141

V

Košeni Vrh-Brezje pri D

C 191100

850

771

V

Odcep Baumkircher

Z HŠ 16a

520

520

V

O 691021

Odcep Štraus

Z HŠ 9

255

255

V

691502

O 691501

Odcep Bobnic

Z HŠ 55

145

145

V

479. JP2

691503

O 691501

Odcep Stopar

Z HŠ 46

202

202

V

480. JP2

691512

O 691571

Vrh-Poznič

O 692231

2.040

1.420

V

481. JP2

691513

O 691514

Odcep Zdole

O 691021

1.443

1.443

V
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482. JP2

691515

O 691511

Odcep

Z p.33/2

416

416

V

483. JP2

691522

O 691521

Odcep Kozmus

Z HŠ 24

367

367

V

484. JP2

691523

O 691522

Odcep Kranjc

Z HŠ 25

210

210

V

485. JP2

691524

O 691523

Odcep Vovcko

Z HŠ 57

115

115

V

486. JP2

691531

C 191100

Presladol-Ferlin

Z HŠ 60

254

254

V

487. JP2

691541

C 191100

Slug.-Kovacic

Z HŠ 31

289

289

V

488. JP2

691551

C 191100

Odcep Bohorc Vinko

O 691111

341

341

V

489. JP2

691552

O 191101

Odcep Kozole

Z HŠ 25

297

217

V

490. JP2

691572

O 691571

Odcep Medved

Z HŠ 21

143

143

V

491. JP2

691582

C 691110

Cehte-Flukta

O 691111

202

202

V

492. JP2

691591

O 691512

Odcep Glas

Z HŠ 63

258

258

V

493. JP2

692001

O 692271

Vrh-Slatina

Z HŠ 43

684

684

V

494. JP2

692291

C 191290

Odcep Vovk-Vod.-Hrženja

Z HŠ 50

268

268

V

Opis

Konec
odseka
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Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]

KS SENOVO

88.352

495. JP1

691003

C 193240

Pot na Armes

O 193261

317

317

V

496. JP1

691004

C R2 422

Cankarjeva cesta

C 193240

1.073

1.073

V

497. JP1

691005

O 193091

Gubčeva ulica

Z HŠ 58a

31

31

V

498. JP1

691006

O 193033

Cankarjeva cesta

Z HŠ 54

39

39

V

499. JP1

691007

C R2 422

Cankarjeva cesta

O 193231

80

80

V

500. JP1

691009

C R2 422

Titova

Z HŠ 55a

31

31

V

501. JP1

691011

C 191010

Zg. Blanca-Sobnik

Z HŠ 15

2.345

2.345

V

502. JP1

691021

O 191011

Kališavec-Trate

O 691514

1.674

163

V

503. JP1

691031

C 191010

Odcep Bavec,Ribic

Z HŠ 31

1.244

1.244

V

504. JP1

691091

C 372160

Soten.-Handija-Sv.Anton

O 691061

1.755

1.755

V

505. JP1

691101

C 191100

Kališevec-Presladol

C 191010

820

666

V

506. JP1

691111

C 191010

Brezje pri Dov.-Preslad

O 191101

2.004

997

V

507. JP1

691121

C 191010

Brezje-Vrhe-Prebukovje

Z HŠ 23

1.658

1.658

V

508. JP1

691131

C 372130

Prepkovje-Dobrava

Z HŠ 11

1.129

1.129

V

509. JP1

691132

C 691010

Sobnik-Rupna loka

O 691131

1.343

1.343

V

510. JP1

691133

C 372130

Jablanca(Peruci)-Jug

O 691131

954

954

V

511. JP1

691141

C 191020

Srebotno-Šedem-Dol-Ravn C 191040

3.739

3.739

V

512. JP1

691142

O 691141

Ivacic-cesta do Jakoba

C 691150

598

598

V

513. JP1

691146

C 191040

Dol(Grahovec)-Reštanj

O 691141

1.008

1.008

V

514. JP1

691153

O 691141

Rudarska cesta

Z HŠ 25b

159

159

V

515. JP1

691154

O 691153

Rudarska cesta

Z HŠ 21b

86

86

V

516. JP1

691155

O 193081

Delavska ulica

Z HŠ 6

50

50

V

517. JP1

691156

O 193081

Delavska ulica

Z HŠ 9

115

115

V

518. JP1

691157

O 193081

Delavska ulica

Z HŠ 16

519. JP1

691171

C 191010

Gace-Dovško

C 191030

520. JP1

691191

C 191040

Reštanj-Belo

Z rudnik

521. JP1

691193

C R2 422

Mali Kamen-Belo

522. JP1

691222

O 193261

523. JP1

691223

O 193261

524. JP1

691224

525. JP1
526. JP1

73

73

V

408

408

V

1.188

1.188

V

O 691191

646

646

V

Cesta 1. maja 11b

Z HŠ 11b

134

134

V

Tomšičeva cesta

O 193261

207

207

V

O 193261

Tomšičeva cesta

Z HŠ 36a

178

178

V

691225

O 193261

Tomšičeva cesta

Z HŠ 46

163

163

V

691226

O 691225

Tomšičeva cesta (Toplišek) Z HŠ 3

214

214

V

527. JP1

691227

O 193261

Cesta Ilija Gregoriča

Z HŠ 42

1.042

1.042

V

528. JP1

691228

C R2 422

Titova

O 691228

440

440

V

529. JP1

691229

C R2 422

Partizanska cesta

Z HŠ 30

803

803

V

530. JP1

691241

C R2 422

Mali Kamen-Ravni Log

O 691261

3.771

3.712

V

531. JP1

691251

C R2 422

Mali Kamen-Okrog

Z HŠ 44

717

717

V

532. JP1

691252

O 691251

Odcep Lovska koca

Z HŠ 5a

401

401

V

533. JP1

691261

C 191040

Reš.-Zakov-R.L.-Glob.

C 191020

7.236

7.236

V
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534. JP1

691297

C 191020

Dobrava-rezervar

Z rezerv

535. JP1

691301

C 372130

Graben-Dobrava

536. JP1

691341

O 372131

Zalog-m.Šentj.

537. JP1

691371

C 191020

538. JP1

691381

539. JP1

Opis

Konec
odseka

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]
81

81

V

C 191020

3.392

3.392

V

O 691351

938

938

V

Pleš.-Tov.-Jelen

Z HŠ 49

876

876

V

C 191020

Odcep Perko

Z HŠ 46

1.052

1.052

V

691401

C 191290

Dol. Les.-Polr.-Kajuh.

C 191010

2.181

1.800

V

540. JP1

691402

O 691416

Cesta BratovZorko-Polre

O 691401

878

878

V

541. JP1

691404

C 191290

Suhi Polc-Poreber

O 691405

1.525

1.525

V

542. JP1

691407

O 691401

Odcep Cehte

Z HŠ 36

91

91

V

543. JP1

691408

O 691405

Odcep Bezjak

Z HŠ NH

845

845

V

544. JP1

691416

C R2 422

Cesta bratov Zorko

Z HŠ 42

962

962

V

545. JP1

691417

O 691416

Cesta bratov Zorko

Z HŠ 16c

162

162

V

546. JP1

691418

C R2 422

Bohoričeva cesta

Z HŠ 1

385

385

V

547. JP1

692134

O 193023

Bohoričeva cesta

Z HŠ 40c

113

113

V

548. JP1

692135

O 692134

Bohoričeva cesta

Z HŠ 38

88

88

V

549. JP1

692136

O 191291

Šolska ul.-Jeterno s.

O 692135

923

69

V

550. JP1

694291

O 191011

odcep pokopališče

Z pokopa

127

127

V

551. JP1

694292

O 694291

pokopališče zadaj

Z pokopa

55

55

V

552. JP1

694293

O 694291

pokopališče-╚ižmek

O 694294

127

127

V

553. JP2

681101

C 181050

Zajčja gorca-Figel

Z HŠ 77

584

584

V

554. JP2

691001

C 193030

Cankarjeva-Odcep Omerzu Z HŠ 22a

390

390

V

555. JP2

691002

C 193230

Pov. Titova-U. 9. Febru

C 193240

496

431

V

556. JP2

691024

C 191010

Sobnik-Ribogojnica

C 191101

689

689

V

557. JP2

691025

O 691024

Kališovec-Ribič

Z HŠ NH

27

27

V

558. JP2

691026

O 691024

Odcep Ribič, Lončar

Z HŠ 26

559. JP2

691032

C 191010

Odcep Šturbej

O 691031

560. JP2

691033

O 691031

Odcep Abram

561. JP2

691034

C 191010

562. JP2

691035

563. JP2

691036

564. JP2

79

79

V

1.163

1.163

V

Z HŠ 33

476

476

V

Odcep Radej

Z HŠ 11

141

141

V

C 191010

Odcep Kocevar

Z HŠ 17

303

303

V

C 191010

Odcep Kozole

Z HŠ 36

934

934

V

691037

C 191010

Odcep Povše

Z HŠ 20

364

364

V

565. JP2

691041

O 191011

Odcep Štaucar

Z HŠ 2

485

485

V

566. JP2

691042

O 191011

Stranje,odcep z.h.št. 7

Z HŠ 7

338

338

V

567. JP2

691051

C 191010

Odcep Remih

Z HŠ NH

568. JP2

691061

C 191010

Sveti Anton -Pirc

C 191010

569. JP2

691062

O 691061

Sv. Anton-Klenovšek

570. JP2

691064

O 691061

571. JP2

691071

572. JP2

691081

573. JP2

408

408

V

1.124

1.124

V

Z HŠ 16

104

104

V

Odcep Klenovšek

Z HŠ 11

146

146

V

C 191010

Gorenc-Žvar

Z HŠ 35

299

299

V

O 191011

Odcep Biderman

Z HŠ 37

58

58

V

691092

O 691091

Odcep Krošelj

Z HŠ 6

315

315

V

574. JP2

691093

O 691091

Odcep Kozmus

Z HŠ 4

148

148

V

575. JP2

691094

O 691091

Handija-Krošelj

O 691092

532

532

V

576. JP2

691102

O 691101

Odcep Zupanc

Z HŠ 18

295

295

V

577. JP2

691112

O 691111

Odcep Sv.Pavel

Z HŠ 14

100

100

V

578. JP2

691113

O 691111

Odcep Erjavec

Z HŠ 11

274

274

V

579. JP2

691122

O 691121

Odcep Žveglic

Z HŠ 41

511

511

V

580. JP2

691123

O 691121

Odcep Urh

Z HŠ 30

138

138

V

581. JP2

691143

O 691142

Odcep Kozole

Z HŠ 31

160

160

V

582. JP2

691144

O 691141

Odcep

Z HŠ NH

183

183

V

583. JP2

691145

O 691141

Kranjec-Abram

Z HŠ 42

310

310

V

584. JP2

691147

O 691141

Šedem-Urh

Z HŠ 25

255

255

V

585. JP2

691148

O 691141

Šedem-Kink

Z HŠ 24

306

306

V

586. JP2

691149

O 691141

Šedem,odcep Ävar

O 691141

213

213

V

1.372 Kozje

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št. Kat.

Št.

Odsek

Začetek
odseka

587. JP2

691151

C 191030

Odcep cerkev Sv. Jakob

Z cerkev

741

741

V

588. JP2

691152

C 191030

Šedem-Grilc

Z HŠ NH

356

356

V

589. JP2

691161

C 191030

Odcep Kranjc

O 691141

860

860

V

590. JP2

691162

O 691141

Reštanj-Kokotec

Z HŠ 46

179

179

V

591. JP2

691164

O 691141

Kranjc-Abram

Z HŠ 43a

150

150

V

592. JP2

691165

O 691164

Reštanj-Žarn

Z HŠ 43

187

187

V

593. JP2

691166

O 691146

Reštanj-Bracun

Z HŠ 94a

100

100

V

594. JP2

691168

O 691141

Reštanj-Lokajner

Z HŠ 52

250

250

V

595. JP2

691169

O 691168

Reštanj-Žveglic

Z HŠ 38

109

109

V

596. JP2

691172

C 191030

Odcep

O 691171

123

123

V

597. JP2

691173

O 691171

Odcep

Z HŠ 72

157

157

V

598. JP2

691181

C 191040

Odcep Reštanj 15

Z HŠ 15

434

434

V

599. JP2

691182

C 191040

Odcep Reštanj 23

Z HŠ 20

47

47

V

600. JP2

691183

C 191040

Reštanj (gobarna)

Z gobarn

261

261

V

601. JP2

691192

O 691191

Odcep Vinšek-Kink

Z HŠ NH

169

169

V

602. JP2

691194

O 691193

Mali Kamen-Plankar

Z HŠ 54

190

190

V

603. JP2

691201

C R2 422

Mali Kamen-Orešje

Z HŠ 47

457

457

V

604. JP2

691202

C R2 422

Mali Kamen-Gasilski dom

Z HŠ 11

108

108

V

605. JP2

691211

C R2 422

Odcep Nanut

Z HŠ 10

65

65

V

606. JP2

691221

C R2 422

Odcep Švigelj

Z HŠ 2

143

143

V

607. JP2

691231

C R2 422

Odcep Margon

Z HŠ 8

167

167

V

608. JP2

691242

O 691241

Mali Kamen-Kozole

Z HŠ 59

336

336

V

609. JP2

691243

O 691241

Odcep omerzu

Z HŠ 61

275

275

V

610. JP2

691244

O 691241

Odcep cerkev

Z cerkev

265

224

V

611. JP2

691253

O 691241

Mali Kamen-Korito-Okrog

O 691251

742

742

V

612. JP2

691254

O 691253

Odcep Zidar

Z HŠ 45b

142

142

V

613. JP2

691255

O 691253

Odcep Glogovšek

Z HŠ 45

148

148

V

614. JP2

691262

C 191040

Odcep Smole

Z HŠ 32

369

369

V

615. JP2

691263

O 691261

Reštanj33-Cepin

Z HŠ 33

263

263

V

616. JP2

691264

O 691261

Rudniško naselje-Reštan

Z HŠ 34

98

98

V

617. JP2

691265

O 691261

Odcep Razum

Z HŠ 62

864

864

V

618. JP2

691266

O 691261

Odcep Gabric

Z HŠ 82

196

196

V

619. JP2

691267

O 191051

Odcep Mirtič

Z HŠ 35

110

110

V

620. JP2

691268

C 191020

Spomenik Jelša-Oslica

O 691261

2.163

2.163

V

621. JP2

691269

C R2 422

Mali Kamen-Brljavec

C 191050

562

562

V

622. JP2

691271

C 191020

Klavžar-Šušteršic

O 691261

2.443

2.443

V

623. JP2

691272

O 691271

Povezava

O 691261

181

181

V

624. JP2

691281

O 191021

Hlastan

Z HŠ 87

671

671

V

625. JP2

691291

C 191020

odcep hš. 31

Z HŠ 31

148

148

V

626. JP2

691292

C 191020

Odcep Smole

Z HŠ 32

585

585

V

627. JP2

691293

O 691292

Odcep Vovcko

Z HŠ 32

81

81

V

628. JP2

691294

C 191020

Odcep Pretnac

Z HŠ 80

388

388

V

629. JP2

691295

C 191020

Odcep Kozole

Z HŠ NH

115

115

V

630. JP2

691296

C 191020

Odcep Bohorc

Z HŠ 35

344

344

V

631. JP2

691302

O 691301

Odcep Pretnac

Z HŠ NH

568

568

V

632. JP2

691303

O 691301

Dobrava

Z HŠ 41

158

158

V

633. JP2

691304

O 691301

Jablance

Z HŠ 26

164

164

V

634. JP2

691311

C 372130

Odcep Požun

Z HŠ 16

709

709

V

635. JP2

691321

C 372130

Odcep Dobrava

Z HŠ 19

137

137

V

636. JP2

691331

C 372130

Odcep Županc

Z HŠ 28

405

405

V

637. JP2

691342

O 691343

Drstvenšek-Plahuta

Z HŠ 27

314

314

V

638. JP2

691343

O 691341

Drstvenšek-Tauzas

Z HŠ 35

375

375

V

639. JP2

691351

C 372130

Odcep Žveglič

O 691341

741

741

V

Opis

Konec
odseka

73 / 21. 9. 2009 /

Stran

9975

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]

Stran

9976 /

Zap.
št. Kat.

Št.

73 / 21. 9. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Odsek

Začetek
odseka

640. JP2

691361

C 372130

Odcep Krajnc

Z HŠ 24

641. JP2

691372

O 691371

Odcep Vovcko

Z HŠ 58

642. JP2

691373

O 691371

Odcep Kozole

Z HŠ 58

643. JP2

691374

O 691371

Odcep

Z HŠ 47

644. JP2

691375

O 691371

Odcep Budna

645. JP2

691403

C 191290

646. JP2

691405

647. JP2

691406

648. JP2

Opis

Konec
odseka

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]
510

510

V

77

77

V

112

112

V

264

264

V

Z HŠ 52

909

909

V

Župac-Polreber

O 691401

645

531

V

O 691403

Dovško 40

Z HŠ 40

553

553

V

O 691405

Odcep Bohorc

Z HŠ 39a

45

45

V

691409

O 691408

Odcep Cehte

Z HŠ 41

130

130

V

649. JP2

691411

C 191290

Brezje-Poznic

Z HŠ 10a

273

273

V

650. JP2

691412

O 691401

Odcep Kukovičič

Z HŠ 44

158

158

V

651. JP2

691413

O 691416

Odcep Gabrič

Z HŠ 43

376

376

V

652. JP2

691414

O 691142

Odcep Bohorč

Z HŠ 8

117

117

V

653. JP2

691415

O 691261

Odcep Gradec (strelišče)

Z strel.

261

261

V

654. JP2

691421

C 191290

Brezje-Lovski dom

Z lov.d.

362

362

V

655. JP2

691552

O 191101

Odcep Kozole

Z HŠ 25

297

80

V

656. JP2

691641

C R2 422

Dornik-Župevc

Z HŠ 4

189

111

V

657. JP2

692141

O 193241

Odcep Hictaler

Z HŠ 15

1.281

95

V

658. JP2

694294

O 191011

odcep Čižmek

Z HŠ 31

125

125

V

659. JP1

693882

O 693881

Brez. gora-Nemš. gora

C 191170

1.378

547

V

660. JP1

693921

O 191321

Senuše-Križe

C 191150

1.133

1.133

V

661. JP1

693922

O 693921

Senuše-Križe

O 693925

915

915

V

662. JP1

693925

O 191322

Ladna-Kurja vas

C 191150

1.216

1.216

V

663. JP1

693927

O 694271

Straža-Dedni vrh

Z HŠ 3

726

726

V

664. JP1

693961

O 191193

Vas Brezje

C 191150

229

229

V

665. JP1

694271

C 191320

Straža-Ardro-Raka

O 191321

2.007

755

V

666. JP1

694471

O 694481

Vrhulje-Brezovska gora

O 693952

1.312

428

V

667. JP2

693881

O 191192

Brezje-Brezovska gora

O 694471

894

894

V

668. JP2

693883

O 693881

Odcep Pavlin

Z HŠ 11

191

191

V

669. JP2

693923

O 693922

Odcep Brodnik

Z HŠ 29

290

290

V

670. JP2

693924

O 693922

Križe-Srvin

O 693925

354

354

V

671. JP2

693926

O 191322

Ladna-Voglar

Z HŠ 38

241

241

V

672. JP2

693928

O 694271

Loke-Lašce

Z HŠ NH

399

399

V

673. JP2

693931

O 191322

Straža-Straški vrh

C 191320

737

737

V

674. JP2

693932

O 191322

Odcep Kerin

Z HŠ 29

129

129

V

675. JP2

693933

O 191322

Odcep Bizjak

Z HŠ 28a

133

133

V

676. JP2

693941

C 191150

Sen.-Rantov.-Drenovec

C 191150

1.713

1.713

V

677. JP2

693942

O 191322

Sen.-Drenovec

C 191150

753

753

V

678. JP2

693943

C 191150

Drenovec-Drjač

Z HŠ NH

396

396

V

679. JP2

693944

C 191150

Drenovec-Pirc Vidko

Z HŠ 14

213

213

V

680. JP2

693951

C 191150

Sen.do cerkve

Z HŠ 9

V

681. JP2

693952

C 191150

Senuše-Brez. Gora

O 694471

682. JP2

693971

O 191193

Brezje-Dol.

683. JP2

693972

C 191320

684. JP2

693973

O 191193

685. JP2

693981

686. JP2

694562

KS SENUŠE

15.892

138

138

1.144

1.144

V

Z HŠ 21

197

197

V

Senuše-Dolenje

Z HŠ 24

633

633

V

Brezje-Dolenje

Z HŠ 25

699

699

V

C 191150

Brezje-Libelj

C 191190

2.277

588

V

O 693941

Drenovec-Janc-Rantovec

O 694561

431

101

V

KS VELIKI PODLOG

18.558

687. JP1

524201

C 191140

Hrastje-Drnovo

C 024010

302

302

V

688. JP1

693722

O 191142

Gorica-naselje

Z HŠ 6

443

443

V

689. JP1

693723

O 191142

Gorica-vas

O 693722

176

176

V

690. JP1

693741

O 191142

Mali Podlog-Vel. Podlog

C 191140

1.233

1.233

V

1.165 Brežice

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št. Kat.

Št.

Odsek

Začetek
odseka

691. JP1

693762

O 191142

Novoles

Z HŠ 47a

92

92

V

692. JP1

693774

C R3 673

Pristava vas

Z HŠ 12

195

195

V

693. JP1

693781

C 191142

OŠ-Špica

C R3 673

533

533

V

694. JP2

693541

C R2 419

Veliko Mraševo-Globel

O 693771

710

129

V

695. JP2

693621

O 524201

R.nas.-Kerinov grm 1

O 524201

1.193

1.193

V

696. JP2

693622

O 693621

R.nas.-Kerinov grm 2

O 693621

247

247

V

697. JP2

693701

O 191142

Jelša-Odcep

Z njiva

278

278

V

698. JP2

693702

C R3-673

R3 – Jelša

C 191140

280

280

V

699. JP2

693711

O 191142

Jelša-avto.

C R3 673

1.265

1.265

V

700. JP2

693721

O 191142

Gorica-Odcep d.

C 191120

149

149

V

701. JP2

693731

O 191142

Veliki Podlog-Vel. vas

C 191140

1.617

1.617

V

702. JP2

693732

C R3 673

Odcep 1

O 693731

403

403

V

703. JP2

693733

C R3 673

Odcep 2

O 693731

591

591

V

704. JP2

693734

C R3 673

Odcep 3

O 693741

1.221

1.221

V

705. JP2

693735

C R3 673

Odcep 4

O 693731

958

958

V

706. JP2

693736

C R3-673

Petrol

Z Petrol

369

70

V

707. JP2

693761

O 191142

Vel. P.-Što.-Kuš.-p. Se

Z HŠ 46

358

358

V

708. JP2

693763

C R3 673

Pristava farma

Z HŠ 30

999

456

V

709. JP2

693764

O 191142

Gržeca vas-Sv. Miklavž

O 693741

995

995

V

710. JP2

693765

O 191142

Gržeca vas-Prusija

Z HŠ 32

709

709

V

711. JP2

693766

O 693765

Gržeca vas-Necemer

Z Nec.

106

106

V

712. JP2

693768

O 191142

Gržeca vas-H1

Z ob AC

679

660

V

713. JP2

693769

O 693764

Gržeca vas-Cerkev

Z cerkev

102

102

V

714. JP2

693771

C R3 673

Pristava-Globel

Z HŠ 17a

1.407

1.407

V

715. JP2

693772

O 191142

Jelše-Pristava

O 693771

1.966

1.966

V

716. JP2

693773

O 191142

Jelše odcep2

O 693772

424

424

V

Opis

Konec
odseka

73 / 21. 9. 2009 /

35.754

694471

O 694481

Vrhulje-Brezovska gora

O 693952

718. JP1

694481

C 191170

Nemška vas-Vrhule-Ravni

C 191150

719. JP1

694492

C 191180

Gor. Lepa vas-Kalce

C 191170

720. JP1

694504

C 191180

Gor. Lepa vas-Dol. Lepa

O 694501

721. JP1

694511

C G1 5

Gor.Pijavško-Creš.-Vel.

C 191150

722. JP1

694531

C 191150

Vas Dalce

Z HŠ 4

723. JP1

694571

C 191150

Apnenik-Nova Gora-Ravni

724. JP1

694582

O 694581

Pij.Gora-Lašče-meja KS

725. JP1

694592

O 191171

726. JP2

694472

727. JP2
728. JP2

9977

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]

KS VELIKI TRN
717. JP1

Stran

1.312

884

V

2.611

2.611

V

1.039

1.039

V

570

570

V

4.309

3.205

V

379

379

V

C 191150

2.387

2.387

V

O 694281

1.005

904

V

Vel. Trn-cerkev-trans.

O 191171

347

347

V

O 694471

Odcep desno

Z HŠ NH

264

264

V

694482

O 694481

Nemška vas-Frankovic

Z HŠ 6

821

821

V

694483

O 694482

Nemška vas-Radic

Z HŠ 15

226

226

V

729. JP2

694491

C 191170

Kalce-Hrastelj-Vrhule

O 694481

879

879

V

730. JP2

694501

O 191181

D.Lepa vas-Kerin

O 694502

693

693

V

731. JP2

694502

O 694492

Kocno-Bizjak-Dol.Lepa v

O 694501

1.414

1.414

V

732. JP2

694503

C 191180

Gor.Lepa vas-Levicar

Z HŠ NH

192

192

V

733. JP2

694506

C 191180

Gabric

O 694504

455

455

V

734. JP2

694507

C 191180

Gabric-Lukanc-Mavsar

C 191180

974

974

V

735. JP2

694512

O 694511

Crešnjice-Sr. Arto

Z HŠ 3

242

242

V

736. JP2

694513

O 694511

Sp. Dule-Cerovšek

Z HŠ 3

221

221

V

737. JP2

694514

C 191150

Lom.-Dr.-Br.-Crešnjice

O 694511

1.281

1.281

V

738. JP2

694515

O 694511

Crešnjice-Kocno-Kalce

O 694502

1.260

1.260

V

739. JP2

694521

C 191150

Lomno-Požun-Štegina

C 694540

1.274

1.274

V

740. JP2

694532

C 191150

Odcep Pungaršic

Z HŠ 17

85

85

V

741. JP2

694533

C 191150

Veliki Trn-Lakner

Z HŠ 15

176

176

V

742. JP2

694534

C 191150

V.T.-Cešn.-Cerovec

Z HŠ 9

898

898

V

Stran

9978 /

Zap.
št.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.

Kat.
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2

Št.

73 / 21. 9. 2009

Začetek
Odsek
odseka
694541 C 191170
694551 C 191170
694561 C 191150
694562 O 693941
694572 O 191151
694573 O 694571
694574 C 191150
694575 C 191150
694577 C 191150
694578 O 694571
694581 O 694571
694591 C 191150
694593 O 694602
694601 C 191170
694602 O 191171

758. JP2
759. JP2
760. JP2

694611
694612
694613

C 191170
O 694613
O 191171

761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.

691751
691761
691771
691781
691782
691784
691786
691811
691813
691814
691815
691821
691822
691862
691863
691871
691881
691882
691892
691901
691902
691951
691971
527201
691773
691774
691775
691776
691783
691787
691788
691812
691816
691831
691832
691833

C R2 422
C 191060
C 191060
C 191060
O 691781
C 191060
O 691784
O 691814
O 691814
C 191060
O 691814
C 191060
C 191060
O 191271
O 691862
C R3 677
C R3 677
O 691881
C R3 677
C R3 677
O 691901
O 024442
O 024442
C 191280
O 024443
O 691771
O 191061
C 191060
C R3 677
O 691784
O 191061
O 691814
O 691814
O 191061
O 691833
C 191060

JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP1
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2

Opis
Jelševce-Štegina
Mali Trn- Globoko
Ravni-Janc-Zorko
Drenovec-Janc-Rantovec
Ravni-Kerin
Ravni-Pirc
Nova Gora-povezava
Nova Gora-Cešnovar
Kovacic-Rak
Apnenik-Kapler
Ravni-Pij.Gora-Ardo
Odcep Metelko
Vel.Trn-transf.-kapelic
Ardro-Povhe
Vel.Trn-Vajdic
V.Trn-Ardro pod V.T.-d.
Sluga
Jelševec-Sr.Ardro
Smečice-Jelševec-d.Janc
KS ZDOLE
Koprivnica-Jeric Dol-Gr
Anže-Gorica-Graben
Rožman-Dular
Cerina-Ogorevc krožna
Omerzel-Kenk
AP Ravne-Gerjevič
Ravne-Župevc
Vrh-Vrisk
Odcep Šoba
Strnišnik-Vrh rezervoar
Rezervoar 2
Habinc-Vrh-191O60
Odcep Gerjevič
Odcep Lopate-Deržic
Odcep Belinc
Kunej-Kenk
Zdole-vas Anovec
Anovec-Loke
677-Urek-meja KS Krško
Obvoznica Pleterje
Odcep Pleterje
Zgornje Šapole
Gerjavič-Umek-Debelak
Sela-Borovinšek
Ban-Sv.Vid-Mlinar
Bogovič-m:Brežice
Bogovič-Kostanjek
Ravne-Graben
Odcep Potoče-Damjanovič
Ravne-Frankovič
Odcep Urek
Odcep Cerjak
odcep Planinc
Odcep Černelič, Omerzel
Odcep Kovač
Kovač-Župevc
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Konec
odseka
Z HŠ 7
Z HŠ 18
Z HŠ 22
O 694561
Z HŠ 5
Z HŠ 2a
O 694571
O 694574
O 694571
Z HŠ 12
O 694582
O 694592
O 694601
Z HŠ 17
Z HŠ 7c

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]
2.132
2.132
V
601
601
V
601
601
V
431
330
V
151
151
V
277
277
V
470
470
V
658
658
V
646
646
V
241
241
V
2.043
2.043
V
365
365
V
201
201
V
263
263
V
594
594
V

Z HŠ NH
O 694611
Z HŠ NH

1.029
659
812

C 191060
C 191060
C 191060
O 691784
Z HŠ 44
Z HŠ 51
Z HŠ NH
Z HŠ 20
O 691821
Z HŠ 22
Z rezerv
C 191060
O 691821
Z NH HŠ
Z HŠ 67a
C R3 677
Z HŠ 19
C 191080
O 691783
C R4 677
Z HŠ 5
Z HŠ NH
C 024440
O 691771
Z HŠ 15
Z m.Br.
Z HŠ NH
O 691782
Z HS 32
Z HŠ 18
Z HŠ 59
Z HŠ NH
Z HŠ NH
Z HŠ 45
Z HŠ 40b
Z HŠ NH

4.174
2.822
1.488
1.081
536
907
395
172
264
638
265
978
133
549
404
494
1.224
2.658
523
302
162
867
610
596
247
511
307
903
803
329
84
34
85
158
136
771

1.029
659
812
27.759
146
48
1.488
1.081
536
907
395
172
264
638
265
978
133
549
404
494
1.224
1.544
523
302
162
867
610
596
247
504
307
903
304
329
84
34
85
158
136
771

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

796 Brežice
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Zap.
št.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.

Kat.
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2
JP2

Začetek
Odsek
odseka
691834 O 191061
691835 C 191060
691841 C R3 677
691842 C R3 677
691851 C R3 677
691852 O 024431
691861 C R3 677
691864 O 191271
691872 O 691871
691873 O 691871
691874 O 691871
691875 O 691872
691876 C R3 677
691877 C R3 677
691883 O 691881
691884 O 691883
691885 O 691882
691886 O 691882
691887 O 691883
691911 C R3 677
691921 C R3 677
691931 C R3 677
691941 C R3 677
691952 O 691814
691953 O 691951
691961 O 191061

Št.

Opis
Betlehem
Ravne-Goše
Špiler-Knez
Rožman-Špiler
Odcep Umek
Odcep Žitko, Krošelj
Pavlic-Cizl
Odcep Čele
Odcep Molan (Zdole)
Odcep Glogovšek
Odcep Les
Odcep Pleterski
Zemljak-Bogovič-VO
Šola-Anovec
Anovec-Sotošek Fani
Vas Anovec-Ponikve
Loke-Bogovic
Vas Loke
Nasad
Švajger-Zupancic
Pleterje-Živic-Golja
Planinc-Dunaj
Župan-Kralj
Meja Br.-Petan-Kerin-Vr
Zg.Šapole (vezna cesta)
Odcep Krejan

Konec
odseka
Z HŠ NH
Z Goše
Z HŠ 56
C 191060
Z HŠ 54a
Z HŠ 47
Z HŠ 60
Z HŠ 63d
Z HŠ 15
Z HŠ NH
Z HŠ 27
Z HŠ 14
C R3 677
O 691881
Z HŠ 24
O 692631
Z HŠ 9
Z HŠ 2
Z HŠ NH
Z HŠ 14
Z HŠ 20
Z HŠ 30
Z HŠ 4
Z HŠ 12
O 691952
Z HŠ 26

73 / 21. 9. 2009 /

Stran

9979

Dolžina Dolžina
Vrsta
Preostala dolžina
[m]
v KS [m] prometa v sosednji občini [m]
189
189
V
417
417
V
289
289
V
219
219
V
174
174
V
173
173
V
227
227
V
93
17
V
610
610
V
177
177
V
147
147
V
150
150
V
211
211
V
782
782
V
453
453
V
1.162
1.162
V
201
201
V
186
186
V
97
97
V
447
447
V
265
265
V
781
781
V
169
169
V
1.659
1.659
V
168
168
V
201
201
V

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Krško znaša 471.260 m (471,260 km), od tega javnih poti prvega reda (JP1) 235.090
m in javnih poti drugega reda (JP2) 236.170 m.
Skupna dolžina kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Krško znaša 714.640,00 m (714,640 km).
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za katego‑
rizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozi‑
tivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 371623/2009, z dne 23. 6. 2009 in dodatno soglasje št. 37162-3/2009,
z dne 28. 8. 2009.
8. člen
Za potrebe vzdrževanja občinskih ceste so po odloku o
kategorizaciji občinskih cest v občini Krško merodajne dolžine
cest od začetka ceste in ne konec ceste, ki ga ponekod ni bilo
mogoče natančno definirati.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
kategorizaciji cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-49/2007-O603
Krško, dne 10. septembra 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3233.

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa
o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih
in potrebnih za izgradnjo občinske
gospodarske javne infrastrukture

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS in 76/08) in 16. člena statuta občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski
svet občine Krško, na svoji 31. seji, dne 28. 5. 2009, sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi
vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih
za izgradnjo občinske gospodarske javne
infrastrukture
I.
V Sklepu o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih
in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infra‑
strukture (Uradni list RS, št. 45/09) (v nadaljevanju: sklep) se v
točki I. pod e) in v točki II. pod d) dopolnita tabeli s katastrsko
kulturo oziroma vrsto rabe »neplodno« in s ceno za m2 tovrstnih
nepremičnin, ki znaša »0,55 EUR/m2«.
II.
V sklepu se točka I. pod e) in točka II. pod d) dopolnita
z naslednjima odstavkoma:
»V primerih katastrskih kultur na kmetijskih zemljiščih,
ki niso zajete v tabeli, se za obračun višine kupnine povza‑
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me najboljšo katastrsko kulturo oziroma vrsto rabe in sicer
5,49 EUR/m2 posamezne nepremičnine.
V primeru obstoja večjega števila katastrskih kultur na eni
nepremičnini, se za obračun višine kupnine povzame vrednost
katastrske kulture, ki je za stranko ugodnejša.«.
III.
Sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Re‑
publike Slovenije in se vpisuje v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Krškem.
Št. 478-7/2009-O507
Krško, dne 10. septembra 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3234.

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Krško
za leto 2009 in o dopolnitvi letnega načrta
pridobivanja stvarnega premoženja Občine
Krško za leto 2009 in o ukinitvi javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 859/5, k.o. Sremič
ter o zamenjavi nepremičnin parc. št. 859/5,
parc. št. 761/3 in parc. št. 762/1, k.o. Sremič
za nepremičnino parc. št. 771/11, k.o. Sremič
in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni
nepremičnini

Uradni list Republike Slovenije
ganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2009 in
letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško
za leto 2009.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na
nepremičninah parc. št. 771/11, k.o. Sremič, ustanovi javno
dobro v lasti Občine Krško.
IV.
Nepremičnine parc. št. 859/5, parc. št. 761/3 in
parc. št. 762/1, k.o. Sremič je v mesecu juniju 2009 ocenil
sodni cenilec za gradbeništvo Vladimir Rostohar, Golek 4,
Krško, in določil kupnino za zamenjavo predmetnih nepre‑
mičnin, ki v neto znesku skupaj znaša 5.222,13 EUR oziroma
10,06 EUR/m2 posamezne nepremičnine, za nepremičnino
parc. št. 771/11, k.o. Sremič pa je cena določena v skladu z
veljavnim sklepom o določitvi vrednosti nepremičnin upora‑
bljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne
infrastrukture ter v neto znesku znaša 697,23 EUR oziroma
5,49 EUR/m2 nepremičnine, pri čemer bo razlika v vrednosti
med posameznimi nepremičninami, ki bodo predmet menjave,
doplačana v denarju v znesku 4.524,90 EUR.
V.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Krškem.
Št. 478-56/2009-O507
Krško, dne 10. septembra 2009

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupra‑
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba
US RS in 76/08) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je
Občinski svet Občine Krško, na svoji 33. seji, dne 10. 9.
2009, sprejel

SKLEP
o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Krško za leto
2009
in o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja
stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2009
in o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 859/5, k.o. Sremič
ter o zamenjavi nepremičnin parc. št. 859/5,
parc. št. 761/3
in parc. št. 762/1, k.o. Sremič za nepremičnino
parc. št. 771/11, k.o. Sremič
in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni
nepremičnini
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 859/5 – pot
v izmeri 66 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 437,
k.o. Sremič in je javno dobro v upravljanju Občine Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v
korist Občine Krško se nepremičnina parc. št. 859/5, k.o. Sre‑
mič in nepremičnini parc. št. 761/3 – travnik v izmeri 1 27 m2
in parc. št. 762/1 – pašnik v izmeri 3 26 m2, obe k.o. Sremič,
ki sta v lasti Občine Krško v deležu do celote, zamenjajo za
nepremičnino parc. št. 771/11 – dvorišče v izmeri 1 27 m2, ki
je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 381 k.o. Sremič in je
v lasti družbe Prodoma d.o.o., Prečna pot 3, Brežice, v deležu
do celote ter se v ta namen tudi dopolni letni načrt razpola‑

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

METLIKA
3235.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture

Na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o uresni‑
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in
56/08) in na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 7. kore‑
spondenčni seji dne 8. 9. 2009 sprejel

SKLEP
1. Hiša in oprema, ki se nahaja na nepremičninah
parc. št. 5/1, vpisane pod vložno številko 2970 k. o. Metlika
(stavba Konzum, Trg svobode 3, Metlika) in je v lasti Občine
Metlika, je namenjena kulturi, zato sestavlja javno infrastrukturo
na področju kulture.
2. Nepremičnina na parc. št. 5/1, vpisane pod vložno
številko 2970 k. o. Metlika, se zaznamuje v zemljiški knjigi kot
javna kulturna infrastruktura.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 35100-2/2005
Metlika, dne 8. septembra 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ODRANCI
3236.

Odlok o imenovanju novih ulic in trga
v naselju Odranci

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list
RS, št. 25/08) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Odranci
(Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 60/07) je Občinski svet Obči‑
ne Odranci na 4. korespondenčni seji dne 9. 9. 2009 sprejel

ODLOK
o imenovanju novih ulic in trga v naselju
Odranci
1. člen
V naselju Odranci se s tem odlokom določijo naslednja
imena in območja novih ulic in trga, kot sledi:
1. Presar – (Poteka od glavne ceste GI-3 po jarku Presar
preko Gasilske ulice in se konča pri Ravenski ulici št. 15).
2. Kamenice – (Ulice, ki potekajo na območju Kamenic
– obrtna cona).
3. Naselje Gredice – (Ulice, ki potekajo na območju Gre‑
dic).
4. Trg Lojzeta Kozarja – (Prostor okrog župnijske cerkve
– parc. št. 877, 875, 874, 873).
2. člen
Potek in ime novih ulic ter oštevilčenje v okviru novih
ulic so prikazani v osnovnem kartografskem prikazu registra
prostorskih enot v merilu 1:5000. Kartografski prikaz z vrisano
lego novih ulic je sestavni del tega odloka.
3. člen
Spremembe po tem odloku evidentira Območna Geo‑
detska uprava Lendava v roku treh mesecev po uveljavitvi
odloka.
4. člen
Stroški napisnih tabel za označitev ulice bremenijo ob‑
činski proračun.
Ostali morebitni stroški pa bremenijo lastnika stavbe.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 124-4K/2009
Odranci, dne 9. septembra 2009
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

Št.

3237.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Pivka

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1
in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB4 in 17/08), 3. in 11. člena Odloka o gospo‑
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 11/96) in 16. člena
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Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01,
110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 23. redni seji
dne 2. 9. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Pivka
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka (Uradni list
RS, št. 7/04) se v 4. členu za točko 2. doda podtočka 2.1, ki
se glasi:
»2.1. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali prav‑
na ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti,«.
2. člen
Prva točka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. Zbiranje ločenih frakcij v naslednjem obsegu:
– zbiranje, odvoz in končna oskrba biološko razgradljivih
odpadkov, ki jih povzročitelji prepuščajo v namenskih posodah
za biološko razgradljive odpadke na zbirnih mestih komunalnih
odpadkov,
– zbiranje, odvoz in oddaja v predelavo ločeno zbrane
odpadne embalaže, ki jo povzročitelji komunalnih odpadkov
prepuščajo v namenskih posodah ali tipskih vrečah za odpadno
embalažo na zbirnih mestih komunalnih odpadkov,
– prevzemanje in končna oskrba ločenih frakcij, ki jih pov‑
zročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih
frakcij in v zbirnem centru,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih,
športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na pro‑
stem,
– nabava in zamenjava dotrajanih posod za prepuščanje
bioloških odpadkov na zbirnih mestih, nabava in zamenjava
dotrajanih posod oziroma nabava tipskih vreč za prepuščanje
odpadne embalaže na zbirnih mestih,
– nabava, vzdrževanje in zamenjava dotrajanih tipizira‑
nih posod za prepuščanje odpadkov na zbiralnicah ločenih
frakcij,
– nabava in vzdrževanje tipiziranih posod in druge opre‑
me v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju in oddajanju
ločenih frakcij in nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in grad‑
benih odpadkov v zbirnih centrih,
– nabava in vzdrževanje tipiziranih posod in vozil za pre‑
voz ločenih frakcij v predelavo,
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih se nahajajo
tipizirane posode za zbiranje ločenih frakcij in zbirnih centrov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbra‑
nih ločenih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z od‑
padki;«.

lom:
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3. člen
Besedilo 9. člena se črta ter nadomesti z novim besedi‑

»Na celotnem območju Občine Pivka je zbiranje komu‑
nalnih odpadkov organizirano po sistemu ločenega zbiranja
odpadkov ter ločevanju odpadkov na izvoru.
Povzročitelji na izvoru (pri uporabniku) ločeno zbirajo:
– biološke odpadke, kolikor povzročitelj bioloških odpad‑
kov ne kompostira v lastnem vrtu,
– odpadno embalažo,
– ostanek komunalnih odpadkov,
– po potrebi in v skladu z letnim programom lahko tudi
druge ločene frakcije.«
4. člen
V 10. členu se v prvem stavku črta besedilo »iz prejšnjega
člena«.

Stran

9982 /

Št.

73 / 21. 9. 2009
5. člen

12. člen se črta.
6. člen
V 17. členu se v tretji alineji prvega odstavka za besedo
»izvajalec javne službe« postavi piko. Nadaljevanje besedila
tretje alineje prvega odstavka za piko se črta.
7. člen
Besedilo 18. člena se, razen zadnjega odstavka, črta. V
zadnjem odstavku se beseda »tednu« nadomesti z besedo
»mesecu«, ter število »60« nadomesti s številom »80«.
8. člen
V 19. členu se besedilo »kot se ju izračuna na podlagi
18. člena tega odloka« nadomesti z besedilom »kot je mi‑
nimalna prostornina, določena za posameznega uporabnika
storitve.«
9. člen
V prvi alineji drugega odstavka 20. člena se besedilo
»18. člena« nadomesti z besedilom »60. člena«.
10. člen
Naslov 9. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»9. Zbiranje ostalih komunalnih odpadkov, biološko raz‑
gradljivih odpadkov ter odpadne embalaže«.
11. člen
V drugem odstavku 26. člena se za besedo »komunalnih«
briše beseda »in« ter doda vejica, za besedilom »biološko
razgradljivih odpadkov« se doda besedilo »ali odpadne em‑
balaže«.
12. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe zagotavlja:
– redno praznjenje tipiziranih posod ostalih komunalnih
odpadkov na prevzemnih mestih,
– redno praznjenje namenskih posod za biološko razgra‑
dljive odpadke na prevzemnih mestih,
– redno praznjenje namenskih posod oziroma prevzem
tipskih vreč za zbiranje odpadne embalaže na prevzemnih
mestih,
– oddajanje prevzetih biološko razgradljivih odpadkov v
kompostiranje,
– zamenjavo dotrajanih tipiziranih posod z novimi,
– iz oznake na posodi ali tipski vreči mora biti razvidna
vrsta odpadka, ki se jo lahko odloži v posodo in pogoji za
prepuščanje,
– nabavo novih tipiziranih posod za nove uporabnike
storitev prevzemanja ostalih komunalnih odpadkov,
– zamenjavo tipiziranih posod s posodami drugih velikosti
na željo lastnika ali upravitelja objekta in ob spremenjenih koli‑
činah nastajanja ostalih komunalnih odpadkov v objektu,
– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom
storitev javne službe,
– zagotovitev vozil za pranje posod.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost ti‑
piziranih posod in vrečk za prepuščanje ostalih komunalnih,
biološko razgradljivih odpadkov ter odpadne embalaže določi
izvajalec javne službe.
Izvajalec javne službe ob prevzemu javne službe nabavi
tipizirane posode za ostanek komunalnih, biološko razgradljivih
odpadkov ter vreče ali posode za odpadno embalažo na svoje
stroške in za njih zaračunava obrabnino oziroma strošek, ki je
v ceni storitve.«
13. člen
V 29. členu se v prvem in drugem odstavku črta besedilo
»za ostale komunalne in biološko razgradljive odpadke«.
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14. člen
V 30. členu se za besedilom »biološko razgradljive odpad‑
ke« doda besedilo »ter odpadno embalažo.«
V drugem in tretjem odstavku se črta besedilo »za ostale
komunalne in biološko razgradljive odpadke«.
15. člen
V prvem stavku 31. člena se za besedilom »ostale komu‑
nalne odpadke« črta besedo »in« in se namesto nje postavi
vejico, za besedilom »biološko razgradljive odpadke« se doda
besedilo »ter odpadno embalažo«, za besedilom »način pre‑
puščanja« se črta besedilo »ostalih komunalnih odpadkov«, za
besedilom »najmanjšo količino ostalih komunalnih odpadkov«
se črta besedilo »iz 18. člena tega odloka«.
16. člen
V 32. členu se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»Za doseganje optimalnih rezultatov ločenega zbiranja
odpadkov v večstanovanjskih stavbah se smiselno uporabljajo
določila Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
18/04, 47/06, 45/08 in 57/08) in Pravilnika o upravljanju več‑
stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09).«
17. člen
V 34. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za čas do prevzema ostalih komunalnih odpadkov, biolo‑
ško razgradljivih odpadkov ter odpadne embalaže mora lastnik
ali upravitelj objekta zagotoviti, da so posode za prepuščanje
odpadkov nameščene na zbirnem mestu tako, da povzročitelji
komunalnih odpadkov, ki prebivajo v objektu ali v njem izvajajo
dejavnost, v njih neovirano zbirajo ostale komunalne, biološko
razgradljive odpadke ter odpadno embalažo.«
18. člen
V 36. členu se za besedilom »za prepuščanje ostalih ko‑
munalnih odpadkov« doda besedilo »oz. mešane embalaže«,
za besedilom »v času do prevzema« se črta besedilo »ostalih
komunalnih«.
19. člen
V 39. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov izvaja izvajalec
javne službe po naslednjem razporedu:
– kosovni odpadki: 2-krat letno
– nevarni odpadki iz gospodinjstev: 2-krat letno s premič‑
no zbiralnico nevarnih frakcij
– ločeno zbrane frakcije iz zbiralnic ločenih frakcij papirja
in stekla: 1-krat na 14 dni oziroma po potrebi
– ločeno zbrana embalaža: 1-krat na tri tedne
– biološko razgradljivi odpadki iz gospodinjstev: 1-krat te‑
densko v poletnem času ter 1-krat na 14 dni v zimskem času
– ostanek komunalnih odpadkov iz gospodinjstev ter sta‑
novanjskih blokov: 1-krat na 14 dni ter podjetij 1-krat na 14 dni
oziroma po pogodbi.
Kot poletni čas se določi obdobje od 1. 4. do 30. 9., zimski
čas pa obdobje od 1. 10. do 31. 3.«
Frekvenca odvozov se prilagaja letnemu programu rav‑
nanja s komunalnimi odpadki.«
20. člen
Besedilo 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komu‑
nalnih odpadkov obvezna. Povzročitelji komunalnih odpadkov
ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da izločijo in ločeno pre‑
pustijo izvajalcu javne službe čim več ločenih frakcij, nevarnih
frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da jim ostane čim
manj ostanka komunalnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
1. V namenskih posodah oziroma vrečah pri uporabnikih:
– prepuščati ločeno zbrano odpadno embalažo,

Uradni list Republike Slovenije
– prepuščati biološko razgradljive odpadke, kolikor jih ne
kompostirajo,
– prepuščati ostale komunalne odpadke.
2. V zbiralnicah ločenih frakcij (ekološki otoki):
– prepuščati papir in drobno lepenko vključno z drobno
odpadno embalažo iz lepenke,
– prepuščati odpadno embalažo iz stekla,
– prepuščati odpadno embalažo iz plastike (PET emba‑
laža) ter
– drobno odpadno embalažo iz kovine;
3. V zbirnem centru prepuščati ločene frakcije ter kosovne
odpadke oziroma oddajati vse nevarne frakcije ter kosovne
odpadke v času občasnega prevzemanja nevarnih oziroma
kosovnih odpadkov.«
21. člen
V 45. členu se črta tretji, četrti in peti odstavek.
22. člen
V 46. členu odloka se drugi odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– pri zbiranju odpadkov le-teh mešati, da jih ni več možno
izločevati za namene uporabe oziroma predelave,
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali ostali‑
mi komunalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih
frakcij med seboj,
– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil, od‑
padnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi ure‑
jeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarni‑
mi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije, kot ločene
frakcije, ampak kot nevarne frakcije,
– prepuščati odpadke v posodi, vrečki ali zaboju (kesonu),
ki posamezni vrsti odpadka ni namenjena,
– pisati ali lepiti plakate na posode za zbiranje odpadkov
ali jih namerno uničevati.«
23. člen
V prvem odstavku 47. člena se za besedilom »na dan pre‑
vzema« črta besedilo »ostalih komunalnih«, za besedilom »ki
so namenjene prepuščanju ostanka komunalnih odpadkov,«
doda besedilo »bioloških odpadkov ter odpadne embalaže,«.
24. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»Če povzročitelj odpadkov odlaga v posodo za zbiranje
bio-odpadkov oziroma posodo ali vrečko za zbiranje odpadne
embalaže nepravilno ločene odpadke, ki jih ni mogoče predati
v končno oskrbo, izvajalec takih odpadkov na dan odvoza
tovrstnih odpadkov ne prevzame, temveč jih prevzame na
dan odvoza ostankov odpadkov. Pri tem povzročitelj odpadkov
izvajalcu plača strošek prihoda (zbiranje in odvoz).
Po prevzemu teh odpadkov na dan odvoza ostanka odpad‑
kov, se povzročitelju dodatno obračuna strošek zbiranja, odvoza
in odlaganja ter predpisano dajatev za odlaganje odpadkov.
Izvajalec to ugotovitev posreduje službi nadzora občine.«
25. člen
V 51. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega od‑
stavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih od‑
padkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na
podlagi odločbe pristojne občinske inšpekcije.«
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Če povzročitelja iz drugega odstavka tega člena ni mo‑
goče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev nepravilno
odloženih odpadkov izvajalec javne službe, na podlagi izdane
odločbe pristojne občinske inšpekcije. Odstranitev odpadkov se
izvede na stroške lastnika ali drugega posestnika zemljišča.«
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26. člen
52. člen se črta.
27. člen
V 55. členu se črta tretja alineja.
28. člen
Besedilo 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitve javne službe je cena, na podlagi katere
izvajalec javne službe obračuna opravljeno storitev uporabniku
storitev javne službe in se obračunava ločeno za:
1. zbiranje in prevoz odpadkov,
2. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja od‑
padkov.
Cena storitve javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov je sestavljena iz stroškov infrastrukture ter stroškov
izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki
se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
Cena storitve javne službe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je sestavljena iz stro‑
škov javne infrastrukture, stroškov izvajanja storitev odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov in stroškov
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo
ločeno.
Natančno kalkulacijo za oblikovanje cen storitev javne
službe zbiranja, prevoza in odlaganja komunalnih odpadkov
določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev ob‑
veznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
29. člen
V prvem odstavku 57. člena se črta besedilo »obravnava
in potrdi« ter nadomesti z besedilom »s sklepom sprejme«,
besedo »cene« se nadomesti z besedo »stroškov«.
Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi od‑
padki lahko Občinski svet Občine Pivka določi z odlokom.
Cene storitev morajo biti skladne z izračuni po Pravilniku o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
30. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitve javne službe se obračuna na podlagi izva‑
janja storitve, ki se mora izvajati v okviru javne službe skladno s
predpisi, ki določajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe
in zahteve in standarde, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju
njihovih storitev.
Enota količine storitev iz prejšnjega odstavka je masa
(kg) komunalnih odpadkov, ki jih uporabniki prepustijo izvajalcu
javne službe. Sodilo za razdelitev količine storitev na posame‑
znega uporabnika je velikost zabojnika in število odvozov, pri
čemer se kot najmanjša količina prepuščenih ostankov komu‑
nalnih odpadkov obračuna 30 litrov na osebo mesečno.
Ne glede na drugi odstavek tega člena se za stavbo,
kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o
velikosti zabojnika, za zaračunavanje stroškov, ki nastajajo ne
glede na količino prepuščenih odpadkov, upošteva ena tretjina
najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša frekvenca odvoza,
ki je določena v občinskem predpisu.«
31. člen
V prvem odstavku 62. člena se besedilo »iz 18. člena«
nadomesti z besedilom »iz 60. člena«.
32. člen
V drugem odstavku 65. člena se besedilo »in so v lasti«
dopolni še z besedilom »ali solasti« ter doda nova, šesta ali‑
neja, ki se glasi:
»– namenske posode za prepuščanje ločeno zbrane em‑
balaže,«
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Sedanja šesta alineja postane sedma alineja, sedanja
sedma alineja postane osma alineja in sedanja osma alineja
postane deveta alineja.
33. člen
V prvem odstavku 67. člena se besedilo »z denarno
kaznijo do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo
2.000,00 EUR«.
V drugem odstavku tega člena se besedilo »Z denarno
kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek« nadomesti z
besedilom »Z globo 400,00 EUR se za prekršek kaznuje«.
34. člen
Besedilo 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje povzro‑
čitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
kot to določa 44. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v tipiziranih poso‑
dah ali vrečkah, kot to določa 44. člen,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami
44., 45. in 46. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v na‑
sprotju z drugimi določbami 47. člena,
5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo
zaradi dejavnosti iz 48. člena v tipiziranih posodah ali vrečkah
za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov,
6. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vpli‑
vajo na obračun storitev javne službe iz 61. člena,
7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči ko‑
munalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih
odpadkov iz 51. člena,
8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev ravna v nasprotju z določbami 53. člena,
9. piše ali lepi plakate na tipizirane posode za prepu‑
ščanje komunalnih odpadkov ali jih namerno uničuje, glede
na 46. člen.
Z globo 400,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovor‑
na oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost iz prvega odstavka tega
člena.«
35. člen
Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek povzroči‑
telj komunalnih odpadkov, ki je fizična oseba in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
kot to določa 44. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v tipiziranih poso‑
dah ali v vrečkah, kot to določa 44. člen,
3. ne prepušča biološko razgradljivih odpadkov v na‑
menskih posodah za biološko razgradljive odpadke kot to
določa 44. člen,
4. ne prepušča ločeno zbrane embalaže v namenskih
posodah za embalažo, kot to določa 44. člen,
5. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami
44., 45. in 46. člena,
6. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v na‑
sprotju z drugimi določbami 47. člena,
7. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe iz 61. člena,
8. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči ko‑
munalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih
odpadkov iz 51. člena,
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9. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na pre‑
vzemnih mestih za kosovne odpadke iz 50. člena,
10. piše ali lepi plakate na tipizirane posode za prepu‑
ščanje komunalnih odpadkov ali jih namerno uničuje, glede
na 46. člen.«
36. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne v roku
45 dni po njegovi uveljavitvi.
Št. 0321-23/2009-01
Pivka, dne 2. septembra 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

3238.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o
določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Pivka

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 53/07, 77/07 in
56/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB in 76/08) in 16. člena Statuta (Uradni
list RS, 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet
Občine Pivka na 23. seji dne 2. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
javne infrastrukture na področju kulture
v Občini Pivka
1. člen
Besedilo 3. točke 2. člena Sklepa o določitvi javne infrastruk‑
ture na področju kulture v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 17/04)
se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»3. Krpanov dom:
– kinodvorana s pripadajočimi prostori, in sicer: kletne
garderobe in sanitarije za izvajalce, garderobe za obiskovalce
v pritličju, sanitarije za obiskovalce v kleti, dodatni prostori za
izvajalce in obiskovalce v kleti,
– galerija,
– knjižnica,
– multimedijski center,
Prečna ulica 1, Pivka, k.o. Petelinje, parc. št.1070/3.«
2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0321-23/2009-01
Pivka, dne 2. septembra 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

RIBNICA
3239.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za novi S del
centra mesta

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanji (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine
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Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je župan Občine
Ribnica dne 7. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za novi S del centra mesta
1. člen
(Splošni podatki)
S tem sklepom se začne pripravljati občinski podrobni
prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) za novi S del centra
mesta.
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Dotrajanost obstoječega objekta, ter predvidene poveča‑
ne potrebe po varstvu predšolskih otrok, zahtevajo izgradnjo
novega vrtca na novi lokaciji.
Postavitev novega vrtca je predvidena na območju, ki ga
veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Ribnica (Odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Ribnica 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Ob‑
čine Ribnica 1986–1990 (Uradni list RS, št. 42/03) in Odlok o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote R7
del Ribnica (Uradni list RS, št. 8/96) opredeljujejo kot stavbno
zemljišče za centralne funkcije v naselju.
Za navedeno območje je predvidena izdelava zazidalne‑
ga načrta. Zaradi uveljavitve Zakona o prostorskem načrtova‑
nju (Uradni list RS, št. 33/07) se za območje urejanja pripravi
Občinski podrobni prostorski načrt. Predmet OPPN je določitev
urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogo‑
jev za ureditev severnega dela centra mesta. Zlasti pomembno
je oblikovanje odprtega prostora, ki mora z umestitvijo novega
objekta vrtca in pripadajočimi vsebinami oblikovati razpozna‑
ven prostor.
Občina Ribnica bo v sodelovanju s pristojno poklicno
zbornico (ZAPS) izvedla javni natečaj za pridobitev idejne
arhitekturno-urbanistične rešitve, za novogradnjo vrtca v Ob‑
čini Ribnica. Javni natečaj bo predvidoma zaključen do 1. 12.
2009. Z javnim natečajem izbrana idejna rešitev bo strokovna
podlaga, na podlagi katere se bo izvedla izdelava prostorskega
načrta, z umestitvijo izbrane projektne rešitve za objekt novega
vrtca.
3. člen
(Območje OPPN)
Ureditveno območje OPPN obsega površine v severnem
delu mesta Ribnica. Na severovzhodnem delu je območje ome‑
jeno s cesto Ob Železnici, na severozahodnem delu s Krošnjar‑
sko potjo, na južnem delu z obstoječim vrtcem in jugovzho‑
dnem delu z stanovanjskimi objekti ob Majnikovi ulici. Območje
OPPN obsega zemljiške parcele št. 2419, 2414/1, 2413/1 in
del zemljiških parcel št. 2412, 2481/1, 2406/1, 2405/1, 2392/1,
vse k.o. Gorenja vas. Površina ureditvenega območja obsega
skupno cca. 3,25 ha zemljišč, ki v naravi predstavljajo travnik
in njive.
4. člen
(Način pridobitev strokovnih rešitev)
Z javnim natečajem izbrana idejna rešitev za novi vrtec
v Občini Ribnica bo strokovna podlaga, na podlagi katere se
bo izvedla izdelava podrobnega načrta, z umestitvijo izbrane
projektne rešitve za objekt novega vrtca.
Za izdelavo OPPN se zagotovi geodetski načrt v skladu
s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
V postopku izdelave se lahko zagotovijo tudi druge strokovne
podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba
razrešiti v OPPN.
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5. člen
(Roki za pripravo OPPN)
Faza
Sklep o pričetku postopka
priprave in objava
v uradnem glasilu
Izdelava osnutka OPPN
Pridobivanje smernic
nosilcev urejanja prostora
Dopolnitev osnutka OPPN
Javna razgrnitev in javna
obravnava
Priprava stališč do pripomb
in predlogov javnosti
Priprava predloga OPPN
Pridobivanje mnenj nosilcev
urejanja prostora
Sprejem usklajenega
predloga OPPN
Objava odloka v uradnem
glasilu

Nosilec
župan

Rok
September 2009

načrtovalec
občina

90 dni
30 dni

načrtovalec
občina

15 dni
30 dni

načrtovalec,
občina
načrtovalec
občina

15 dni

občinski svet
z odlokom
občina

30 dni

15 dni
30 dni

15 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev udeležencev v postopku lahko spremenijo, saj pripra‑
vljavec akta na to ne more imeti vpliva.
6. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih
skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave
OPPN.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci
urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celostno presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za vrtce in
osnovno šolstvo, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
3. Elektro Ljubljana, DE Kočevje, Cesta na Trato 6, 1330
Kočevje,
4. Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
5. Hydrovod, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
6. Komunala Ribnica, Goriča vas 11a, 1310 Ribnica,
7. Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
8. Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
9. Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije,
za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno
vključiti.
7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Pobudnik in investitor OPPN za ureditev novega S dela
centra mesta je Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Rib‑
nica, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih
podlag in OPPN. Načrtovalec bo izbran na osnovi Zakona o jav‑
nem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06). Načrtovalec je dolžan
izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko
zakonodajo, v skladu s tem sklepom in projektno nalogo ter dru‑
gimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
8. člen
(Druga določila)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnemu
listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati
z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Občina Ribnica pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0003/2009
Ribnica, dne 7. septembra 2009
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE
3240.

Sklep št. 289 o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke
Toplice je na 6. dopisni seji dne 2. 9. 2009 in 4. 9. 2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
lovo,

Namestnik člana: Marija Železnik, Verpete 27, Franko‑

Član: Katarina Del'Negro, Arclin 69, 3211 Škofja vas,
Namestnik člana: Alja Tihle, Nova Cerkev 120, 3203 Nova
Cerkev.
2
Prvo sejo občinske volilne komisije skliče župan Občine
Vojnik.
3
Sedež občinske volilne komisije je v Vojniku, Keršova 8,
3212 Vojnik.
4
Imenovanje velja z dnem sprejema tega sklepa in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-0002-2007/5(7)
Vojnik, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

S K L E P št. 289
I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parce‑
li št. 2947/2, pot v izmeri 103 m2, k.o. Bela Cerkev.
II.
Navedena nepremičnina preneha imeti značaj javnega do‑
bra in se odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka št. 1316, k.o. Bela
Cerkev, ter se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa pri njej
vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmar‑
jeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2009-12
Šmarjeta, dne 8. septembra 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

VOJNIK
3241.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Vojnik

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02,
11/03, 73/03, 54/04, 72/05, 121/05, 70/06, 46/07, 54/07, 60/07)
ter 15. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98,
68/02) je Občinski svet Občine Vojnik na 11. redni seji dne
29. 11. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Vojnik
1
V Občinsko volilno komisijo Občine Vojnik se za dobo
štirih let imenujejo:
Predsednik: mag. Miran Pritekelj, Arclin 29a, Škofja vas,
Namestnik predsednika: Adolf Videnšek, Globoče 14/b,
Vojnik,
Član: Marija Dolšek, Pristovškova 11, 3212 Vojnik,
Namestnik člana: Arsim Besimi, Višnja vas 14, 3212 Voj‑
nik,
Član: Jožica Sešel, Petelinškova 5, Vojnik,

VLADA
3242.

Uredba o spremembi Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih
v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih me‑
stih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 –
popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07,
33/08, 66/08, 88/08, 8/09 in 63/09) se v 13. členu štirinajsta
alinea spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za javno upravo:
Direktorat za organizacijo in kadre
Direktorat za e-upravo in upravne procese
Direktorat za investicije in nepremičnine«.
2. člen
Ministrstvo za javno upravo akt o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest uskladi s to uredbo v enem mesecu
od uveljavitve te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-31/2009/3
Ljubljana, dne 17. septembra 2009
EVA 2009-3111-0079
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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3228.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred

9947

3229.

Obvezna razlaga 7. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto V39 Hruše‑
vo, V40 Dvor, V41 Polhov Gradec, V42 Setnik, V43
Črni vrh Občine Dobrova - Polhov Gradec

Uradni list Republike Slovenije
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VSEBINA
3214.

3215.

3216.
3242.

3217.
3218.

3219.

3220.
3221.
3222.

3223.

3224.
3225.

DRŽAVNI ZBOR

Razpis za prijavo možnih kandidatk in kandidatov
za predsednika/-ico Državne revizijske komisije

9829

DRŽAVNI SVET

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega
sveta (PoDS-1A)

9829

VLADA

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne
službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem
cestnem prometu in o koncesiji te javne službe
Uredba o spremembi Uredbe o notranji organi‑
zaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih

3230.
9830
9986

MINISTRSTVA

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in
zatiranje zlate trsne rumenice
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o monitoringu in nadzoru salmonel

3233.
9853
9858

3227.

3234.

BANKA SLOVENIJE

Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za
opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija,
hibridna plačilna institucija ali plačilna institucija z
opustitvijo
Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za
opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema
kot klirinška družba
Sklep o plačilnih sistemih
Sklep o kapitalu plačilnih institucij

9859
9872
9875
9880

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Tarifne postavke za dobavo in odjem toplote iz
toplovodnega omrežja v Občini Piran
Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne
fakultete v Novi Gorici

9939

BELTINCI

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja PA26 – go‑
spodarska cona Trnava Zahod

9946

9947
9950
9958

9979

9980

METLIKA

Odlok o imenovanju novih ulic in trga v naselju
Odranci

3237.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o na‑
činu opravljanja gospodarske javne službe ravna‑
nja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
javne infrastrukture na področju kulture v Občini
Pivka

3239.

BRASLOVČE

KRŠKO

Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Kr‑
ško
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi
vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za
izgradnjo občinske gospodarske javne infrastruktu‑
re
Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto
2009 in o dopolnitvi letnega načrta pridobiva‑
nja stvarnega premoženja Občine Krško za leto
2009 in o ukinitvi javnega dobra na nepremič‑
nini parc. št. 859/5, k.o. Sremič ter o zamenja‑
vi nepremičnin parc. št. 859/5, parc. št. 761/3
in parc. št. 762/1, k.o. Sremič za nepremičnino
parc. št. 771/11, k.o. Sremič in o ustanovitvi javne‑
ga dobra na predmetni nepremičnini

3236.

3238.

9947

KOPER

Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za
rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture

9940

9946

DOBROVA - POLHOV GRADEC

3235.

9886

OBČINE
3226.

3231.
3232.

DOBRNA

9980

ODRANCI

9981

PIVKA

9981
9984

RIBNICA

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za novi S del centra mesta

ŠMARJEŠKE TOPLICE

3240.

Sklep št. 289 o ukinitvi statusa javnega dobra

3241.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob‑
čine Vojnik

9984
9986

VOJNIK

9986

Stran

9988 /

Št.

73 / 21. 9. 2009

Uradni list Republike Slovenije

ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA
PROMETA (ZVCP-1)
(neuradno prečiščeno besedilo)
z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona Mitjana Bizjaka,
Rafaela Viltužnika ter stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
Po letu 2004 je pri Založbi Uradni list RS v knjižni obliki ponovno izšel
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1). Avtorja uvodnih pojasnil
k zakonu Mitjan Bizjak in Rafael Viltužnik na 74 straneh razlagata
posamezne zakonske določbe in pri tem še posebej opozarjata na
spremembe zakona.
ZVCP-1E, sprejet v letu 2008, je po obsegu in vsebini največja novelacija
Zakona o varnosti cestnega prometa, saj je v 106 členih posegel na tako
rekoč vsa področja, ki jih ureja ta zakon. Osnovno vodilo pri pripravljanju
besedila zakona je bilo zagotoviti večjo varnost oziroma zmanjšati najhujše
posledice prometnih nesreč. Uvedba novitet, to je zvišanje nekaterih kazni,
možnost zasega motornega vozila, s katerim je bil storjen prekršek, ukrep
obveznega pridržanja voznika vozila, ki je zaloten pri najhujših prekrških,
uvedba novih kategorij vozniškega dovoljenja, širitev pooblastil občinskih
redarjev …, naj bi omogočila, da bi bili udeleženci cestnega prometa ob
hkratni poenostavitvi postopkov po Zakonu o prekrških obravnavani
hitreje, primarni učinek zagroženih sankcij pa bi bil s tem učinkovitejši.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 43 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-432-9
Število strani: 341
Dimenzija: 14,5 cm × 20,5 cm
Vezava: trda vezava

Spremembe in dopolnitve ZVCP-1E so natisnjene polkrepko, knjigo
pa zaključuje obširno stvarno kazalo, ki bo gotovo olajšalo iskanje
posameznih členov.
Knjigo priporočamo pravnim in ﬁzičnim osebam, skratka vsem, ki so
kakorkoli povezani s prometom, bodisi kot aktivni udeleženci ali le kot
»opazovalci«.
Vabimo vas, da nas obiščete na naši spletni strani http://www.uradni-list.si/3
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