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Uredba o potrjevanju primernosti
za sodelovanje na razpisih zveze Nato

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Re
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 109/08) in v zvezi z Zakonom o obrambi (Uradni
list RS, št. 113/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o potrjevanju primernosti za sodelovanje
na razpisih zveze Nato
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo se določajo pristojnosti, postopki in pogoji za
izdajo potrdil o primernosti gospodarskih družb, zavodov, sa
mostojnih podjetnikov posameznikov ter podjetnikov, ki samo
stojno opravljajo dejavnost, in imajo sedež v Republiki Sloveniji
(v nadaljnjem besedilu: podjetja) za sodelovanje na razpisih
zveze Nato, njenih agencij in držav članic Nata oziroma potrdil
o primernosti za vpis v registre dobaviteljev Natovih agencij.
2. člen
(pomen uporabljenih izrazov)
Izrazi uporabljeni v tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. Razpisi zveze Nato (v nadaljnjem besedilu: razpisi) so
razpisi za dobavo blaga, storitev in gradenj v okviru projektov
varnostno investicijskega programa zveze Nato, ki jih izvaja
zveza Nato neposredno, preko svojih agencij ali jih izvajajo
države članice Nata, za katere se za udeležence na razpisu
zahteva potrdilo o primernosti podjetja za sodelovanje na raz
pisu, ki ga izda država članica, na območju katere ima podjetje,
ki želi sodelovati na razpisu, svoj sedež.
2. Hitro komuniciranje je posredovanje potrebnih podat
kov med ministrstvi in vladnimi službami z uporabo elektronskih
komunikacij v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje,
v postopku izdaje potrdil o primernosti za sodelovanje na razpi
sih oziroma potrdil o primernosti za vpis v register dobaviteljev
Natovih agencij.
3. Potrdilo o primernosti za sodelovanje na razpisu je do
kument, ki ima s pravili in zahtevami Nato predpisano vsebino
in obliko in ki podjetju omogoča, da pridobi razpisno dokumen
tacijo ter odda ustrezno ponudbo na razpis.
4. Potrdilo o primernosti za vpis v register dobaviteljev
Natovih agencij, je dokument, ki ima s pravili in zahtevami
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Nato predpisano vsebino in obliko in ki omogoča podjetju vpis
v registre dobaviteljev Natovih agencij.
5. Registri dobaviteljev Natovih agencij (v nadaljnjem
besedilu: register dobaviteljev) so seznami podjetij, ki jih imajo
Natove agencije za izvajanje razpisov in nabav.
2. OBJAVA NAJAV RAZPISOV IN KONTAKTNA TOČKA
ZA IZDAJO POTRDIL O PRIMERNOSTI
3. člen
(objava razpisov)
Ministrstvo za gospodarstvo zbira in vodi evidenco o
razpisih in najavah razpisov, ki so mu posredovane preko pred
stavništva Republike Slovenije v Natu, Ministrstva za zunanje
zadeve, diplomatskih predstavništev, Nato registra ali na drug
način. Državni organi, ministrstva in vladne službe, ki se se
znanijo z določenim razpisom ali njegovo najavo, so ga dolžne
posredovati Ministrstvu za gospodarstvo.
4. člen
(seznanjanje z razpisom)
(1) Ministrstvo za gospodarstvo podatke o razpisih iz prej
šnjega člena objavlja na svoji spletni strani in z njimi seznanja
podjetja, ki bi lahko sodelovala na teh razpisih ter jim na njihovo
zahtevo posreduje razpoložljive razpise ali najave razpisov. Mi
nistrstvo za gospodarstvo pri tem upošteva predpise, ki v Natu
in v Republiki Sloveniji urejajo varstvo tajnih podatkov.
(2) Ministrstvo za gospodarstvo na svoji spletni strani
poleg podatkov o razpisih iz prejšnjega odstavka objavlja po
vezavo do najav razpisov na spletnih straneh Natovih agencij
NAMSA in NC3A ter informacije o postopku izdaje potrdil o
primernosti za sodelovanje na razpisih in za vpise v bazo
dobaviteljev.
5. člen
(kontaktna točka)
Kontaktna točka za izdajo potrdil o primernosti za sode
lovanje na določenem razpisu ali za vpis v določen register
dobaviteljev je Medresorska komisija za Nato razpise (v na
daljnjem besedilu: medresorska komisija), ki ima svoj sedež
na Ministrstvu za obrambo.
3. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA NATOVE RAZPISE
6. člen
(sestava medresorske komisije)
(1) Medresorsko komisijo imenuje Vlada Republike Slo
venije na predlog Ministrstva za obrambo. Za člane komisije
in njihove namestnike se imenujejo predstavniki Ministrstva
za obrambo, Davčne uprave Republike Slovenije, Ministrstva
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za gospodarstvo, Ministrstva za pravosodje in Urada Vlade
Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. Za člana
medresorske komisije in njegovega namestnika je lahko ime
novana oseba, ki ima dovoljenje za dostop do tajnih podat
kov stopnje TAJNO. Imeti mora tudi pooblastila za dostop do
podatkov za preverjanje s to uredbo določenih pogojev, ki jih
morajo izpolnjevati podjetja in s katerimi razpolaga ministrstvo
oziroma vladna služba, ki je osebo predlagala za imenovanje
v medresorsko komisijo.
(2) Za predsednika medresorske komisije se imenuje
predstavnik Ministrstva za obrambo.
(3) Administrativna in tehnična dela za delovanje medre
sorske komisije opravlja Ministrstvo za obrambo.

loge:

7. člen
(naloge in način dela medresorske komisije)
(1) Medresorska komisija opravlja zlasti naslednje na

– zbira vloge podjetij za izdajo potrdil o primernosti za
sodelovanje na določenem razpisu ali vpisu v register doba
viteljev;
– odloča o primernosti podjetij za sodelovanje na določe
nem razpisu ali vpisu v register dobaviteljev;
– izdaja potrdila o primernosti podjetij za sodelovanje
na razpisih in potrdila o primernosti podjetij za vpis v register
dobaviteljev;
– posreduje potrdila o primernosti podjetij za sodelovanje
na določenem razpisu izvajalcu razpisa ter potrdila o primerno
sti podjetij za vpis v določen register dobaviteljev;
– vodi evidenco o svojem delu in izdanih potrdilih o pri
mernosti.
(2) Medresorska komisija odloča na rednih in izrednih se
jah. Medresorska komisija lahko odloča tudi na dopisnih sejah.
(3) Medresorska komisija mora svoje delo prilagoditi ro
kom za prijavo kandidatov na določen razpis.
(4) Medresorska komisija podrobneje uredi svoje delo s
poslovnikom.
4. PRIDOBITEV POTRDILA O PRIMERNOSTI
PODJETJA ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
ALI VPISU V REGISTER DOBAVITELJEV
8. člen
(vloga za izdajo potrdila o primernosti)
(1) Vlogo za izdajo potrdila o primernosti podjetja za
sodelovanje na določenem razpisu oziroma za vpis v register
dobaviteljev se vloži pri medresorski komisiji na obrazcu, ki
ga določi medresorska komisija in ga objavi na spletni strani
z navodilom za izpolnjevanje. Poleg splošnih podatkov, dolo
čenih s to uredbo, se za vlogo za izdajo potrdila o primernosti
lahko zahtevajo tudi posebni podatki, če so ti določeni z
razpisom.
(2) Vloga za izdajo potrdila o primernosti za sodelovanje
na določenem razpisu oziroma za vpis v register dobaviteljev
je lahko označena z oznako tajnosti le, če so kot tajni ozna
čeni podatki, ki izhajajo iz razpisa ali referenčnih del. Podjetje
podatke na vlogi lahko označi kot poslovno skrivnost v skladu
z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09
– uradno prečiščeno besedilo).
(3) Medresorska komisija mora popolno vlogo prejeti naj
manj tri delovne dni pred iztekom roka za prijavo podjetij na
razpis.
9. člen
(pogoji za primernost)
(1) Potrdilo o primernosti za sodelovanje na določenem
razpisu ali vpisu v register dobaviteljev se izda za podjetje, če:
– predloži medresorski komisiji popolno vlogo z zahteva
nimi podatki za izdajo potrdila o primernosti, podpisano s strani
odgovorne osebe;
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– podjetje ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem in drugem
odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06 in 16/08);
– ni na seznamu ponudnikov z negativno referenco Mini
strstva za finance;
– blago, storitev ali gradnja, na katero se nanaša razpis
ali vpis v register dobaviteljev, sodi v dejavnost, za katero je
podjetje registrirano;
– redno plačuje davke in prispevke v zvezi s svojim po
slovanjem;
– ima predpisana soglasja ali dovoljenja za proizvo
dnjo in promet z vojaškim orožjem in opremo, če se razpis
ali vpis v register dobaviteljev nanaša na vojaško orožje in
opremo;
– je organizacijsko, tehnično, kadrovsko ter finančno spo
sobno izvesti naročilo, storitev ali gradnjo pod pogoji določe
nimi v razpisu;
– ni v stečaju ali prisilni poravnavi.
(2) Podjetje dokazuje izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega
odstavka s podpisano izjavo.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka medre
sorska komisija s hitrim komuniciranjem preko svojih članov
v ministrstvih in vladnih službah, ki razpolagajo s podatki iz
prvega odstavka tega člena, preveri pravilnost podatkov, ki jih
je podjetje navedlo v vlogi za izdajo potrdila o primernosti za
sodelovanje na določenem razpisu ali vpis v register dobavi
teljev.
(4) Podjetje mora izpolnjevati tudi posebne pogoje, če
so zahtevani z določenim razpisom ali za vpis v register do
baviteljev.
5. IZDAJANJE IN POSREDOVANJE POTRDIL
O PRIMERNOSTI
10. člen
(izdaja potrdila o primernosti)
(1) Potrdilo o primernosti za sodelovanje na določenem
razpisu oziroma potrdilo za vpis v register dobaviteljev se izda
v predpisani obliki in s predpisano vsebino za podjetje, ki izpol
njuje s to uredbo določene pogoje. Potrdilo podpiše predsednik
medresorske komisije.
(2) Medresorska komisija potrdilo o primernosti podjetja
za sodelovanje na določenem razpisu oziroma vpisu v regi
ster dobaviteljev posreduje izvajalcu razpisa oziroma pristojni
Natovi agenciji s potrebnimi podatki o podjetju na način kot je
predpisan oziroma običajen.
(3) Medresorska komisija obvesti po elektronskih komu
nikacijah podjetje o svoji odločitvi glede njegove primernosti
za sodelovanje na določenem razpisu ali vpisu v register do
baviteljev.
11. člen
(letno poročilo)
Medresorska komisija enkrat letno na svoji spletni strani
objavi poročilo, ki obsega zlasti število prejetih vlog za izdajo
potrdil o primernosti oziroma o vpisu v register dobaviteljev,
izdanih potrdilih o primernosti ter o uspehu oddanih ponudb
na razpise.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(imenovanje medresorske komisije)
Medresorsko komisijo v skladu s to uredbo imenuje Vlada
Republike Slovenije v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe.
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13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-5/2009/8
Ljubljana, dne 3. decembra 2009
EVA 2009-1911-0018
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

4453.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi
prepovedanih drog

Št.

1. člen
V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS,
št. 49/00, 8/01 – popr., 49/01, 78/02, 53/04 in 122/07) se v
seznam skupine I. za zaporedno številko 63 doda nova zapo
redna številka 64, ki se glasi:
»
Zaporedna
številka
64.

Prepovedana
Kemijsko
droga
ime
BZP (1–benzilpiperazin) 1–benzilpiperazin
C11 H16 N2
Mr = 176,26
«.
Zaporedne številke prepovedanih drog skupin II. in III. se
ustrezno preštevilčijo.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-10/2009/5
Ljubljana, dne 3. decembra 2009
EVA 2008-2711-0145
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

4454.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
o merilih za določanje višine subvencij
za usposabljanje mladih raziskovalcev

Za izvrševanje 6. člena v zvezi z 49. členom Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru‑1 in 112/07) in na
podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno bese
dilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
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SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o merilih
za določanje višine subvencij za usposabljanje
mladih raziskovalcev
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
merilih za določanje višine subvencij za usposabljanje mladih
raziskovalcev (Uradni list RS, št. 64/95).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 63000-1/2009/4
Ljubljana, dne 3. decembra 2009
EVA 2009-3211-0018
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proi
zvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS,
št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi
prepovedanih drog

102 / 11. 12. 2009 /

Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4455.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačilih staršev za programe v
vrtcih

Na podlagi 33. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja mini
ster za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
V Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ura
dni list RS, št. 129/06, 79/08 in 119/08) se 6. člen spremeni
tako, da se glasi:
»6. člen
Pri dohodkih, pri katerih se v skladu z zakonom, ki ureja
dohodnino, davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normira
nih stroškov oziroma dejanskih stroškov, se kot bruto dohodek
upošteva dohodek, zmanjšan za normirane stroške oziroma
za dejanske stroške.
Pri dohodku iz dejavnosti, pri katerem se davčna osnova
ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se kot bruto
dohodek upošteva prihodek, zmanjšan za normirane odhodke.
Tako ugotovljen dohodek se poveča za obračunane prispev
ke.
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske de
javnosti se upoštevajo brez znižanj in olajšav in se ugotavljajo
na podlagi potrdila o višini dohodka iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti in priznanih oprostitvah ter
olajšavah. Če dohodek od kmetijstva ustvarja več oseb, sola
stnikov, uporabnikov ali uživalcev zemljišča, se v dohodek vla
gateljeve družine všteva sorazmerni del katastrskega dohodka,
glede na število članov družine.
Kot dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček, ugotovljen na
podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti, brez upoštevanj znižanj
in olajšav, povečan za zavarovalno osnovo v skladu z zako
nom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
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Pri dohodkih samostojnih ustvarjalcev na področju kul
ture, pri katerih se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino,
davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhod
kov, se kot bruto dohodek upošteva dohodek, zmanjšan za
normirane odhodke.«
2. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta besedna zveza »ali
spremembe vrste virov dohodkov«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki
se glasi:
»V skladu s tem členom lahko občina določi novo plačilo,
če pride med letom do okoliščin, ki se lahko obravnavajo kot
izjemni primeri v skladu s sedmim odstavkom 3. člena pravil
nika.«
3. člen
V 21.d členu se v devetnajsti alineji za besedo »Sloveniji«
črta vejica in besedna zveza »brez subvencij«.
Dvajseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– dohodki poklicnih športnikov (šifra 2250).«
Za štiriintrideseto alinejo se doda nova petintrideseta
alineja, ki se glasi;
»– podatek o obračunanih prispevkih za socialno varnost
pri dohodkih s šifro 2210, 2220, 2230, 2240 in 2250.«
4. člen
V 24. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, lahko
začne z obnovo postopka določitve plačila za vrtec po uradni
dolžnosti in izda novo odločbo, s katero določi polno plačilo
vrtca za celotno obdobje od določitve plačila«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-76/2009
Ljubljana, dne 2. decembra 2009
EVA 2009-3311-0071
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

4456.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Na podlagi 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno pre
čiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.),
14. in 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja minister za šolstvo
in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
1. člen
V Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opra
vljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05,
82/05, 76/08, 77/09 in 79/09 – popr.) se v prvem odstavku
4. člena številka 34 nadomesti s številko 35, številka 51 pa s
številko 53.
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2. člen
Priloga 2 – Tabela za izračun števila delavcev v kuhinji se
nadomesti z novo Prilogo 2 – Preglednice za izračun števila
delavcev v kuhinji in je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-77/2009
Ljubljana, dne 3. decembra 2009
EVA 2009-3311-0053
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
PRILOGA 2: Preglednice za izračun števila delavcev
v kuhinji
Normativi za delavce v kuhinji upoštevajo starostne skupi
ne in energijske potrebe otrok. Na njihovi osnovi so izračunani
faktorji za določanje enot obrokov. Normativi so izraženi v po
rabljenem času in določeni na enoto obroka, zato jih je treba
pomnožiti s faktorji za vsako enoto. Enota je obrok za otroka
od 2 do 6 let.
Preglednica 1: Faktorji za določanje enot obrokov glede
na starostne skupine
Starostna skupina

Dnevne energetske
potrebe v MJ

Faktor

do 2 let

4,60

0,73

od 2 do 6 let

6,30

1,00

odrasli

10,70

1,7

Preglednica 2: Normativi za ZAJTRK za različne starostne
skupine otrok v vseh vrstah kuhinj
Vrsta kuhinje in
organiziranost

Potreben čas za pripravo
1 zajtrka v minutah
otroci
do 2 let

otroci
od 2 do 6 let

odrasli

centralna, lastna,
razdeljevalna
(priprava za lasten
objekt)

1,20

1,65

2,81

centralna (odvoz)

–

1,23

1,44

razdeljevalna
(za pripeljane
zajtrke)

–

0,91

1,55

2,23

–

–

mlečna

Preglednica 3: Normativ za MALICO za različne starostne
skupine otrok v vseh vrstah kuhinj
Potreben čas za 1 malico v minutah
Vrsta kuhinje in organi
ziranost
centralna, lastna, raz
deljevalna (priprava za
lasten objekt)

otroci
do 2 let

otroci
od 2 do
6 let

odrasli

1,07

1,47

2,50

centralna (odvoz)

–

1,15

2,00

razdeljevalna
(za pripeljane zajtrke)

–

0,69

1,17

1,70

–

–

mlečna
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Preglednica 4: Normativi za KOSILO za različne zmoglji
vosti in starostne skupine v centralnih in lastnih kuhinjah
Potreben čas za 1 kosilo v minutah
Število kosil

otroci
do 2 let

otroci
od 2 do 6 let

do 100

4,7

6,5

11,1

do 200

4,5

6,2

10,5

do 300

3,2

4,5

7,7

do 400

2,7

3,7

6,3

do 600

2,6

3,6

6,1

do 800

2,6

3,6

6,1

do 1000

2,6

3,6

6,1

do 1200

2,6

3,6

6,1

odrasli

V centralni kuhinji je čas za pripravo kosil za odvoz 2,56
minut (za otroke in odrasle). V čas za pripravo kosil je vštet
tudi čas za razdelitev kosil v transportne posode in pomivanje
te posode.
Normirani čas za posamezni obrok v kuhinji, ki obrokov ne
pripravlja sama, ampak jih le razdeljuje, je naslednji:
– razdelitev zajtrka – 0,91 min
– razdelitev malice – 0,69 min
– razdelitev kosila – 1,31 min
Navedeni čas se pomnoži s faktorjem iz preglednice 1.

4457.

Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju
na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami

Na podlagi 114. člena Zakona o varstvu pred naravni
mi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 95/07 – ZSPJS‑H), 31. člena Zakona
o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo), 9. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni
list RS, št. 7/93) in 41., 42., 43., 44. ter 45. člena Uredbe o or
ganizaciji, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje
in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07 in 54/09) izdaja ministrica
za obrambo

PRAVILNIK
o izobraževanju in usposabljanju na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S tem pravilnikom se določajo:
– splošni pogoji, postopki in dokumentacija v procesu
izobraževanja in usposabljanja v Izobraževalnem centru za
zaščito in reševanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje Ministrstva za obrambo ter njegovih enotah v Sežani
in Pekrah (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni center);
– pogoji za izvajanje usposabljanja na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami po programih, ki jih pred
piše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami (v nadaljnjem besedilu: minister) oziroma h katerim
minister da soglasje in jih izvajajo Gasilska zveza Slovenije,
Rdeči križ Slovenije in druge nevladne organizacije, za pripa
dnike in člane enot, služb in drugih operativnih sestav, ki jih
organizirajo v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
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– pogoji za izvajanje usposabljanja na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih izvajajo druge izo
braževalne organizacije.
(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi
za izvajanje programov usposabljanja, ki jih na podlagi poseb
nih dogovorov v izobraževalnem centru izvajajo na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami druga ministrstva,
ki določijo tudi programe teh usposabljanj.
(3) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi
za izvajanje programov usposabljanja v katerih sodeluje tudi
izobraževalni center, programi pa so določeni v sodelovanju z
Evropsko unijo, Natom, OZN in drugimi mednarodnimi organi
zacijami, če za posamezno vrsto usposabljanja z mednarodno
pogodbo, pravili mednarodne organizacije ali drugimi med
narodnimi akti ni drugače dogovorjeno oziroma za izvajanje
programov usposabljanja za organizacije in društva iz drugih
držav, na podlagi posebnih dogovorov.
2. člen
(pojmi in njihov pomen)
men:

V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji po

1. Izvajalec izobraževanja in usposabljanja je izobraže
valni center in druga izobraževalna organizacija, ki ji je izdala
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva
za obrambo (v nadaljnjem besedilu: uprava), v skladu s tem
pravilnikom, pooblastilo za izvajanje usposabljanja na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
2. Organizator izobraževanja ali usposabljanja je poobla
ščena oseba izobraževalnega centra in druge izobraževalne
organizacije.
3. Udeleženec izobraževanja ali usposabljanja je oseba, ki
je vključena v učni proces oziroma v program usposabljanja.
3. člen
(izdelava in objava programov)
(1) Izobraževanje in usposabljanje na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami poteka na podlagi pro
gramov, ki morajo biti izdelani v skladu z metodologijo priprave
izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč, ki
jo predpiše minister.
(2) Uprava na svoji spletni strani objavi metodologijo in
programe iz prejšnjega odstavka. Uprava na svoji spletni strani
objavi tudi programe usposabljanja, ki so jih sprejele nevladne
organizacije za usposabljanje svojih članov na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih je predpisal ali k njim
dal soglasje minister.
(3) Programi za izobraževanje na gasilskem področju
se pripravljajo v skladu s predpisi o izobraževanju odraslih, o
poklicnem strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju ter
se objavljajo na način iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(financiranje izobraževanja in usposabljanja)
(1) Izobraževanje in usposabljanje na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami financirajo v skladu z Za
konom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami državni
organi, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije, ki organizirajo organe, enote, službe in druge
operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč.
(2) Izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja
v izobraževalnem centru financira uprava, če s posameznim
programom ni določeno drugače.
(3) Udeleženci izobraževanja in usposabljanja, ki ga izva
ja izobraževalni center, krijejo stroške nastanitve, prehrane in
druge materialne stroške v skladu s predpisi in internimi akti, ki
urejajo opravljanje lastne dejavnosti v Ministrstvu za obrambo,
če teh stroškov ne krijejo državni organi, lokalne skupnosti,
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki so ude
ležence napotile na izobraževanje ali usposabljanje.
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2. IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
V IZOBRAŽEVALNEM CENTRU
Programi, načrti in drugi akti za izobraževanje
in usposabljanje
5. člen
(programi v izobraževalnem centru)
V izobraževalnem centru se izvajajo:
– programi izobraževanja poklicnih gasilcev in gasilskih
častnikov;
– programi uvajalnega, temeljnega in dopolnilnega uspo
sabljanja organov, enot in služb Civilne zaščite, ki so v državni
pristojnosti;
– zahtevni programi usposabljanja pripadnikov Civilne
zaščite zlasti poveljnikov, namestnikov in štabov Civilne zašči
te, vodij intervencij, radiološke, biološke in kemijske zaščite,
varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in za proženje
snežnih plazov, tehničnega reševanja, informacijske in komu
nikacijske podpore ter logistike;
– programi usposabljanja pripadnikov, enot in služb za iz
vajanje zaščite, reševanja in pomoči s pomočjo zrakoplovov;
– programi dopolnilnega usposabljanja poklicnih gasil
cev;
– programi usposabljanja gasilskih enot za opravljanje
nalog širšega pomena (prometne nesreče, nevarne snovi, re
ševanje na in iz vode ter druge);
– zahtevnejši programi usposabljanja prostovoljnih gasil
cev in gasilskih enot v dogovoru z Gasilsko zvezo Slovenije;
– usposabljanje enot, služb in centrov, ki se organizirajo v
sodelovanju z državnimi organi ali gospodarskimi družbami, za
vodi in drugimi organizacijami, za opravljanje določenih nalog
zaščite, reševanja in pomoči in so v državni pristojnosti;
– programi usposabljanja na področju varstva pred na
ravnimi in drugimi nesrečami, ki jih organizirajo in izvajajo
posamezna ministrstva ali drugi državni organi;
– programi usposabljanja dogovorjeni v okviru mednaro
dnih organizacij ali mednarodnega sodelovanja oziroma sode
lovanja z drugimi državami;
– drugi zahtevnejši programi usposabljanja po predho
dnem dogovoru z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi, ne
vladnimi ali drugimi organizacijami.
6. člen
(letni načrt)
(1) Izobraževalni center do konca novembra v tekočem
letu pripravi in na spletni strani uprave objavi načrt izobraže
vanja in usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v izobraževalnem centru za prihodnje leto.
V načrtu izobraževanja in usposabljanja se določijo vrsta in
vsebina programov izobraževanja in usposabljanja, pogoje, ki
jih morajo izpolnjevati udeleženci, način prijave in vključitve v
posamezni program ter praviloma tudi čas izvedbe posame
znega programa.
(2) Načrt izobraževanja in usposabljanja iz prejšnjega
odstavka izobraževalni center izdela na podlagi načrtov dela
uprave, predlogov državnih organov, lokalnih skupnosti in dru
štev ter nevladnih organizacij, ki organizirajo organe, enote,
službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in
pomoč, za katere se izobraževanje ali usposabljanje izvaja
v izobraževalnem centru. Pri izdelavi načrta izobraževanja in
usposabljanja se upošteva tudi predloge, ki temeljijo na pro
gramih sodelovanja v mednarodnih organizacijah ali z drugimi
državami.
(3) Društva in druge nevladne organizacije, ki v skladu s
predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami orga
nizirajo organe, enote, službe in druge operativne sestave za
zaščito, reševanje in pomoč, morajo svoje potrebe za njihovo
usposabljanje in usposabljanje svojih pripadnikov v izobraže
valnem centru sporočiti pisno do konca oktobra v tekočem letu
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za naslednje leto izobraževalnemu centru. Izobraževalni center
jih po uskladitvi letnih aktivnosti pisno obvesti o možnostih
uporabe prostorov in drugih zmogljivosti v izobraževalnem
centru. Prednost uporabe se določi glede na letni načrt izvaja
nja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter načrt izobraževanja in usposabljanja v izobra
ževalnem centru.
7. člen
(šolski in hišni red v izobraževalnem centru)
(1) Pri izobraževanju in usposabljanju v izobraževalnem
centru se uporabljajo predpisi, ki urejajo izobraževanje odraslih,
poklicno in strokovno izobraževanje, nacionalne poklicne kvali
fikacije ter višje strokovno izobraževanje, če s tem pravilnikom
posamezno vprašanje ni drugače urejeno.
(2) Pogoji, oblike študija, organiziranost in druga vpraša
nja izvajanja višješolskega študijskega programa gasilstva, se
uredijo s posebnimi predpisi.
(3) Šolski red izobraževalnega centra je akt, ki v skladu s
tem pravilnikom določa pravice, dolžnosti in prepovedi za ude
ležence v času organiziranega izobraževanja ali usposabljanja
na območju izobraževalnega centra ali izven njega, kjer se iz
obraževanje ali usposabljanje izvaja, način uveljavljanja pravic
in izpolnjevanja dolžnosti ter izrekanje ukrepov za kršitve dolo
čene s tem pravilnikom in pravice ter dolžnosti predavateljev,
inštruktorjev in drugega strokovnega osebja izobraževalnega
centra. Posamezna vprašanja v zvezi z organiziranjem in izva
janjem izobraževanja ter usposabljanjem se lahko uredijo tudi
s šolskimi pravili izobraževalnega centra.
(4) Hišni red je akt, v katerem se v skladu s tem pravil
nikom in pravilnikom o hišnem redu v poslovnih stavbah Mi
nistrstva za obrambo določa pogoje, red in pravila obnašanja
ter ravnanja udeležencev izobraževanja in usposabljanja, obi
skovalcev ter zaposlenih v izobraževalnem centru, v objektih,
prostorih, na vadiščih ter drugih površinah, ki se uporabljajo za
izvajanje dejavnosti izobraževalnega centra.
(5) Šolski in hišni red izobraževalnega centra izda gene
ralni direktor uprave.
8. člen
(uporaba učnih objektov in sredstev)
(1) Predstojnik Urada za izobraževanje in usposabljanje
uprave predpiše, v skladu s hišnim redom izobraževalnega
centra, pogoje uporabe učnih objektov in sredstev izobraževal
nega centra, način in postopek njihovega izdajanja, prevzema
nja, uporabe ter vračanja.
(2) Predstojnik Urada za izobraževanje in usposabljanje
uprave predpiše tudi vsebino načrta za izvedbo vaje, ki je
sestavni del izobraževanja ali usposabljanja. Načrt za izvedbo
vaje vsebuje najmanj cilj, način izvedbe, časovni potek, varno
stne ukrepe, zdravstveno oskrbo in odgovorne osebe.
Vključitev v izobraževanje in usposabljanje
9. člen
(vključitev v izobraževanje in usposabljanje)
(1) Udeležence na izobraževanje in usposabljanje, ki ga
izvaja izobraževalni center, napotijo državni organi, lokalne
skupnosti, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
ter društva in druge nevladne organizacije, ki v skladu s pred
pisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirajo
organe, enote, službe in druge operativne sestave za zaščito,
reševanje in pomoč.
(2) Za vključitev udeležencev v izobraževanje in usposa
bljanje, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, izobraževalni center
z njimi ali z organizacijami, ki jih želijo vključiti v izobraževanje
ali usposabljanje, sklene ustrezne pogodbe s katerimi se ure
dijo medsebojne pravice in obveznosti vključno s pokritjem
stroškov izobraževanja ali usposabljanja v skladu s predpisi in
internimi akti, ki urejajo opravljanje lastne dejavnosti v Ministr
stvu za obrambo.
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10. člen
(pogodba o usposabljanju)
(1) Državni organi, lokalne skupnosti, gospodarske druž
be, zavodi in druge organizacije iz prvega odstavka prejšnjega
člena lahko s posameznimi udeleženci, ki jih napotijo v pro
grame izobraževanja ali v tista usposabljanja v izobraževalni
center, ki trajajo do največ treh mesecev in pri katerih se udele
žencem čas usposabljanja všteva v pokojninsko dobo v skladu
s 114. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami, sklenejo pogodbe o usposabljanju.
(2) V pogodbah iz prejšnjega odstavka se določijo pravice
in obveznosti udeležencev usposabljanja vključno s časom, ki
ga morajo opraviti v posamezni enoti, službi ali drugi operativni
sestavi na dolžnosti za katero so bili napoteni na usposabljanje.
Višina njihovega plačila med usposabljanjem pa se določi v
skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreča
mi in predpisi, ki urejajo službo v Civilni zaščiti ter usposabljanje
med trajanjem pogodbe o službi v Civilni zaščiti. Izobraževalni
center lahko k takim pogodbam priloži izjavo s katero se za
veže za izvedbo določenega izobraževanja ali usposabljanja v
skladu s sklenjeno pogodbo.
Pravice in dolžnosti udeležencev izobraževanja
in usposabljanja v izobraževalnem centru
11. člen
(pravice udeležencev)
Udeleženci imajo v času izobraževanja ali usposabljanja
v izobraževalnem centru pravico do:
– prisotnosti na izobraževanju ali usposabljanju;
– sprotnih in objektivnih informacij o organizaciji ter izva
janju izobraževanja in usposabljanja;
– strokovne pomoči in svetovanja v skladu z možnostmi
izobraževalnega centra;
– izražanja mnenj in posredovanja predlogov, povezanih
z izobraževalnim delom ali usposabljanjem ter drugimi dejav
nostmi v izobraževalnem centru, ki podpirajo izobraževanje ali
usposabljanje, v času predvidenem za evalvacijo;
– spoštovanja osebnosti in enakopravnega obravnavanja
ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, so
cialni položaj in druge osebne okoliščine;
– varnosti in zaščite pred spolnim nadlegovanjem, nadle
govanjem ali trpinčenjem;
– varovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi;
– zagovora in ugovora v postopku uveljavljanja njihove
disciplinske ali odškodninske odgovornosti;
– pohvale ali priznanja za uspehe pri izobraževanju ali
usposabljanju v skladu s šolskim redom.
12. člen
(dolžnosti udeležencev)
Udeleženci imajo med izobraževanjem ali usposabljanjem
dolžnost, da:
– udeležencev, organizatorjev, predavateljev, inštruktorjev
in drugega osebja izobraževalnega centra ne ovirajo ali motijo
pri delu;
– redno in pravočasno obiskujejo pouk oziroma druge
oblike izobraževanja ali usposabljanja in izpolnjujejo obveznosti
določene s programom izobraževanja ali usposabljanja;
– ravnajo v skladu z navodili in zahtevami organizatorjev,
predavateljev in inštruktorjev oziroma drugega strokovnega
osebja izobraževalnega centra;
– skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdrav
ja in varnosti drugih;
– spoštujejo pravice, osebnost, dostojanstvo in položaj
drugih ter spoštujejo splošne civilizacijske vrednote;
– ravnajo s skrbnostjo dobrega gospodarja s premo
ženjem izobraževalnega centra in očistijo učna ter vadbena
sredstva po uporabi in opozorijo na morebitne poškodbe na
teh sredstvih;
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– skrbijo za čisto okolje;
– prispevajo k ugledu izobraževalnega centra;
– ravnajo v skladu s šolskim in hišnim redom ter drugimi
internimi akti izobraževalnega centra.
13. člen
(organiziranost udeležencev)
(1) Udeleženci so pri izvajanju programov izobraževanja
in usposabljanja v izobraževalnem centru razdeljeni na razre
de, oddelke ali skupine v skladu s programom izobraževanja
ali usposabljanja.
(2) Za nemoteno izvajanje programov izobraževanja ali
usposabljanja udeleženci v izobraževalnem centru organizirajo
dežurno in redarsko službo o čemer odloča vodja programa
izobraževanja ali usposabljanja.
14. člen
(odsotnost udeležencev)
(1) Primere in pogoje opravičene odsotnosti udeležencev
od učnega procesa, se določi v šolskem redu.
(2) Predstojnik gasilske šole oziroma vodja drugih oblik
usposabljanja v izobraževalnem centru lahko na predlog vodje
programa, začasno prepove udeležencu prisotnost pri učnem
procesu, če s svojo prisotnostjo ogroža sebe in nemoteno iz
vajanje učnega procesa oziroma če obstaja velika verjetnost,
da bi zaradi prisotnosti udeleženca prišlo do kršitev discipline
določene s tem pravilnikom in šolskim redom.
15. člen
(uporaba zaščitne opreme in sredstev)
(1) Strokovno teoretično in praktično izobraževanje ali
usposabljanje za pridobivanje spretnosti, veščin in izurjenosti
se izvaja v objektih, vadiščih in drugih površinah, ki so del izo
braževalnega centra ali so v njegovem upravljanju in v drugih
objektih, vadiščih ter območjih, če je za izvedbo izobraževanja
ali usposabljanja to potrebno.
(2) Udeleženci izobraževanja ali usposabljanja, organi
zatorji, predavatelji in inštruktorji morajo pri praktičnem uspo
sabljanju iz prejšnjega odstavka uporabljati ustrezno zaščitno
opremo in sredstva, določena s programi izobraževanja ali
usposabljanja in načrti za izvajanje vaj.
(3) Pri izvajanju programov na področju gasilstva, radio
loške, biološke in kemijske zaščite, varstva pred neeksplodira
nimi ubojnimi sredstvi oziroma pri izvajanju drugih programov,
pri katerih se uporabljajo nevarne snovi, morajo biti udeleženci
pred začetkom usposabljanja seznanjeni z nevarnostmi, pred
pisano zaščitno opremo in sredstvi ter njihovo uporabo oziroma
varnostnimi ukrepi, ki jih je treba izvajati med usposabljanjem.
Pri izvajanju posebej nevarnih nalog morajo udeleženci podpi
sati pred začetkom usposabljanja izjavo s katero potrdijo, da
so seznanjeni z nevarnostmi ter zaščitno opremo in sredstvi,
ki jih morajo uporabljati.
(4) Pri izvajanju programov usposabljanja pri katerih
udeleženci izvajajo posebej nevarne naloge, vodja programa,
predavatelj ali inštruktor pred začetkom usposabljanja preveri
sposobnost posameznega udeleženca. Če obstaja utemeljen
dvom, da udeleženec ni sposoben naloge opraviti varno zase
in za druge udeležence, mu predavatelj ali inštruktor prepove
izvajanje take naloge.
(5) Za izvedbo programov usposabljanja iz prvega in
tretjega odstavka tega člena pri katerih se uporabljajo nevarne
snovi oziroma se izvajajo posebej nevarne naloge, mora biti
pred začetkom usposabljanja izdelan načrt izvedbe usposa
bljanja, ki ima podobno vsebino kot načrt za vajo, določen s
tem pravilnikom. V načrtu usposabljanja se lahko določi tudi
prisotnost osebe usposobljene za nudenje prve pomoči ali
ekipe za nujno medicinsko pomoč, ki mora biti prisotna ves
čas izvajanja usposabljanja. Če je za izvedbo usposabljanja z
načrtom določena prisotnost osebe, usposobljene za nudenje
prve pomoči oziroma ekipe za nujno medicinsko pomoč, se
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usposabljanje brez njihove prisotnosti ne sme začeti. Za izde
lavo načrta usposabljanja in za njegovo vsebino, je odgovoren
vodja programa usposabljanja.
(6) Pri usposabljanju na področju varstva pred neeksplo
diranimi ubojnimi sredstvi se mora poleg zaščitne opreme in
sredstev ter ukrepov iz drugega, tretjega, četrtega in petega od
stavka tega člena, upoštevati tudi ukrepe in postopke določene
s predpisi o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.
16. člen
(kršitve discipline)
(1) Kršitve discipline v izobraževalnem centru so lažje in
težje.
(2) Lažje kršitve so:
– neprimeren odnos do drugih udeležencev, predavate
ljev, inštruktorjev in drugega strokovnega osebja izobraževal
nega centra;
– neprimeren odnos do učnih ali vadbenih sredstev, opre
me in inventarja v izobraževalnem centru oziroma v objektu ali
na območju, kjer se izvaja izobraževanje ali usposabljanje;
– neupravičena odsotnost z usposabljanja do 4 ure na
šolski dan oziroma do 0,5 odstotkov ur celotnega programa;
– trikratno zamujanje pouka ali dvakratno nespoštovanje
šolskega reda izobraževalnega centra.
(3) Težje kršitve so:
– nespoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
med izobraževanjem ali usposabljanjem;
– neopravičena odsotnost z usposabljanja nad 4 ure ozi
roma nad 0,5 odstotkov ur celotnega programa;
– namerno ali zaradi velike malomarnosti poškodovana
učna ali vadbena sredstva, oprema ali inventar izobraževalne
ga centra oziroma poškodovanje inventarja oziroma opreme v
objektu ali na območju, kjer se izvaja izobraževanje ali uspo
sabljanje;
– storitev kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, med izobraževanjem ali usposabljanjem;
– psihično ali fizično nasilje nad drugimi udeleženci ali
kršitev njihovih pravic oziroma spodbujanje neenakopravnega
obravnavanja udeležencev glede na spol, raso, etnično pripa
dnost, veroizpoved, socialni status in druge okoliščine;
– kakršnokoli spolno nadlegovanje, nadlegovanje ali tr
pinčenje;
– uživanje alkohola ali drugih psihotropnih snovi, ki zmanj
šujejo sposobnost za sodelovanje v učnem procesu oziroma
ogrožajo varnost udeležencev ali posedovanje, ponujanje ali
širjenje alkohola in drugih psihotropnih snovi;
– ponarejanje ali uničevanje učne dokumentacije.
17. člen
(disciplinski ukrepi)
(1) Za kršitev discipline v izobraževalnem procesu in v
programih usposabljanja, ki so daljši od 10 dni in se izvajajo v
izobraževalnem centru, se lahko izreče opomin, opomin pred
izključitvijo ali izključitev.
(2) Opomin izreka vodja programa, vodja gasilske šole
ali vodja drugih oblik usposabljanja. Opomin pred izključitvijo
in izključitev izreka vodja izobraževalnega centra. Disciplinski
ukrepi se izrekajo pisno s sklepom razen izključitve, ki se iz
reče v obliki odločbe. Sklep oziroma odločba mora vsebovati
obrazložitev in pouk o pravnem varstvu. Z ukrepom se seznani
poleg kršitelja tudi organ, lokalno skupnost, gospodarsko druž
bo, zavod ali drugo organizacijo, ki je udeleženca napotila na
izobraževanje ali usposabljanje.
(3) Predlog za uvedbo postopka zaradi disciplinske kršitve
lahko da organizator izobraževanja ali usposabljanja, predava
telj, inštruktor, drugo strokovno osebje izobraževalnega centra
oziroma udeleženec ali pristojni inšpektor, ki izve za kršitev
discipline.
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(4) Uživanje alkohola ali drugih psihotropnih snovi med
izobraževanjem ali usposabljanjem ugotavlja z alko testom
oziroma drugimi tehničnimi pomagali, oseba, zaposlena v iz
obraževalnem centru, ki jo pooblasti predstojnik Urada za
izobraževanje in usposabljanje uprave.
(5) Udeleženec, ki je kršil disciplino v izobraževalnem
centru, ima pred izrekom disciplinskega ukrepa pravico do
ustnega ali pisnega zagovora.
(6) Zoper sklep oziroma odločbo o izreku disciplinskega
ukrepa se udeleženec lahko pritoži predstojniku Urada za iz
obraževanje in usposabljanje uprave v treh dneh po prejemu
sklepa o izrečenem disciplinskem ukrepu.
(7) O pritožbi zoper sklep oziroma odločbo o izreku di
sciplinskega ukrepa odloča tričlanska komisija, ki jo imenuje
predstojnik Urada za izobraževanje in usposabljanje uprave,
ki mora o pritožbi odločiti v osmih dneh od dneva vložitve.
Pritožbena komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni za
poslen v izobraževalnem centru. Odločitev komisije se sporoči
udeležencu pisno in je dokončna.
(8) Disciplinskega ukrepa ni mogoče izreči po izteku 60
dni od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in kršitelja. Disci
plinskega ukrepa pa ni mogoče izvršiti, če je preteklo 30 dni
od dneva, ko je bil sklep oziroma odločba o ukrepu vročena
kršitelju.
(9) V šolskem redu se v skladu s tem pravilnikom uredi
postopek ugotavljanja disciplinske odgovornosti v izobraževal
nem procesu ter usposabljanjih daljših od 10 dni in izrekanje ter
izvrševanje ukrepov zaradi kršitve discipline v izobraževalnem
centru.
18. člen
(kršitev discipline med usposabljanjem)
(1) Za kršitve discipline med usposabljanjem, ki ni zajeto
v prejšnjem členu, se lahko kršitelju izreče opomin oziroma
izključitev iz programa usposabljanja.
(2) Opomin zaradi kršitve discipline med usposabljanjem
izreče vodja programa. Izključitev iz usposabljanja izreče vodja
izobraževalnega centra na predlog vodje programa.
(3) Postopek ugotavljanja disciplinske odgovornosti ude
ležencev med usposabljanjem mora biti hiter in prilagojen
dolžini ter vrsti usposabljanja. Pri tem se smiselno upoštevajo
določbe drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka prej
šnjega člena. Postopek se podrobneje uredi v šolskem redu
izobraževalnega centra.
19. člen
(odškodninska odgovornost)
(1) Udeleženec, inštruktor, predavatelj ali organizator
učnega procesa, ki med izvajanjem izobraževanja ali uspo
sabljanja ali v neposredni zvezi z njim, naklepoma ali iz velike
malomarnosti povzroči materialno škodo na objektih, vadbeni
opremi in sredstvih oziroma na drugem premoženju, jo je dol
žan povrniti.
(2) O odškodninski odgovornosti in višini povzročene
škode odloči s sklepom predstojnik Urada za izobraževanje in
usposabljanje uprave, ki mora pred tem ugotoviti okoliščine v
katerih je do povzročitve materialne škode prišlo. V ta namen
lahko imenuje tričlansko komisijo. S sklepom o odškodninski
odgovornosti se določi tudi rok v katerem je povzročitelj dolžan
povzročeno škodo Ministrstvu za obrambo povrniti.
(3) Generalni direktor uprave v izjemnih primerih lahko
dovoli, da se nastala škoda poravna v več delih, če presega
zmožnosti povzročitelja oziroma, če bi zaradi tega zašel v težak
socialni položaj.
20. člen
(izredni dogodki)
(1) Izredni dogodek v izobraževalnem centru je dogodek,
pojav ali stanje, ki je nastal s storitvijo ali opustitvijo ustreznega
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ali predpisanega ravnanja ali dogodek, pojav ali stanje v izo
braževalnem centru ali v zvezi z njegovo dejavnostjo, zaradi
katerega je neposredno ogrožena varnost oseb, premoženja
ali okolja oziroma zaradi katerega je prišlo do poškodb ude
ležencev usposabljanja ali drugih oseb, večje materialne ali
ekološke škode.
(2) Za izredni dogodek se šteje tudi naravna ali druga
nesreča zaradi katere je ogrožena varnost udeležencev ali dru
gih oseb v objektih izobraževalnega centra oziroma je nastala
materialna ali ekološka škoda.
(3) Predstojnik Urada za izobraževanje in usposabljanje
uprave predpiše postopek ravnanja in ukrepanja zaposlenih v
izobraževalnem centru oziroma zunanjih organizatorjev, pre
davateljev in inštruktorjev v primeru izrednega dogodka med
usposabljanjem.
Usposobljenost organizatorjev, predavateljev
in inštruktorjev
21. člen
(usposobljenost organizatorjev, predavateljev
in inštruktorjev)
(1) Program izobraževanja in usposabljanja v izobraže
valnem centru izvajajo organizatorji, predavatelji, inštruktorji
in laboranti.
(2) Zahtevana stopnja in smer izobrazbe ter pedagoška –
andragoška usposobljenost organizatorjev, predavateljev in in
štruktorjev, ki so zaposleni v izobraževalnem centru je določena
v aktu o organizaciji in sistemizaciji izobraževalnega centra.
(3) Predavatelji, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje
v izobraževalnem centru kot zunanji sodelavci, morajo imeti naj
manj višjo strokovno izobrazbo in ustrezno andragoško uspo
sobljenost. Inštruktorji morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo
in ustrezno andragoško usposobljenost. Pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati predavatelji se določijo v programu izobraževanja
in usposabljanja. Njihovo izpolnjevanje preverjajo predstojnik
izobraževalnega centra in vodja programa. Obveznosti in druga
vprašanja v zvezi z delom v izobraževalnem centru, predavate
ljev in inštruktorjev, ki v izobraževalnem centru niso zaposleni,
se uredijo pogodbeno.
(4) Za izvajanje določenih vrst usposabljanja morajo imeti
predavatelji in inštruktorji opravljen tudi ustrezen program uspo
sabljanja, na podlagi katerega pridobijo pooblastilo za delo kot
predavatelji ali inštruktorji. Vrsta predhodnega usposabljanja, ki
ga mora opraviti predavatelj ali inštruktor, se določi v programu
usposabljanja, ki se bo izvajal v izobraževalnem centru. Ustre
znost pooblastila, ki ga mora imeti predavatelj ali inštruktor,
preverja vodja programa.
(5) Zahtevana stopnja in smer izobrazbe predavateljev,
inštruktorjev in laborantov, ki izvajajo višješolski študijski pro
gram gasilstva, je določeno s predpisi o višjem strokovnem
izobraževanju.
22. člen
(usposobljenost predavateljev in inštruktorjev
drugih programov)
Predavatelji, ki izvajajo usposabljanja organov, enot, služb
in drugih operativnih sestav oziroma njihovih pripadnikov, ki jih
organizirajo društva in druge nevladne organizacije, morajo
imeti praviloma najmanj višjo strokovno izobrazbo in ustrezno
andragoško usposobljenost. Inštruktorji morajo imeti najmanj
srednjo izobrazbo in ustrezno andragoško usposobljenost.
Ustreznost usposobljenosti predavateljev in inštruktorjev pre
verjajo organizatorji usposabljanja.
23. člen
(andragoško usposabljanje predavateljev
in inštruktorjev)
(1) Urad za izobraževanje in usposabljanje uprave iz
vede temeljno usposabljanje za predavatelje in inštruktorje
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v izobraževalnem centru za pridobitev ustrezne andragoške
usposobljenosti praviloma v enem letu od dneva, ko je pre
davatelj ali inštruktor opravil v učnem procesu več kot 10 ur
predavateljskega ali inštruktorskega dela. Usposabljanje ni
obvezno za predavatelje in inštruktorje, če so ustrezno an
dragoško usposobljenost pridobili že pred začetkom dela v
izobraževalnem centru.
(2) Urad za izobraževanje in usposabljanje uprave mora
organizirati vsake tri leta dopolnilno andragoško usposabljanje
za predavatelje in inštruktorje, ki izvajajo programe izobraže
vanja in usposabljanja v izobraževalnem centru. Izobraževalni
center lahko organizira andragoško usposabljanje v dogovoru
z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami tudi za njihove
predavatelje in inštruktorje.
(3) Programe andragoškega usposabljanja iz prvega in
prejšnjega odstavka se pripravi v skladu z metodologijo za
pripravo izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in
pomoč v obsegu, ki je potreben za uspešno delo predavateljev
in inštruktorjev.
24. člen
(strokovni aktiv)
(1) Predstojnik Urada za izobraževanje in usposablja
nje uprave za potrebe spremljanja in dviga kakovosti izobra
ževanja in usposabljanja v izobraževalnem centru ustanovi
strokovni aktiv, ki ga sestavljajo predstavniki organizacijskih
enot Urada za izobraževanje in usposabljanje in predstavniki
predavateljev in inštruktorjev. Strokovni aktiv obravnava pro
blematiko posameznega področja usposabljanja, spremlja
evalvacijo učnih procesov in daje predloge za izboljšanje
kvalitete učnega procesa.
(2) Kakovost izobraževanja in usposabljanja v izobra
ževalnem centru spremlja pooblaščena oseba, ki jo imenuje
predstojnik Urada za izobraževanje in usposabljanje upra
ve.
Učna dokumentacija
25. člen
(učna dokumentacija)
(1) Izvajanje izobraževanja in usposabljanja se evidentira
v dnevniku usposabljanja, ki mora vsebovati najmanj seznam
udeležencev in izvajalcev učnega procesa, urnik, prisotnost
udeležencev in rezultate preverjanja oziroma ocenjevanja. O
izvajanju izobraževanja ali usposabljanja se lahko vodi tudi
druga potrebna dokumentacija.
(2) Po končani izvedbi izobraževalnega programa ali pro
grama usposabljanja se izvede evalvacija in izdela sprotno ali
ciklusno poročilo.
(3) Izobraževalni center izdaja šolske javne listine (spri
čevala in obvestila o uspehu), potrdila o udeležbi in potrdila o
uspešnem zaključku usposabljanja.
(4) Predstojnik izobraževalnega centra predpisuje vsebino
obrazcev prijavnih dokumentov (prijavnice in drugih dokumen
tov v zvezi z vpisom v izobraževalne programe in programe
usposabljanja), ki jih objavlja na spletni strani uprave.
26. člen
(vodenje in podpisovanje učne dokumentacije)
(1) Predstojnik Urada za izobraževanje in usposabljanje
uprave določi elektronski ali drug način vodenja učne doku
mentacije. Pri elektronsko vodeni učni dokumentaciji mora biti
hranjen tudi rezervni izvod v skladu s predpisi o dokumentar
nem gradivu.
(2) Javno listino (spričevala in obvestila o uspehu) podpi
še vodja izobraževalnega centra in vodja šole. Potrdila o ude
ležbi in potrdila o uspešnem zaključku usposabljanja podpisuje
vodja izobraževalnega centra in vodja programa.
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3. DRUGI IZVAJALCI USPOSABLJANJA
NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
27. člen
(izvajalci usposabljanja)
(1) Programe usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite
in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč lahko poleg izo
braževalnega centra, po programih, ki so sprejeti v skladu z
Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in tem
pravilnikom, izvajajo tudi druge izobraževalne organizacije, ki
izpolnjujejo pogoje predpisane s tem pravilnikom.
(2) Programe iz prejšnjega odstavka izvajajo organizatorji,
ki organizirajo usposabljanje, predavatelji strokovno teoretičnih
vsebin, predavatelji praktičnega pouka, spretnosti in veščin ter
inštruktorji praktičnega pouka.
28. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne
organizacije)
Izobraževalna organizacija iz prejšnjega člena mora izpol
njevati naslednje pogoje:
– registrirana mora biti za izobraževanje odraslih;
– imeti mora organizatorja usposabljanja z visokošolsko
izobrazbo ustrezne smeri, andragoško izobrazbo ter strokov
nim izpitom, predpisanim za področje izobraževanja;
– predavatelji strokovno teoretičnih vsebin ter praktičnega
pouka, spretnosti in veščin, ki sodelujejo pri usposabljanju, mo
rajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri;
– inštruktorji praktičnega pouka, ki sodelujejo pri uspo
sabljanju, morajo imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo
ustrezne smeri;
– razpolagati mora s prostori, opremo in učnimi sredstvi,
predpisanimi za izvedbo posameznega programa usposablja
nja.
29. člen
(pridobitev in odvzem pooblastila)
(1) Izobraževalne organizacije, ki želijo izvajati programe
usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zašči
to, reševanje in pomoč, vložijo vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev iz prejšnjega člena pri upravi. Uprava po uradni dol
žnosti preveri izpolnjevanje pogoja iz prve alineje prejšnjega
člena.
(2) Uprava izobraževalni organizaciji, ki izpolnjuje predpi
sane pogoje, v šestdesetih dneh od vložitve vloge, izda poobla
stilo za izvajanje programov usposabljanja pripadnikov Civilne
zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč oziroma
njeno vlogo zavrne.
(3) Pooblastilo se izda za nedoločen čas.
(4) Pooblastilo preneha veljati, če izobraževalna orga
nizacija več ne izpolnjuje pogojev na podlagi katerih ji je bilo
pooblastilo izdano. Izobraževalna organizacija je dolžna brez
odlašanja obvestiti upravo, če preneha izpolnjevati katerikoli
pogoj, ki je predpisan s tem pravilnikom za izvajanje usposa
bljanja iz prvega odstavka tega člena.
(5) Pooblastilo iz tretjega odstavka tega člena lahko upra
va odvzame v primeru iz prejšnjega odstavka oziroma, če se
pri izvajanju programov usposabljanja ugotovijo večje nepra
vilnosti.
4. INŠPEKCIJA
30. člen
(pristojna inšpekcija)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja Inšpekto
rat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
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5. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
(veljavnost pooblastil)
Pooblastila za izvajanje usposabljanja na področju var
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so bila pridobljena
pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
32. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne organizacije,
ki izvajajo usposabljanje s področja varstva pred naravnim in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 16/96 in 31/97).
33. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-13/2009-7
Ljubljana, dne 4. decembra 2009
EVA 2008-1911-0010
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4458.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi
odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev,
ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem
zavarovanju

Na podlagi določb 23. člena Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in
76/08) in 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na svoji 13. seji
dne 17. 9. 2009 sprejela

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o določitvi odstotkov
vrednosti zdravstvenih storitev,
ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem
zavarovanju
1
V Sklepu o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih sto
ritev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 73/95 in 2/96 – popr. in 51/09) se v 7. točki v
drugem stavku za besedo »zdravila« doda besedna zveza »in
živila za posebne zdravstvene namene«.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko
da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije. Sklep začne veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2009-DI/2
Ljubljana, dne 17. septembra 2009
EVA 2009-2711-0044
Predsednica Skupščine
Pavlina Svetic l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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Sklep o določitvi seznama medsebojno

Na podlagi prvega odstavka 16.zamenljivih
člena Zakona
o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in
zdravil
45/08), 13. člena Pravilnika o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje
Na zdravil
podlagi prvega
odstavka
členašt.
Zakona
o zdra
medsebojne zamenljivosti
(Uradni
list16.RS,
86/08
in 63/09) in 19. člena
vilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08), 13. člena Pravilnika
Sklepa o ustanovitvi oJavne
agencije
Republike
Slovenije
za
zdravila in medicinske
natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medse
zdravil (Uradni
RS, št. 86/08 Javne
in 63/09) agencije Republike
pripomočke (Uradni bojne
list zamenljivosti
RS, št. 115/06)
je list
direktorica
člena Sklepa pripomočke
o ustanovitvi Javne
Slovenije za zdravila inin19.
medicinske
dneagencije
27.11.Republike
2009 sprejela
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list
RS, št. 115/06) je direktorica Javne agencije Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke dne 27. 11.
2009 sprejela
SKLEP

o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
SKLEP
o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil

1. člen
1. člen

(1) S tem sklepom se določi
zdravil.
(1) S seznam
tem sklepommedsebojno
se določi seznamzamenljivih
medsebojno zamen

ljivih zdravil.
(2) V seznam medsebojno zamenljivih zdravil se uvrstijo
(2) V seznam medsebojno
zamenljivih zdravil se uvrstijo zdravila, ki imajo dovoljenje
zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji
za promet v RepublikinaSloveniji
na dan
15.
novembra
2009,
oziroma so v prometu na
dan 15. novembra
2009,
oziroma
so v prometu
na podlagi
50.
člena
Zakona
o
zdravilih
(Uradni
list
RS,
št.
31/06
in
45/08;
podlagi 50. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06
in 45/08; v nadaljnjem
v nadaljnjem besedilu: zakon) in ki glede primernosti za med
besedilu: zakon) in ki
glede
primernosti
za
medsebojno
zamenjavo
znotraj skupin
sebojno zamenjavo znotraj skupin ustrezajo zahtevam prvega
ustrezajo zahtevam odstavka
prvega16.odstavka
členaPravilnika
zakona
in določbam Pravilnika o
člena zakona 16.
in določbam
o natančnej
ših in
zahtevah
in postopku
za ugotavljanje medsebojne
zamen zamenljivosti zdravil
natančnejših zahtevah
postopku
za ugotavljanje
medsebojne
ljivosti zdravil (Uradni list RS, št. 86/08 in 63/09; v nadaljnjem
(Uradni list RS, št. 86/08
in 63/09; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
besedilu: pravilnik).
(3) Seznam zdravil iz prejšnjega odstavka vsebuje po
o zdravilih,odstavka
razvrščenih vsebuje
v skupine na
peti ravnioATC
(3) Seznam zdravil izdatke
prejšnjega
podatke
zdravilih, razvrščenih v
klasifikacije,
kot
so
določeni
v
drugem
odstavku
13.
člena
skupine na peti ravni ATC klasifikacije, kot so določeni v drugem odstavku 13. člena
pravilnika.

pravilnika.

2. člen
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:

2. člen

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:

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 z 90 kapsulami (15 x 6 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 048984 14.11.2008
5363-I-1911/08

3.) 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

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

Pliva-MAH

048844
27.8.2009
5363-I-1182/09

6.) 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

7.) 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

8.) 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

Priloga

Stran

13792 /
10 mg

Št.
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kapsula, trda

1.) 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

2.) 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

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

CHEMO IBERICA 048992 14.11.2008
5363-I-1912/08

6.) 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

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

Pliva-MAH

048879
27.8.2009
5363-I-1185/09

8.) 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

9.) Ulzol 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
10. Ulzol 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 90 kapsulami (15 x 6 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048887
27.8.2009
5363-I-1186/09
048909
27.8.2009
5363-I-1188/09

20 mg

20 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

Pliva-MAH

kapsula, trda

1.) 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

2.) 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

3.) 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

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

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 v plastenki

KRKA

040770 18.12.2003
5363-I-809/03

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

KRKA

040797 18.12.2003
5363-I-810/03

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

KRKA

040800 18.12.2003
5363-I-808/03

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

KRKA

080039 18.12.2003
5363-I-805/03

40 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

1.) 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

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

CHEMO IBERICA 049050 14.11.2008
5363-I-1918/08
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3.) 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

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

Pliva-MAH

048933
27.8.2009
5363-I-1191/09

6.) 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

7.) 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

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 s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

013889
19.2.2007
5363-I-82/07

2.) 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

3.) 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

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

KRKA

040843 18.12.2003
5363-I-812/03
040827 18.12.2003
5363-I-814/03

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

KRKA

040819 18.12.2003
5363-I-813/03

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

LEK-MAH

028622
21.7.2009
5363-I-921/09

2.) 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

3.) 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

4.) 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

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

Nycomed N

071900
12.6.2009
EU/1/09/515/001

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

Nycomed N

072036
12.6.2009
EU/1/09/515/004

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

Nycomed N

072010
12.6.2009
EU/1/09/515/003

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

Nycomed N

071960
12.6.2009
EU/1/09/515/002

9.) 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

10. 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

11. 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

12. 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

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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

061964
27.5.2009
5363-I-660/09

15. 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

40 mg

pantoprazol
20 mg

kapsula, trda

gastrorezistentna tableta

KRKA

A02BC02

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

LEK-MAH

028630
21.7.2009
5363-I-923/09

2.) 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

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

Nycomed N-MAH

091413 30.10.2007
5363-I-745/07

4.) Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5.) Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Nycomed N-MAH

089842 30.10.2007
5363-I-744/07
013790
11.8.2009
5363-I-1074/09

6.) 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

7.) 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

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

KRKA-MAH

013668
10.8.2009
5363-I-1073/09

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

Tecnimede-MAH

078310
17.7.2009
5363-I-911/09

13. 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

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 z 2 plastenkama z 28 kapsulami

Pliva-MAH

014370
16.2.2007
5363-I-111/07

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

Pliva-MAH

014320
16.2.2007
5363-I-110/07

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

Pliva-MAH

045721
4.8.2008
5363-I-1268/08

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

Pliva-MAH

045713
4.8.2008
5363-I-1267/08

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 14 kapsulami

Pliva-MAH

045748
4.8.2008
5363-I-1270/08

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

Pliva-MAH

014389
16.2.2007
5363-I-112/07

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

Pliva-MAH

014460
16.2.2007
5363-I-113/07

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

Pliva-MAH

045730
4.8.2008
5363-I-1269/08

Hygia-MAH1

085740 26.10.2009
5363-I-1634/09

40 mg

lansoprazol
15 mg

30 mg

esomeprazol
20 mg

gastrorezistentna tableta

gastrorezistentna kapsula, trda

KRKA-MAH

A02BC03

gastrorezistentna kapsula, trda

gastrorezistentna kapsula, trda

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

A02BC05
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Št.

2.) Emozul 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
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Stran

13795

Hygia-MAH1

085758 26.10.2009
5363-I-1635/09

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

AstraZeneca

013714 20.11.2008
5363-I-1937/08
013730 20.11.2008
5363-I-1938/08

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

LEK

056812
9.3.2009
5363-I-318/09

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

LEK

056855
9.3.2009
5363-I-319/09

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

Hygia-MAH1

085766 26.10.2009
5363-I-1637/09

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

Hygia-MAH1

085782 26.10.2009
5363-I-1636/09

3.) 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

4.) 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

5.) 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

6.) 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

gastrorezistentna tableta

40 mg

AstraZeneca

gastrorezistentna kapsula, trda

gastrorezistentna tableta

ondansetron
4 mg

8 mg

granisetron
1 mg

2 mg

filmsko obložena tableta

A04AA01

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

A04AA02

filmsko obložena tableta

Stran

13796 /

Št.

102 / 11. 12. 2009

ursodeoksiholna kislina
250 mg

kapsula
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A05AA02

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

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

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

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

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

mesalazin
4g

rektalna suspenzija

A07EC02

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

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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

076082 22.10.2007
5363-I-731/07

4.) 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

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

Merck

011320
19.5.2009
5363-I-644/09
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

Medis

001660
28.8.2006
5363-I-614/06

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

Merck SLO-MAH

040886
1.4.2009
5363-I-464/09

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

Berlin Chem-MAH

filmsko obložena tableta
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3.) 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

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 120 tabletami (8 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

042021
14.5.2008
5363-I-896/08

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

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 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

028851
18.7.2008
5363-I-1155/08

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

KRKA

028860
18.7.2008
5363-I-1156/08

4.) 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

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

Generics-MAH

083640
10.9.2009
5363-I-1256/09

6.) 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

7.) 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 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

048429 12.11.2008
5363-I-1872/08

3.) 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

4.) 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

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

Arrow-MAH

083950
7.9.2009
5363-I-1259/09

6.) Glimepirid Arrow 1 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Glimepirid Arrow 1 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

083810
7.9.2009
5363-I-1258/09
083780
7.9.2009
5363-I-1260/09

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

LEK

038717
14.4.2008
5363-I-671/08

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

LEK

038709
14.4.2008
5363-I-670/08

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. 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

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

KRKA

039489
15.2.2006
5363-I-140/06

13. 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

14. 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

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

Berlin Chem-MAH

037958
17.3.2009
5363-I-385/09

16. 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

gliklazid

30 mg

glimepirid
1 mg

tableta s prirejenim sproščanjem

tableta

A10BB09

A10BB12

Arrow-MAH

Stran

13798 /

Št.
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17. Trical 1 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
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037982
17.3.2009
5363-I-382/09

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 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

048461 12.11.2008
5363-I-1875/08

3.) 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

4.) 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

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

Arrow-MAH

084034
7.9.2009
5363-I-1262/09

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

Arrow-MAH

084115
7.9.2009
5363-I-1263/09

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

Arrow-MAH

084000
7.9.2009
5363-I-1261/09

8.) 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

9.) 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

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. 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

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

KRKA

039519
15.2.2006
5363-I-141/06

13. 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

14. Trical 2 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
15. Trical 2 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038040
17.3.2009
5363-I-388/09
038067
17.3.2009
5363-I-386/09

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

17. 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

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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

048470 12.11.2008
5363-I-1877/08

3.) 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

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

Wörwag Ph.-MAH

048488 12.11.2008
5363-I-1876/08

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

Arrow-MAH

084123
7.9.2009
5363-I-1264/09

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

Arrow-MAH

084131
7.9.2009
5363-I-1265/09

7.) Glimepirid Arrow 3 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

084140
7.9.2009
5363-I-1266/09

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

LEK

038741
14.4.2008
5363-I-674/08

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

LEK

038768
14.4.2008
5363-I-675/08

10. 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

11. 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

2 mg

3 mg

tableta

Berlin Chem-MAH

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

KRKA

039543
15.2.2006
5363-I-142/06

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038113
17.3.2009
5363-I-392/09

15. 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

16. 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

17. 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

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

Arrow-MAH

084166
7.9.2009
5363-I-1268/09
084158
7.9.2009
5363-I-1267/09

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

Arrow-MAH

084174
7.9.2009
5363-I-1269/09

7.) 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

8.) 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

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

KRKA

039578
15.2.2006
5363-I-143/06

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

Menarini-MAH

011460
16.1.2007
5363-I-36/07

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

Menarini-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)

Wörwag Ph.-MAH

048534 12.11.2008
5363-I-1882/08

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

KRKA

039608
15.2.2006
5363-I-144/06

5.) 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

6.) 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

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 Arrow 0,5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow ApS-MAH

090468
4.11.2009
5363-I-1699/09

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

Teva NL

076902
29.6.2009
EU/1/09/530/002

Novo-Nordisk

002631
17.8.1998
EU/1/98/076/012

4 mg

6 mg

repaglinid
0,5 mg

1 mg

tableta

Arrow-MAH

tableta

tableta

A10BX02

tableta

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

Stran
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2.) Repaglinid Arrow 1 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow ApS-MAH

090484
4.11.2009
5363-I-1700/09

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

Teva NL

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

Arrow ApS-MAH

090514
4.11.2009
5363-I-1701/09

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

Teva NL

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

Galex-MAH

082180
21.9.2009
5363-I-1402/09

2.) AGRELEX 75 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Galex-MAH

082120
21.9.2009
5363-I-1401/09

3.) Klopidogrel EGIS 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Egis Mad-MAH

089125
6.11.2009
5363-I-1730/09

4.) Klopidogrel EGIS 75 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Egis Mad-MAH

089109
6.11.2009
5363-I-1732/09

5.) Klopidogrel EGIS 75 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Egis Mad-MAH

089117
6.11.2009
5363-I-1731/09

6.) Klopidogrel Jenson 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Jenson

089133
6.11.2009
5363-I-1729/09

7.) Klopidogrel Mylan 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnih omotih

Mylan

085065
21.9.2009
EU/1/09/559/003

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

Sanofi BMS

006408
15.7.1998
EU/1/98/069/001

9.) Zyllt 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu

KRKA

011061
28.9.2009
EU/1/09/553/003

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 100 tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

014818
3.10.2008
5363-I-1588/08

3.) 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

4.) 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

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

014826
3.10.2008
5363-I-1589/08

2 mg

kalcitriol

0,25 µg

0,5 µg

klopidogrel
75 mg

moksonidin
0,2 mg

0,3 mg

tableta

kapsula, mehka

A11CC04

kapsula, mehka

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

B01AC04

C02AC05

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

Wörwag Ph.-MAH

014842
3.10.2008
5363-I-1591/08

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

Wörwag Ph.-MAH

014834
3.10.2008
5363-I-1590/08

Solvay D-MAH

072613
17.1.2007
5363-I-48/07

2.) 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

3.) 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

4.) 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

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

KRKA

022411
5.11.2008
5363-I-1795/08

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

KRKA

020702
5.11.2008
5363-I-1796/08

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 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

002950
27.9.2006
5363-I-715/06

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 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

060283
20.1.2005
5363-I-39/05

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

KRKA

020710
5.11.2008
5363-I-1799/08

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

KRKA

020737
5.11.2008
5363-I-1800/08

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 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

060313
20.1.2005
5363-I-40/05

6.) 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

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

doksazosin
2 mg

4 mg

4 mg

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 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

025283 27.12.2004
5363-I-762/04

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

KRKA

025259 27.12.2004
5363-I-760/04

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

KRKA

025232 27.12.2004
5363-I-758/04

7.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sproščanjem 4 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sproščanjem 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

025275 27.12.2004
5363-I-761/04
025240 27.12.2004
5363-I-759/04

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

Pliva-MAH

KRKA

057452
23.2.2009
5363-I-265/09

Stran
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10. 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

11. 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

12. 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

1.) INDAPAMID 1,5 mg SR Servier film.obl. tablete s podaljšanim 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 1,5 mg film.obl. tablete s podaljšanim sproščanjem
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 1,5 mg film.obl. tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)

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 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

043281
14.5.2008
5363-I-900/08

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

Belupo

043290
14.5.2008
5363-I-901/08

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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

032298
6.7.2005
5363-I-492/05

2.) 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

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

Belupo

043273
14.5.2008
5363-I-902/08

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

Merck

011584
6.7.2009
5363-I-794/09

1.) Lovispes 5 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) Lovispes 5 mg tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

042226
8.4.2008
5363-I-627/08
042293
8.4.2008
5363-I-632/08

3.) 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

4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) 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

8.) 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

indapamid
1,5 mg

bisoprolol
5 mg

10 mg

nebivolol
5 mg

C03BA11
filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

tableta

C07AB07

tableta

tableta

C07AB12

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

Specifar GR-MAH

042285
8.4.2008
5363-I-631/08

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

Specifar GR-MAH

085901 13.10.2009
5363-I-1530/09

11. Lovispes 5 mg tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

085928 13.10.2009
5363-I-1534/09

12. 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

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

Specifar GR-MAH

085910 13.10.2009
5363-I-1527/09

14. 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

15. 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

16. 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

17. 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

18. 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

19. 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

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

Galex

042358
16.7.2008
5363-I-1130/08

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

Galex

084522
31.8.2009
5363-I-1225/09

22. 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 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

034126
6.9.2004
5363-I-562/04

3.) CORYOL tablete 3,125 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) DILATREND tablete 3,125 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

034053
6.9.2004
5363-I-561/04
014990
8.3.2005
5363-I-194/05

karvedilol

3,125 mg

6,25 mg

tableta

C07AG02

ROCHE-mah

tableta

1.) 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

2.) 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

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 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

067822
27.5.2008
5363-I-947/08

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

12,5 mg

tableta

Stran
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3.) 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

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

Galex

063827
24.5.2005
5363-I-403/05

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

KRKA

005738
14.1.2005
5363-I-12/05

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

KRKA

034045
14.1.2005
5363-I-13/05

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

ROCHE-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 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

067911
27.5.2008
5363-I-951/08

3.) 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

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

Wörwag Ph.-MAH

020630
17.6.2008
5363-I-1042/08

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

Wörwag Ph.-MAH

020770
17.6.2008
5363-I-1043/08

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

Arrow-MAH

030660
9.9.2009
5363-I-1304/09

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

Arrow-MAH

030520
9.9.2009
5363-I-1303/09

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

Arrow-MAH

030830
9.9.2009
5363-I-1305/09

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

Arrow-MAH

030970
9.9.2009
5363-I-1306/09

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

LEK

034436
14.3.2008
5363-I-482/08

9.) 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

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

LEK

040894
22.7.2008
5363-I-1176/08

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

LEK

040967
22.7.2008
5363-I-1175/08

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

LEK

010677
22.7.2008
5363-I-1177/08

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

25 mg

tableta

amlodipin

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

C08CA01

014168
9.3.2009
5363-I-322/09
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10 mg

Št.
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Stran

13805

tableta

1.) 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

2.) 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

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

030210
9.9.2009
5363-I-1308/09

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

Arrow-MAH

030490
9.9.2009
5363-I-1310/09

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

Arrow-MAH

030180
9.9.2009
5363-I-1307/09

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

Arrow-MAH

030350
9.9.2009
5363-I-1309/09

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

LEK

008680
22.7.2008
5363-I-1181/08
040983
22.7.2008
5363-I-1179/08

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

LEK

040975
22.7.2008
5363-I-1180/08

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

LEK

010685
22.7.2008
5363-I-1182/08

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

Vitabalans-MAH

082660
14.9.2009
5363-I-1348/09

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

Vitabalans-MAH

082635
14.9.2009
5363-I-1347/09

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

KRKA

020109 24.11.2006
5363-I-869/06

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

KRKA

001163 24.11.2006
5363-I-868/06

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

LEK

055859
3.2.2004
5363-I-62/04

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

LEK

059005
13.1.2006
5363-I-67/06

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

LEK

059668
13.1.2006
5363-I-66/06

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

Vitabalans-MAH

082350
14.9.2009
5363-I-1350/09

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

Vitabalans-MAH

082392
14.9.2009
5363-I-1349/09

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

KRKA

027766
18.3.2005
5363-I-210/05

enalapril
5 mg

10 mg

tableta

LEK

C09AA02

tableta

Stran

13806 /

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

KRKA

028479
18.3.2005
5363-I-209/05

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

LEK

055913
5.2.2004
5363-I-65/04

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

LEK

059412
13.1.2006
5363-I-62/06

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

LEK

059064
13.1.2006
5363-I-63/06

9.) 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

Vitabalans-MAH

082520
14.9.2009
5363-I-1351/09

2.) ENALATIN 20 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Vitabalans-MAH

082490
14.9.2009
5363-I-1352/09

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

KRKA

020087
21.3.2005
5363-I-211/05

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

KRKA

027774
21.3.2005
5363-I-212/05

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

LEK

055948
5.2.2004
5363-I-66/04

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

LEK

055964
5.2.2004
5363-I-67/04

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

LEK

059102
13.1.2006
5363-I-65/06

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

LEK

029904
13.1.2006
5363-I-64/06

9.) 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 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051560
9.1.2009
5363-I-72/09

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

Belupo

051551
9.1.2009
5363-I-71/09

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

Galex

024490
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

20 mg
tableta
1.) ENALATIN 20 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

lizinopril
5 mg

10 mg

20 mg

tableta

C09AA03

tableta

tableta
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perindopril

1,669 mg

tableta

Št.

102 / 11. 12. 2009 /

Stran

13807

C09AA04

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

LEK

041882
18.3.2008
5363-I-505/08
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)

KRKA-MAH

032522
6.5.2009
5363-I-572/09

7.) 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

8.) 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

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 z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

018066
6.5.2009
5363-I-579/09

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

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 Arrow 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 ali 2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

084549
10.9.2009
5363-I-1336/09

4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10. 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

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 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

032611
6.5.2009
5363-I-584/09

13. 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

14. 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

15. 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

3,338 mg

Teva NL1-MAH

tableta

Stran

13808 /

Št.

6,676 mg

102 / 11. 12. 2009
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tableta

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 Arrow 8 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 ali 2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

084557
10.9.2009
5363-I-1337/09

3.) 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

4.) 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

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

Teva NL1-MAH

049131 24.11.2008
5363-I-1963/08

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

KRKA-MAH

099896
6.5.2009
5363-I-598/09

7.) 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

8.) 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

9.) 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

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

099774
6.5.2009
5363-I-592/09

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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

099760
6.5.2009
5363-I-595/09

14. 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

15. 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

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

KRKA

062286
19.7.2004
5363-I-500/04

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

KRKA

062278
19.7.2004
5363-I-499/04

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

KRKA

062243
19.7.2004
5363-I-497/04

5.) 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

6.) 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

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)
2,5 mg
tableta

Sanofi-Aventis

057797
7.9.2009
5363-I-1282/09

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

KRKA

062316
19.7.2004
5363-I-503/04

2.) 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

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

ramipril

1,25 mg

tableta

C09AA05
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4.) AMPRIL tablete 2,5 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062367
19.7.2004
5363-I-504/04

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

KRKA

062375
19.7.2004
5363-I-505/04

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

KRKA

062405
19.7.2004
5363-I-506/04

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

Actavis Mad-MAH

032093
30.7.2009
5363-I-995/09

8.) 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

9.) 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

10. 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

11. 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

12. 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

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

Sanofi-Aventis

057827
7.9.2009
5363-I-1283/09

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

KRKA

062553
19.7.2004
5363-I-512/04

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

KRKA

062421
19.7.2004
5363-I-507/04

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

KRKA

062529
19.7.2004
5363-I-509/04

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

KRKA

062499
19.7.2004
5363-I-508/04

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

KRKA

062545
19.7.2004
5363-I-511/04

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

Actavis Mad-MAH

032433
30.7.2009
5363-I-996/09

8.) 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

9.) 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

10. 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

11. Ramigamma 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
12. Ramigamma 5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

058467
25.3.2009
5363-I-432/09
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
7.9.2009
5363-I-1284/09

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

KRKA

062596
19.7.2004
5363-I-515/04

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

KRKA

062561
19.7.2004
5363-I-513/04

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

KRKA

062626
19.7.2004
5363-I-517/04

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

KRKA

062634
19.7.2004
5363-I-518/04

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

KRKA

062618
19.7.2004
5363-I-516/04

5 mg

10 mg

tableta

Wörwag Ph.-MAH

tableta

Stran

13810 /

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

KRKA

062588
19.7.2004
5363-I-514/04

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 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

016462
6.4.2009
5363-I-493/09

10. 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

11. 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

12. 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

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

Sanofi-Aventis

070912
7.9.2009
5363-I-1285/09

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

Actavis Isl.-MA

085839 21.10.2009
5363-I-1601/09

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

Arrow-MAH

036269
5.8.2008
5363-I-1285/08

3.) 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

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

Arrow-MAH

036242
5.8.2008
5363-I-1284/08

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

Arrow-MAH

036234
5.8.2008
5363-I-1283/08

6.) 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

7.) 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

8.) 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

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

Generics-MAH

028827 28.11.2008
5363-I-1988/08
002402
12.8.2009
5363-I-1094/09

fozinopril
10 mg

20 mg

tableta

C09AA09

BMS češka-MAH

tableta

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

Actavis Isl.-MA

085847 21.10.2009
5363-I-1602/09

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

Arrow-MAH

036315
5.8.2008
5363-I-1290/08

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

Arrow-MAH

036331
5.8.2008
5363-I-1292/08

4.) 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

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

Arrow-MAH

036323
5.8.2008
5363-I-1291/08

6.) 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

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

Arrow-MAH

036307
5.8.2008
5363-I-1289/08

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

Arrow-MAH

036285
5.8.2008
5363-I-1287/08

9.) 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

10. 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
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0,5 mg

kapsula, trda

Št.
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Stran
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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 s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Merck SLO-MAH

057622
4.3.2009
5363-I-296/09

4.) 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

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

Galex-MAH

078840
6.8.2009
5363-I-1056/09
057681
4.3.2009
5363-I-299/09

5.) 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

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

1.) 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

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

LEK

007404
10.3.2009
5363-I-349/09

3.) 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

4.) 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

1.) 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

2.) 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

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 mg

2 mg

4 mg

enalapril + diuretiki
20 mg

enalapril + diuretiki
10 mg

kapsula, trda

kapsula, trda

Merck SLO-MAH

kapsula, trda

tableta

tableta

C09BA02

C09BA03

Stran

13812 /

Št.
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20 mg
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tableta

1.) 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

2.) 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

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

Arrow-MAH

084565
10.9.2009
5363-I-1333/09

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

KRKA-MAH

011096
7.5.2009
5363-I-611/09
010995
7.5.2009
5363-I-609/09

7.) 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

8.) 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

9.) 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.) Perindopril/indapamid Arrow 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

084573
10.9.2009
5363-I-1334/09

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

KRKA-MAH

011240
7.5.2009
5363-I-617/09

4.) 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

5.) 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

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

KRKA-MAH

011193
7.5.2009
5363-I-614/09

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.) 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

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

LEK

036765
11.2.2009
5363-I-200/09

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

LEK

001104
22.2.2009
5363-I-201/09

perindopril +diuretiki
1,669 mg

3,338 mg

ramipril +diuretiki
2,5 mg

tableta

C09BA04

KRKA-MAH

tableta

tableta

C09BA05
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6.) 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

7.) 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

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

KRKA

037699
14.2.2007
5363-I-98/07

2.) 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

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

Actavis Isl.-MA

046272
1.9.2008
5363-I-1402/08

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

Actavis Isl.-MA

046264
1.9.2008
5363-I-1401/08

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

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

Actavis Isl.-MA

085103
7.10.2009
5363-I-1486/09

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

KRKA

099670
15.6.2006
5363-I-431/06

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

Actavis Isl.-MA

085111
7.10.2009
5363-I-1487/09

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 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

054836
24.3.2009
5363-I-225/09

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

losartan

12,5 mg

25 mg

50 mg

filmsko obložena tableta

C09CA01

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

Stran

13814 /

Št.
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8.) Losartan TEVA 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Losartan TEVA 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

10. 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

11. 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

12. 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

13. 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

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

Clinres-MAH1

084204
9.9.2009
5363-I-1319/09

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

Actavis Isl.-MA

085120
7.10.2009
5363-I-1488/09

1.) 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

2.) 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

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 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

031356
2.12.2008
5363-I-2000/08

8.) 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

9.) 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

10. 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

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

Teva NL1-MAH

054771
24.3.2009
5363-I-228/09

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

13. LOTAR 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Clinres-MAH1

084190
9.9.2009
5363-I-1320/09

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

Actavis Isl.-MA

085090
7.10.2009
5363-I-1489/09

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

KRKA

099956
22.8.2006
5363-I-553/06
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

6.) Valsol 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084760
22.9.2009
5363-I-1411/09

100 mg

valsartan

40 mg

Teva NL1-MAH

054828
24.3.2009
5363-I-224/09
054810
24.3.2009
5363-I-223/09

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

C09CA03

Pliva-MAH
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Stran

13815

7.) Valsol 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 280 tabletami (20 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084786
22.9.2009
5363-I-1415/09

8.) Valsol 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084751
22.9.2009
5363-I-1413/09

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

Lab.Liconsa-MAH

084794
22.9.2009
5363-I-1412/09

10. Valsol 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084778
22.9.2009
5363-I-1414/09

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 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

046370
2.9.2008
5363-I-1410/08

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

Pliva-MAH

046361
2.9.2008
5363-I-1409/08

6.) Valsol 80 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084832
22.9.2009
5363-I-1418/09

7.) Valsol 80 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084824
22.9.2009
5363-I-1416/09

8.) Valsol 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 280 tabletami (20 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084840
22.9.2009
5363-I-1420/09

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

Lab.Liconsa-MAH

084816
22.9.2009
5363-I-1417/09

10. Valsol 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084808
22.9.2009
5363-I-1419/09

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

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

6.) Valsol 160 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084735
22.9.2009
5363-I-1424/09

7.) Valsol 160 mg filmsko obložene tablete
škatla z 280 tabletami (20 x 14 tablet v pretisnem omotu)
8.) Valsol 160 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084743
22.9.2009
5363-I-1425/09
084719
22.9.2009
5363-I-1422/09

9.) Valsol 160 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084700
22.9.2009
5363-I-1421/09

10. Valsol 160 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084727
22.9.2009
5363-I-1423/09

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

Sanofi BMS

003557
27.8.1997
EU/1/97/046/001

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

Farmadent-MAH

039420
6.3.2008
5363-I-409/08

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

Farmadent-MAH

039390
6.3.2008
5363-I-408/08

80 mg

160 mg

Irbesartan
75 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

tableta

Lab.Liconsa-MAH

C09CA04

Stran

13816 /

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

LEK

074918
8.7.2009
5363-I-825/09

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

Sanofi BMS

003565
27.8.1997
EU/1/97/046/004

2.) 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

3.) 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

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 BMS

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
24.9.2009
5363-I-1455/09

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
24.9.2009
5363-I-1456/09

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
24.9.2009
5363-I-1457/09

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

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
24.9.2009
5363-I-1458/09

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 N

003891 16.12.1998
EU/1/98/090/002

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

Bayer Sch.

004944 11.12.1998
EU/1/98/089/002

3.) PRITOR 40mg filmsko obložene tablete
56 tablet

Bayer Sch.

029270 11.12.1998
EU/1/98/089/003

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

Boehringer N

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 Sch.

004928 11.12.1998
EU/1/98/089/007

3.) PRITOR 80mg filmsko obložene tablete
56 tablet

Bayer Sch.

029289 11.12.1998
EU/1/98/089/008

150 mg

300 mg

kandesartan
4 mg

8 mg

16 mg

telmisartan
40 mg

80 mg

tableta

tableta

tableta

C09CA06

tableta

tableta

tableta

C09CA07

tableta
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losartan + diuretiki
50 mg

filmsko obložena tableta

Št.

102 / 11. 12. 2009 /

Stran

13817

C09DA01

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

Teva NL1-MAH

047341
24.9.2009
5363-I-1452/09

3.) 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
24.9.2009
5363-I-1451/09

4.) 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

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

KRKA

049662 20.11.2008
5363-I-1951/08

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

KRKA

049620 20.11.2008
5363-I-1952/08

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

KRKA

030171 20.11.2008
5363-I-1719/08

8.) 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

9.) 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

10. 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

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)
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

047350
24.9.2009
5363-I-1453/09
047406
24.9.2009
5363-I-1454/09

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

KRKA

090255
9.4.2004
5363-I-219/04

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

KRKA

049697 20.11.2008
5363-I-1955/08

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

KRKA

090182
9.4.2004
5363-I-218/04

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10. 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

11. 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

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

KRKA

090298
9.4.2004
5363-I-220/04

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 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

071030
10.6.2009
5363-I-721/09

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

16. 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

100 mg

filmsko obložena tableta

Teva NL1-MAH

Stran

13818 /

Št.

102 / 11. 12. 2009

valsartan + diuretiki
80 mg

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

Farmadent-MAH

040940
10.3.2008
5363-I-420/08

3.) 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

4.) 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

5.) 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

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 (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) Valsaden 160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

040410
10.3.2008
5363-I-425/08
040550
10.3.2008
5363-I-426/08

4.) 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

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

Farmadent-MAH

040690
10.3.2008
5363-I-427/08

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

Galex

056090
3.2.2009
5363-I-169/09

1.) Co-Diovan 160 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 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

040860
10.3.2008
5363-I-429/08

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

Farmadent-MAH

040908
10.3.2008
5363-I-430/08

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

Farmadent-MAH

040916
10.3.2008
5363-I-431/08

5.) 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

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 N

030414
19.4.2002
EU/1/02/213/002

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

Bayer Sch.

014273
22.4.2002
EU/1/02/215/002

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

Bayer Sch.

014281
22.4.2002
EU/1/02/215/005

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

Bayer Sch.

029297
22.4.2002
EU/1/02/215/004

valsartan + diuretiki (12,5mg)
160 mg

filmsko obložena tableta

valsartan + diuretiki (25mg)
160 mg

filmsko obložena tableta

telmisartan + diuretiki
40 mg

tableta

C09DA03

Farmadent-MAH

C09DA03

C09DA07
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telmisartan + diuretiki (12,5mg)
80 mg

tableta

Št.

102 / 11. 12. 2009 /

Stran

13819

C09DA07

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

Boehringer N

030422
19.4.2002
EU/1/02/213/007

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

Bayer Sch.

014311
22.4.2002
EU/1/02/215/010

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

Bayer Sch.

029300
22.4.2002
EU/1/02/215/009

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

Bayer Sch.

014303
22.4.2002
EU/1/02/215/007

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

Boehringer N

042595
27.3.2008
EU/1/02/213/022

2.) MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete
škatla s pretisnim omotom po 14 tablet
3.) MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete
škatla s pretisnim omotom po 28 tablet

Boehringer N

042528
27.3.2008
EU/1/02/213/017
042536
27.3.2008
EU/1/02/213/018

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

Boehringer N

042609
27.3.2008
EU/1/02/213/023

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

Boehringer N

042544
27.3.2008
EU/1/02/213/019

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

Boehringer N

042560
27.3.2008
EU/1/02/213/020

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

Boehringer N

042579
27.3.2008
EU/1/02/213/021

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

Bayer Sch.

042080
1.4.2008
EU/1/02/215/016

telmisartan + diuretiki (25mg)
80 mg

simvastatin
5 mg

tableta

filmsko obložena tableta

C09DA07

Boehringer N

C10AA01

1.) 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

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

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

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 15 tabletami (1 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

052124
2.4.2009
5363-I-468/09

3.) 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

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 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

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

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

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

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

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

10 mg

filmsko obložena tableta

Stran

13820 /

Št.

102 / 11. 12. 2009
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11. Simvastatin Teva 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047449 10.11.2008
5363-I-1815/08

12. 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

13. 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

14. SINVACOR 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
15. Vabadin 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

MSD-MAH

023825
1.4.2005
5363-I-241/05
046884
23.9.2008
5363-I-1549/08

16. 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

17. 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

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

KRKA

093580
27.5.2004
5363-I-379/04

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

Galex

035270
6.10.2005
5363-I-716/05

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

Galex

035289
6.10.2005
5363-I-717/05

21. 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

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 z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

052175
2.4.2009
5363-I-472/09

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 s 15 tabletami (1 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

052140
2.4.2009
5363-I-470/09

5.) 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

6.) 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

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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

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

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

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

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

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

12. 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

13. 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

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

20 mg

Menarini-MAH

filmsko obložena tableta

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

13821

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

21. 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

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

Galex

035394
6.10.2005
5363-I-720/05

23. ZORSTAT filmsko obložene tablete 20 mg
škatla 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)

Actavis Isl.-MA

046655
19.9.2008
5363-I-1543/08

2.) 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

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

Arrow-MAH

052183
2.4.2009
5363-I-473/09

4.) 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

5.) 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

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

Generics-MAH

015130 15.10.2008
5363-I-1647/08

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

Generics-MAH

014940 15.10.2008
5363-I-1646/08

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

Teva NL1-MAH

047511 10.11.2008
5363-I-1823/08

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

Teva NL1-MAH

047503 10.11.2008
5363-I-1822/08

14. 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

15. 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

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 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

019038
2.4.2007
5363-I-224/07

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

KRKA

013447
2.4.2007
5363-I-225/07

19. ZORSTAT filmsko obložene tablete 40 mg
škatla 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)
80 mg
filmsko obložena tableta

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

40 mg

filmsko obložena tableta

Stran

13822 /

Št.
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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

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

Actavis Isl.-MA

085820 21.10.2009
5363-I-1599/09

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

Novartis-MAH

088889
17.6.2009
5363-I-743/09

1.) Fluvastatin Actavis 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

083500
17.9.2009
5363-I-1376/09

2.) 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

3.) 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

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

Actavis Isl.-MA

084875
17.9.2009
5363-I-1377/09

1.) 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

2.) 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

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

PfizerSARL1-MAH 008877
7.9.2009
5363-I-1273/09

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

PfizerSARL1-MAH 008923
7.9.2009
5363-I-1272/09
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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PfizerSARL1-MAH 008974
7.9.2009
5363-I-1274/09

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

PfizerSARL1-MAH 008931
7.9.2009
5363-I-1275/09

pravastatin
20 mg

40 mg

fluvastatin
40 mg

80 mg

atorvastatin
10 mg

20 mg

tableta

C10AA03

tableta

kapsula, trda

C10AA04

tableta s podaljšanim sproščanjem

filmsko obložena tableta

C10AA05

filmsko obložena tableta
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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)

LEK

040509 14.12.2007
5363-I-967/07

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

LEK

019208 14.12.2007
5363-I-965/07

1.) Atoris 40 mg filmsko obložene tablete
škatla 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
7.9.2009
5363-I-1276/09

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

5.) 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

6.) Tulip 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

052825
7.4.2006
5363-I-276/06

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

40 mg

80 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

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

PfizerSARL1-MAH 083011
7.9.2009
5363-I-1277/09

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

MSD-SP-MAH

014540
23.7.2009
5363-I-955/09
014559
23.7.2009
5363-I-956/09

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

KRKA

070980
1.6.2009
5363-I-681/09

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

KRKA

070890
1.6.2009
5363-I-682/09

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

KRKA

074829
14.7.2009
5363-I-894/09

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

KRKA

074837
14.7.2009
5363-I-892/09

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

KRKA

074845
14.7.2009
5363-I-893/09

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)

KRKA

030449
13.1.2009
5363-I-95/09

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

Novartis-MAH

085170
6.5.2009
5363-I-600/09

ezetimib

10 mg

terbinafin

125 mg

250 mg

tableta

tableta

C10AX09

MSD-SP-MAH

D01BA02

tableta

Stran

13824 /

Št.
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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

1.) 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

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

Medico Uno-MAH

046191
3.9.2008
5363-I-1413/08

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

Wyeth Dunaj

020117
13.3.2007
5363-I-160/07
080926
9.3.2005
5363-I-179/05

5.) LINDYNETTE 20 mikrogramov obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)

Gedeon Richter

080853
9.3.2005
5363-I-178/05

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

Bayer Sch.-MAH

008516
28.8.2007
5363-I-572/07

1.) Femoden 0,03 mg/0,075 mg obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Bayer Sch.-MAH

086584
25.9.2008
5363-I-1509/08

2.) LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete
škatla 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.) VIAGRA 25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami po 25 mg v pretisnem omotu

Pfizer VB

093556
14.9.1998
EU/1/98/077/002

2.) Vizarsin 25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami v pretisnem omotu

KRKA

084263
21.9.2009
EU/1/09/551/002

Pfizer VB

093564
14.9.1998
EU/1/98/077/006

levonorgestrel+ estrogen
0,15 mg

obložena tableta

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

obložena tableta

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

obložena tableta

ciproteron + estrogen
2 mg

sildenafil

25 mg

50 mg

obložena tableta

filmsko obložena tableta

G03AA07

G03AA10

Gedeon Richter

G03AA10

G03HB01

G04BE03

filmsko obložena tableta

1.) VIAGRA 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami v pretisnem omotu
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Stran

13825

KRKA

084271
21.9.2009
EU/1/09/551/006

1.) VIAGRA 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami v pretisnem omotu

Pfizer VB

093572
14.9.1998
EU/1/98/077/010

2.) Vizarsin 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami v pretisnem omotu

KRKA

084280
21.9.2009
EU/1/09/551/010

1.) 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

2.) 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

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 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
5.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

034070
27.2.2008
5363-I-197/08
033740
27.2.2008
5363-I-194/08

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 z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

033260
27.2.2008
5363-I-190/08

8.) 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

9.) 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

10. 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

11. 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

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 z 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

001376 17.10.2007
5363-I-723/07

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

LEK

039403 17.10.2007
5363-I-724/07

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

Generics-MAH

038970 28.11.2008
5363-I-1990/08

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

KRKA

038245
14.6.2007
5363-I-384/07

1.) Finpros 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

052582
7.4.2006
5363-I-280/06

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

052477
7.4.2006
5363-I-279/06

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

KRKA

052418
7.4.2006
5363-I-278/06

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

KRKA

052736
7.4.2006
5363-I-282/06

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

Actavis Isl.-MA

028240
2.10.2007
5363-I-677/07

100 mg

tamsulozin

0,367 mg

finasterid
5 mg

filmsko obložena tableta

G04CA02
kapsula s prirejenim sproščanjem, trda

filmsko obložena tableta

LEK

G04CB01

Stran

13826 /

Št.
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7.) Hyplafin 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

028320
2.10.2007
5363-I-678/07

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

LEK

096938
3.3.2008
5363-I-360/08

LEK

096911
3.3.2008
5363-I-359/08

3.) Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo
LEK
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 140 ml suspenzije in merilno kapalko

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 in merilno kapalko

034010
3.3.2008
5363-I-362/08

amoksicilin+ klavulanska kislina

J01CR02
400 mg/5ml
prašek za peroralno suspenzijo
1.) Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 70 ml suspenzije in merilno kapalko
2.) Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 50 ml suspenzije in merilno kapalko

LEK

5.) Augmentin 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
GSK-MAH
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 70 ml suspenzije in merilnim lončkom
500 mg

005967
18.9.2006
5363-I-684/06

filmsko obložena tableta

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 z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

000973
16.3.2009
5363-I-377/09

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 s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

000817
16.3.2009
5363-I-376/09

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.) 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

8.) 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 s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

000787
16.3.2009
5363-I-379/09

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

LEK-MAH

000701
16.3.2009
5363-I-380/09

3.) 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

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 z 20 tabletami (10 x 2 tableti v dvojnem traku)

KRKA

017469
7.1.2009
5363-I-56/09

6.) 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

7.) Betaklav 875 mg/125 mg tablete
škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v dvojnem traku)

KRKA

017485
7.1.2009
5363-I-55/09

8.) Amoksiklav SOLVO 1000 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla 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

tableta za peroralno suspenzijo

875 mg

tableta

tableta za peroralno suspenzijo
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klaritromicin

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

Št.

102 / 11. 12. 2009 /

Stran

13827

J01FA09
Galex

018724
8.5.2007
5363-I-265/07

2.) 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

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.) 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.) 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

2.) 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

3.) Lekoklar XL 500 mg filmsko obložene tablete s pulzirajočim sproščanjem
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

027162
29.5.2007
5363-I-330/07

4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) 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

8.) 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.) 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 plastenkoza 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 (po pripravi) 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 suspenzije (po pripravi) in injekcijsko brizgo

LEK

034290
11.2.2008
5363-I-212/08

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

Pliva-MAH

047899 10.10.2008
5363-I-1630/08

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

Pliva-MAH

002569 10.10.2008
5363-I-1631/08

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

Pliva-MAH

047902 10.10.2008
5363-I-1629/08

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

Pliva-MAH

005924 10.10.2008
5363-I-1627/08

500 mg

filmsko obložena tableta s pulzirajočim sproščanjem

tableta s podaljšanim sproščanjem

azitromicin
100 mg

200 mg

prašek za peroralno suspenzijo

J01FA10

prašek za peroralno suspenzijo

7.) ZITROCIN 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
Galex
škatla s 50 ml plastenko z za otroke varno zaporko s praškom za pripravo 15 ml suspenzije, merilno

055069
8.7.2008
5363-I-1096/08

8.) ZITROCIN 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
Galex
škatla s 100 ml plastenko z za otroke varno zaporko s praškom za pripravo 30 ml suspenzije, merilno

055077
8.7.2008
5363-I-1097/08

250 mg
filmsko obložena tableta
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

Sandoz-MAH

047600 15.12.2008
5363-I-1652/08

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

Stran

13828 /

Št.

102 / 11. 12. 2009

Uradni list Republike Slovenije

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 s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

047619 15.12.2008
5363-I-1654/08

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

Sandoz-MAH

047635 15.12.2008
5363-I-1653/08

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

Pliva-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)

Pliva-MAH

096768 10.10.2008
5363-I-1625/08

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

Galex

055034
8.7.2008
5363-I-1098/08

1.) Ciprinol 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

4.) 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

5.) 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

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 s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

086037
21.2.2008
5363-I-275/08
086029
21.2.2008
5363-I-274/08

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

LEK

086053
21.2.2008
5363-I-277/08

500 mg

ciprofloksacin
250 mg

500 mg

750 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

J01MA02

filmsko obložena tableta

LEK

filmsko obložena tableta
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Št.

102 / 11. 12. 2009 /

Stran

13829

5.) 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

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

Kemofarmacija

041726
19.3.2008
5363-I-522/08

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

Kemofarmacija

041734
19.3.2008
5363-I-523/08

3.) 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

4.) 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

5.) 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

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

Kemofarmacija

041718
19.3.2008
5363-I-521/08

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10. 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

1.) 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

2.) 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

3.) 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

4.) 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

5.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041777
19.3.2008
5363-I-527/08
041807
19.3.2008
5363-I-530/08

7.) 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

8.) 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

9.) 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

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

levofloksacin
250 mg

500 mg

flukonazol
50 mg

filmsko obložena tableta

J01MA12

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

Kemofarmacija

J02AC01

Stran

13830 /

Št.

100 mg

102 / 11. 12. 2009
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kapsula, trda

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

KRKA

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

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

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

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

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 2 kapsulama (1 x 2 kapsuli v pretisnem omotu)

KRKA

014346
14.1.2009
5363-I-109/09

2.) Diflazon 150 mg trde kapsule
škatla s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)

KRKA

014354
14.1.2009
5363-I-110/09

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

KRKA

001023
14.1.2009
5363-I-108/09

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

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

Medis

026735
25.9.2007
5363-I-617/07

2.) 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

3.) 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

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

Johnson-MAH

080047 23.11.2005
5363-I-889/05

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

Johnson-MAH

043672 23.11.2005
5363-I-890/05

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

Johnson-MAH

019356 23.11.2005
5363-I-891/05

Teva NL

085367
1.7.2009
EU/1/09/527/008

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

SP-Belgija

008699
7.5.1999
EU/1/99/107/003

3.) Ribavirin Teva 200 mg trde kapsule
168 kapsul

Teva NL

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)

LEK-MAH

026875
21.7.2009
5363-I-938/09

150 mg

kapsula, trda

itrakonazol

100 mg
kapsula, trda
1.) ITRASPORIN 100 mg trde kapsule
škatla s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)

ribavirin

200 mg

001341
14.1.2009
5363-I-107/09

filmsko obložena tableta

J02AC02

J05AB04

1.) Ribavirin Teva Pharma B.V.200 mg filmsko obložene tablete
168 tablet v pretisnih omotih
kapsula, trda

valaciklovir
500 mg

filmsko obložena tableta

J05AB11
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3.) Valaciklovir Mylan 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

055140
26.1.2009
5363-I-152/09

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

Generics-MAH

055280
26.1.2009
5363-I-153/09

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

Accord VB-MAH

077488
31.7.2009
5363-I-1013/09

4.) Bikalutamid Accord 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
5.) Bikalutamid Accord 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Accord VB-MAH

085677 20.10.2009
5363-I-1577/09
077500
31.7.2009
5363-I-1016/09

6.) 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

7.) 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

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

Accord VB-MAH

077631
31.7.2009
5363-I-1018/09

10. 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

11. 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

12. 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

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
8.9.2009
5363-I-1255/09

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

LEK-MAH

085073
8.10.2009
5363-I-1491/09

3.) 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

4.) 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 s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Jacobsen1-MAH

077453
5.8.2009
5363-I-1040/09

bikalutamid
50 mg

150 mg

anastrozol
1 mg

filmsko obložena tableta

L02BB03

Accord VB-MAH

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

L02BG03

Stran

13832 /

Št.
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3.) 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

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, koledarsko pakiranje)

AstraZeneca

000132
3.3.2008
5363-I-363/08

9.) Betasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
10. Betasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

047961
25.9.2008
5363-I-1665/08
047988
25.9.2008
5363-I-1667/08

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

HELM-MAH

048038
25.9.2008
5363-I-1671/08

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 z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048020
25.9.2008
5363-I-1670/08

15. 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

16. 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

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

HELM-MAH

048100
25.9.2008
5363-I-1678/08

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

HELM-MAH

048046
25.9.2008
5363-I-1672/08

19. Deltasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048097
25.9.2008
5363-I-1677/08

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

HELM-MAH

048054
25.9.2008
5363-I-1673/08

21. 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

22. 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

23. 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

24. 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

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 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048127
25.9.2008
5363-I-1680/08

27. 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

28. 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

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

HELM-MAH

048240
25.9.2008
5363-I-1664/08

31. 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

32. 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

HELM-MAH
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33. 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

34. Gammasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
35. Gammasolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048194
25.9.2008
5363-I-1659/08
048224
25.9.2008
5363-I-1662/08

36. 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

37. 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

38. 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

39. 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

40. 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

41. 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

42. 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

43. 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

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

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

Novartis-MAH

050083
9.7.2009
5363-I-845/09

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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

051381 11.11.2008
5363-I-1853/08

4.) 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

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

HELM-MAH

053163
8.7.2009
5363-I-820/09

9.) 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

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
22.9.2009
5363-I-1431/09

letrozol

2,5 mg

diklofenak
50 mg

100 mg

filmsko obložena tableta

obložena tableta

HELM-MAH

L02BG04

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)

094935
3.6.2005
5363-I-434/05

Stran
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1.) Lormed 7,5 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.-MAH 075906
9.6.2009
5363-I-708/09

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

PRO.MED.SC.-MAH 075809
9.6.2009
5363-I-707/09

3.) Lormed 7,5 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PRO.MED.SC.-MAH 075795
9.6.2009
5363-I-706/09

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

PRO.MED.SC.-MAH 075787
9.6.2009
5363-I-711/09

3.) Lormed 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretissnem omotu)

PRO.MED.SC.-MAH 075779
9.6.2009
5363-I-710/09

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

PRO.MED.SC.-MAH 075752
9.6.2009
5363-I-709/09

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

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

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)

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 z 8 tabletami (2 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

025887
9.9.2008
5363-I-1433/08

15 mg

tizanidin
2 mg

4 mg

tableta

tableta

tableta

alendronska kislina

10 mg
tableta
1.) Alendronat Arrow 10 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

70 mg

M03BX02

M05BA04

tableta
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3.) 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

4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10. Alendronat Lek 70 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)

LEK

043559
5.6.2008
5363-I-1005/08

11. Forosa 70 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

025801
12.7.2007
5363-I-460/07

12. 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

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

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)
32,5 mg
filmsko obložena tableta

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)

Sanofi-Aventis

021300 30.11.2007
5363-I-862/07

3.) Natrijev risedronat Teva 35 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

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 z 12 tabletami (3 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Galex-MAH

060330
4.5.2009
5363-I-560/09

6.) 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

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

risedronska kislina
4,64 mg

27,8 mg

tramadol

50 mg

filmsko obložena tableta

M05BA07

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

N02AX02

Stran

13836 /

Št.

102 / 11. 12. 2009

100 mg
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filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

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

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 z 10 ml raztopine in kapalko

KRKA-MAH

066907
6.3.2009
5363-I-315/09

2.) 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

3.) Tramal 100 mg/ml peroralne kapljice, raztopina
škatla s stekleničko z 10 ml raztopine (steklenička z zaporko s kapalko)

Grünenthal

090220
10.9.2008
5363-I-1186/08

4.) Tramal 100 mg/ml peroralne kapljice, raztopina
Grünenthal
škatla s stekleničko s 96 ml raztopine (steklenička z zaporko z odmerno črpalko)

079936
10.9.2008
5363-I-1187/08

100 mg

svečka

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

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

KRKA

068012
4.2.2009
5363-I-177/09

2.) Tramal 150 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Grünenthal

012114
10.9.2008
5363-I-1192/08

KRKA

068063
4.2.2009
5363-I-178/09
012122
10.9.2008
5363-I-1193/08

150 mg

200 mg

filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

1.) Tadol 200 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Tramal 200 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

tramadol + paracetamol
37,5 mg

filmsko obložena tableta

Grünenthal

N02AX52

1.) Doreta 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

078131
19.8.2009
5363-I-1141/09

2.) 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

3.) 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

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 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

035670
17.3.2008
5363-I-486/08

4.) 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

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 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044717
1.9.2009
5363-I-1230/09

7.) 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

sumatriptan
50 mg

tableta

N02CC01
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Št.
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Stran

13837

8.) 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

9.) 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

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 z 2 tableta v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016519 24.11.2007
5363-I-819/07

12. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

016195 24.11.2007
5363-I-823/07

13. 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

14. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016535 24.11.2007
5363-I-820/07

15. 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

16. Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016543 24.11.2007
5363-I-821/07

1.) IMIGRAN 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (3 x 2 tableti v pretisnem omotu)
2.) ROSEMIG 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (3 x 2 tableti v pretisnem omotu)

GSK-MAH

049948 29.10.2004
5363-I-636/04
083828
11.6.2004
5363-I-475/04

3.) Sumacta 100 mg obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

035700
17.3.2008
5363-I-487/08

4.) Sumacta 100 mg obložene tablete
škatla s 6 tabletama (3 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

044598
16.7.2008
5363-I-1125/08

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 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044644
1.9.2009
5363-I-1231/09

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 z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044652
1.9.2009
5363-I-1234/09

9.) 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

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

11. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016586 24.11.2007
5363-I-827/07

12. 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

13. Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016551 24.11.2007
5363-I-825/07

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 v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016578 24.11.2007
5363-I-826/07

16. 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

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

100 mg

alprazolam
0,5 mg

tableta

tableta s podaljšanim sproščanjem

GSK-MAH

N05BA12

Stran

13838 /

Št.

1 mg

102 / 11. 12. 2009
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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

008575
8.12.2006
5363-I-914/06

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

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

LEK

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

Pliva-MAH

060828
18.9.2009
5363-I-1383/09

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

Pliva-MAH

083348
18.9.2009
5363-I-1384/09

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

Pliva-MAH

060852
18.9.2009
5363-I-1386/09

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

Pliva-MAH

060836
18.9.2009
5363-I-1385/09

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

6.) Salipax 20 mg trde kapsule
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

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 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

026050 29.10.2008
5363-I-1754/08

2.) Citalon 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

026077 29.10.2008
5363-I-1756/08

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

Sandoz-MAH

026069 29.10.2008
5363-I-1755/08

4.) 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

10 mg

fluoksetin
20 mg

KRKA

079588
18.7.2007
5363-I-478/07
052388
28.3.2006
5363-I-256/06

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

N06AB03

tableta, disperzibilna
7.) FODISS 20 mg disperzibilne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

citalopram
10 mg

filmsko obložena tableta

N06AB04
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Št.
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Stran

13839

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 s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Torrex-MAH

045012
30.4.2004
5363-I-357/04

7.) Citalopram Torrex 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
20 mg
filmsko obložena tableta

Torrex-MAH

045020
30.4.2004
5363-I-358/04

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 s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

026166 29.10.2008
5363-I-1760/08

3.) 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

4.) 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

5.) 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

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 s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

026204 29.10.2008
5363-I-1764/08

2.) 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

3.) 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

4.) 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

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

Teva NL1-MAH

089141
9.11.2009
5363-I-1738/09

5.) 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

6.) PLISIL 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

041343
14.3.2006
5363-I-209/06

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

GSK-MAH

009172
23.9.2009
5363-I-1428/09

1.) Paroksetin Teva 30 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) PAROXAT 30 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

089150
9.11.2009
5363-I-1739/09
083003
23.9.2009
5363-I-1477/09

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

GSK-MAH

40 mg

paroksetin
20 mg

30 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

N06AB05

filmsko obložena tableta

GSK-MAH

009180
23.9.2009
5363-I-1429/09

Stran

13840 /

Št.
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50 mg
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filmsko obložena tableta
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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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

035696
3.10.2005
5363-I-698/05

5.) 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

6.) 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

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 (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

041297 18.11.2008
5363-I-1923/08

3.) 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

4.) 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

5.) 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

6.) 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

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)
11. Sertralin TEVA 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL-MAH

027430
20.2.2008
5363-I-267/08
012190
20.2.2008
5363-I-268/08

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

Pfizer SARL-MAH 089834
9.3.2005
5363-I-200/05

escitalopram
5 mg

filmsko obložena tableta

Teva NL-MAH

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 s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Hygia-MAH

058840 29.10.2008
5363-I-1748/08

3.) 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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4.) Elicea 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

085731 26.10.2009
5363-I-1639/09

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

KRKA

085723 26.10.2009
5363-I-1638/09

6.) Escitalopram Vera 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Vera Pharma-im.

083470
10.9.2009
5363-I-1329/09

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 s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Hygia-MAH

058807 29.10.2008
5363-I-1750/08

3.) 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

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

KRKA

085693 26.10.2009
5363-I-1640/09

5.) Elicea 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

085685 26.10.2009
5363-I-1641/09

6.) 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

7.) Escitalopram Vera 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Vera Pharma-im.

083160
10.9.2009
5363-I-1330/09

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

Lundbeck-MAH

043907
16.6.2008
5363-I-1016/08

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

Vera Pharma-im.

083216
10.9.2009
5363-I-1331/09

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

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

KRKA

085707 26.10.2009
5363-I-1642/09

5.) Elicea 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)
6.) Escitalopram Vera 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

085715 26.10.2009
5363-I-1643/09
083330
10.9.2009
5363-I-1332/09

10 mg

15 mg

20 mg

mirtazapin
15 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

1.) CALIXTA 15 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Vera Pharma-im.
N06AX11
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

Generics-MAH

028916
14.1.2009
5363-I-114/09

orodisperzibilna tableta

30 mg

filmsko obložena tableta

orodisperzibilna tableta
4.) Mirtazapin Mylan 30 mg orodisperzibilne tablete
škatla s 30 tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Stran

13842 /

Št.

102 / 11. 12. 2009
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5.) Mirzaten 30 mg orodisperzibilne tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

033057
17.1.2008
5363-I-125/08

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

Actavis 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

1.) 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

2.) Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

096903
25.3.2009
5363-I-421/09

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)
5.) Efexiva 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Wyeth Dunaj

020540
16.3.2006
5363-I-232/06
027391
13.9.2007
5363-I-625/07

6.) 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

7.) 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

8.) 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

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 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079154
24.7.2009
5363-I-967/09

12. 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

13. 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

1.) Alventa 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

2.) 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

3.) 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

4.) EFECTIN ER 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Wyeth Dunaj

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

Generics-MAH

062383
2.6.2009
5363-I-684/09

45 mg

filmsko obložena tableta

orodisperzibilna tableta

venlafaksin
37,5 mg

75 mg

N06AX16
kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

LEK

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda
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7.) Venlafaksin Mylan 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Generics-MAH

062324
2.6.2009
5363-I-685/09

8.) 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

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 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079197
24.7.2009
5363-I-970/09

11. 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

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 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079383
24.7.2009
5363-I-976/09

14. 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

15. 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

KRKA-MAH

046175
25.3.2009
5363-I-429/09

2.) 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

3.) 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

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 kapsulami (3 x 10 kapsul 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 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Generics-MAH

062120
2.6.2009
5363-I-686/09

8.) 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

9.) Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078891
24.7.2009
5363-I-978/09

10. 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

11. 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

12. Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078930
24.7.2009
5363-I-981/09

13. 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

14. 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

15. 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

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

150 mg
kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda
1.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

donepezil

4,56 mg

filmsko obložena tableta

N06DA02

061603
28.5.2009
5363-I-657/09

Stran

13844 /

Št.
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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)
3.) ARICEPT 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Egis Mad-MAH

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 VB

011789
12.5.1998
EU/1/98/066/001

2.) Rivastigmine Teva 1,5 mg trde kapsule
28 kapsul v pretisnem omotu

Teva NL

072559
17.4.2009
EU/1/09/513/001

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 VB

011797
12.5.1998
EU/1/98/066/004

2.) Rivastigmine Teva 3 mg trde kapsule
28 kapsul v pretisnem omotu

Teva NL

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 VB

011827
12.5.1998
EU/1/98/066/007

2.) Rivastigmine Teva 4,5 mg trde kapsule
28 kapsul v pretisnem omotu

Teva NL

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 VB

011894
12.5.1998
EU/1/98/066/010

2.) Rivastigmine Teva 6 mg trde kapsule
28 kapsul v pretisnem omotu

Teva NL

072664
17.4.2009
EU/1/09/513/016

KRKA

060976
11.5.2009
EU/1/09/525/042

9,12 mg

rivastigmin
1,5 mg

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

074195
10.7.2009
5363-I-854/09
PfizerSARL1-MAH 000809
26.3.2008
5363-I-551/08

N06DA03

orodisperzibilna tableta
3.) Nimvastid 1,5 mg orodisperzibilne tablete
škatla z 28 tabletami v enoodmernih pretisnih omotih
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
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4 mg

filmsko obložena tableta
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Stran

13845

N06DA04

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)
8 mg
filmsko obložena tableta

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 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Johnson-MAH

040029
16.6.2008
5363-I-389/08

3.) 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

1.) Galantamin Mylan 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Generics-MAH

085863 15.10.2009
5363-I-1561/09

2.) REMINYL 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Johnson-MAH

068357
22.8.2006
5363-I-577/06

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

1.) Betahistin Mylan 24 mg tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

056464
29.5.2009
5363-I-673/09

2.) 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

3.) 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

4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) 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

8.) Betaserc 24 mg
škatla s 50 tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu)

Solvay NL-MAH

018279
10.9.2008
5363-I-1436/08

9.) Betaserc 24 mg
škatla z 20 tabletami (1 x 20 tablet v pretisnem omotu)

Solvay NL-MAH

018252
10.9.2008
5363-I-1435/08

8 mg

12 mg

betahistin
8 mg

16 mg

24 mg

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

filmsko obložena tableta

tableta

N07CA01

tableta

tableta

Stran

13846 /

Št.

102 / 11. 12. 2009

oksimetazolin

0,5 mg/ml
pršilo za nos, raztopina
1.) NASIVIN 0,5 mg/ml pršilo za nos, raztopina
škatla s plastenko z 10 ml raztopine
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R01AA05
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
1.10.2009
5363-I-1465/09

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

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

MSD-MAH

003239
1.10.2009
5363-I-1464/09

1.) LETIZEN 1 mg/1 ml peroralna raztopina
škatla s stekleničko s 120 ml peroralne raztopine in brizgo za peroralno dajanje

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 s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

035904
16.6.2008
5363-I-938/08

2.) 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

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

LEK

035920
16.6.2008
5363-I-940/08

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

LEK

035947
16.6.2008
5363-I-942/08

5.) 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

6.) LETIZEN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 10 tabletami ( 1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) LETIZEN filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami ( 2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

008435
14.1.2005
5363-I-10/05
006335
14.1.2005
5363-I-11/05

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

KRKA

010952
6.8.2008
5363-I-891/08

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

Medis

010669
8.7.2009
5363-I-815/09

montelukast
4 mg

5 mg

10 mg

cetirizin

1 mg

10 mg

žvečljiva tableta

R03DC03

žvečljiva tableta

filmsko obložena tableta

peroralna raztopina

R06AE07

filmsko obložena tableta

KRKA
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levocetirizin
5 mg
levocetirizin

R06AE09
filmsko obložena tableta
R06AE09
5 mg
filmsko obložena tableta
1.) Cezera 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z510
x 10 tablet
v pretisnem omotu)
1.) Cezera
mgtabletami
filmsko (1
obložene
tablete
škatla z510
x 10 tablet
v pretisnem omotu)
2.) Cezera
mgtabletami
filmsko (1
obložene
tablete
škatla s530
tabletami
x 10 tablet
v pretisnem omotu)
2.) Cezera
mg
filmsko (3
obložene
tablete
škatla
s
30
tabletami
(3
x
10
tablet
v pretisnem omotu)
3.) Xyzal 5 mg filmsko obložene tablete
škatla5 smg
30 tabletami
(3 x 10 tablet
v pretisnem omotu)
3.) Xyzal
filmsko obložene
tablete
škatla
s
30
tabletami
(3
x
10
tablet
v pretisnem omotu)
4.) Xyzal 5 mg filmsko obložene tablete

škatla5 zmg
10 filmsko
tabletamiobložene
(1 x 10 tablet
v pretisnem omotu)
4.) Xyzal
tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

škatla z S
1010
tabletami
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Claritine
mg tablete
škatla z 10
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Flonidan
10tabletami
mg tablete
škatla z 20
(2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Flonidan
10tabletami
mg tablete
škatla
z
20
tabletami
(2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Flonidan 10 mg tablete
škatla s 30
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Flonidan
10tabletami
mg tablete
škatla
s
30
tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Flonidan S 10 mg tablete

škatlica zS10
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Flonidan
10tabletami
mg tablete
škatlica
z
10
tabletami
6.) Rinolan 10 mg tablete (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
škatla z10
10 mg
tabletami
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Rinolan
tablete
škatla z10
10 mg
tabletami
(1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Rinolan
tablete
škatla s10
30 mg
tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Rinolan
tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

5 mg

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Medis
Medis
Medis
Medis

škatla z120
10 tabletami
(1 xobložene
10 tablet vtablete
pretisnem omotu)
2.) Ewofex
mg filmsko
škatla
z
10
tabletami
(1
x
10
tablet
v
omotu)
3.) Feksofenadin Mylan 120 mg filmskopretisnem
obložene
tablete
škatla s 30 tabletami
x 10
v pretisnem
omotu)
3.) Feksofenadin
Mylan (3
120
mgtablet
filmsko
obložene
tablete
škatla 120
s 30 tabletami
(3 xobložene
10 tablet tablete
v pretisnem omotu)
4.) Telfast
mg filmsko

škatla 120
s 30 tabletami
(3 xobložene
10 tablet tablete
v pretisnem omotu)
4.) Telfast
mg filmsko
1437/09
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
1437/09
168 mg
filmsko obložena tableta
168 mg
filmsko obložena tableta
1.) Ewofex 180 mg filmsko obložene tablete
škatla z180
10 tabletami
(1 xobložene
10 tablet vtablete
pretisnem omotu)
1.) Ewofex
mg filmsko
škatla z180
10 tabletami
(1 xobložene
10 tablet vtablete
pretisnem omotu)
2.) Ewofex
mg filmsko

škatla s180
30 tabletami
(3 xobložene
10 tablet vtablete
pretisnem omotu)
2.) Ewofex
mg filmsko
škatla s 30 tabletami
x 10
v pretisnem
omotu)
3.) Feksofenadin
Mylan (3
180
mgtablet
filmsko
obložene
tablete
škatla s 30 tabletami
x 10
v pretisnem
omotu)
3.) Feksofenadin
Mylan (3
180
mgtablet
filmsko
obložene
tablete
4.) Telfast
mg filmsko
škatla 180
s 30 tabletami
(3 xobložene
10 tablet tablete
v pretisnem omotu)
škatla 180
s 30 tabletami
(3 xobložene
10 tablet tablete
v pretisnem omotu)
4.) Telfast
mg filmsko
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

043591
8.5.2008 1.)
5363-I-1057/08
043591
8.5.2008
5363-I-1057/08
043605
8.5.2008 2.)
5363-I-1058/08
043605
8.5.2008
5363-I-1058/08
032778
14.11.2007 3.)
5363-I-784/07
032778
14.11.2007
5363-I-784/07
032751
14.11.2007 4.)
5363-I-783/07
032751
14.11.2007
5363-I-783/07

Cezera 5 mg film
škatla z 10 table

Cezera 5 mg film
škatla s 30 table

Xyzal 5 mg films
škatla s 30 table

Xyzal 5 mg films
škatla z 10 table

loratadin

10 mg

SP-Belgija-MAH
SP-Belgija-MAH
SP-Belgija-MAH
SP-Belgija-MAH
LEK
LEK
LEK
LEK
LEK
LEK
Pliva-MAH
Pliva-MAH
Pliva-MAH
Pliva-MAH

feksofenadin
112 mg
feksofenadin

R06AX26
filmsko obložena tableta
R06AX26
112 mg
filmsko obložena tableta
1.) Ewofex 120 mg filmsko obložene tablete
škatla s120
30 tabletami
(3 xobložene
10 tablet vtablete
pretisnem omotu)
1.) Ewofex
mg filmsko
škatla
s
30
tabletami
(3
x
10
tablet
v
pretisnem omotu)
2.) Ewofex 120 mg filmsko obložene tablete

13847
levocetirizin

loratadin
10 mg
loratadin

R06AX13
tableta
R06AX13
10 mg
tableta
1.) Claritine 10 mg tablete
škatla s 30
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
1.) Claritine
10 tabletami
mg tablete
škatla s 30
tabletami
(3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Claritine
S 10
mg tablete

Stran

071978
14.9.2006 1.)
5363-I-651/06
071978
14.9.2006
5363-I-651/06
062987
20.2.2007 2.)
5363-I-116/07
062987
20.2.2007
5363-I-116/07
074403
25.9.2006 3.)
5363-I-702/06
074403
25.9.2006
5363-I-702/06
020583
25.9.2006 4.)
5363-I-701/06
020583
25.9.2006
5363-I-701/06
079707
25.9.2006 5.)
5363-I-704/06
079707
25.9.2006
5363-I-704/06
058238
3.8.2009 6.)
5363-I-1019/09
058238
3.8.2009
5363-I-1019/09
058262
3.8.2009 7.)
5363-I-1020/09
058262
3.8.2009
5363-I-1020/09

Claritine 10 mg
škatla s 30 table

Claritine S 10 m
škatla z 10 table

Flonidan 10 mg
škatla z 20 table

Flonidan 10 mg
škatla s 30 table

Flonidan S 10 m
škatlica z 10 tab

Rinolan 10 mg t
škatla z 10 table

Rinolan 10 mg t
škatla s 30 table

feksofenadin
112 mg

Ewopharma-MAH
Ewopharma-MAH
Ewopharma-MAH
Ewopharma-MAH
Generics-MAH
Generics-MAH
Sanofi-Aventis
Sanofi-Aventis

038504
3.3.2008 1.)
5363-I-354/08
038504
3.3.2008
5363-I-354/08
038440
3.3.2008 2.)
5363-I-353/08
038440
3.3.2008
5363-I-353/08
035807
11.9.2008 3.)
5363-I-1485/08
035807
11.9.2008
5363-I-1485/08
087327
23.9.2009 4.)
0873275363-I23.9.2009
5363-I-1437/09

Ewofex 120 mg
škatla s 30 table

Ewofex 120 mg
škatla z 10 table

Feksofenadin M
škatla s 30 table

Telfast 120 mg
škatla s 30 table

168 mg
Ewopharma-MAH
Ewopharma-MAH
Ewopharma-MAH
Ewopharma-MAH
Generics-MAH
Generics-MAH
Sanofi-Aventis
Sanofi-Aventis

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni list
RS, št. 73/09).
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 715-0023/2009
Ljubljana, dne 27. novembra 2009
EVA 2009-2711-0073
dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec., l.r.
Direktorica

038580
3.3.2008 1.)
5363-I-355/08
038580
3.3.2008
5363-I-355/08
038610
3.3.2008 2.)
5363-I-356/08
038610
3.3.2008
5363-I-356/08
035815
11.9.2008 3.)
5363-I-1486/08
035815
11.9.2008
087335
23.9.2009 4.)
5363-I-1486/08
5363-I-1438/09
087335
23.9.2009
5363-I-1438/09

Ewofex 180 mg
škatla z 10 table

Ewofex 180 mg
škatla s 30 table

Feksofenadin M
škatla s 30 table
Telfast 180 mg
škatla s 30 table
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
BELTINCI
4460.

Odlok o rebalansu proračunu Občine Beltinci
za leto 2009

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT‑B, 127/06 – ZJPZ, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 46/09)
in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00,
118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci
na 28. redni seji dne 3. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračunu Občine Beltinci
za leto 2009
1. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2009
(Uradni list RS, št. 21/09 z dne 20. 3. 2009 in 83/09 z dne 23. 10.
2009) se tabela splošnega dela proračuna nadomesti z:
»
KONTO

OPIS

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
712
DENARNE KAZNI
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
722
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PROR. IZ SRED. EU
78
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
787
PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INŠTITUCIJ

REBALANS
2009 (2)

16.404.318
6.222.931
4.879.395
4.331.600
368.785
179.010
1.343.536
86.140
7.000
1.000
23.800
1.225.596
136.533
2.000

134.533
0
10.034.754
6.467.420
3.567.334
10.100
10.100

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409
SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410
SUBVENCIJE
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI
MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

19.539.249
2.503.110
354.420
56.710
1.980.588
80.000
31.392
2.891.390
76.260
1.655.360
196.850
962.920
13.136.660
13.136.660
1.008.089
438.064
570.025

–3.134.930

0

0

0

–3.134.930
278.610
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500
55
550

»

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.‑IX.)
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –
(II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA

Št.

278.610
187.500
187.500
91.110

–3.043.820
3.043.820
«

2. člen
Tabela v 7. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:

Prog.
Opis
Rebalans 2
Delež
klas.
1
2
3
01 POLITIČNI SISTEM
124.010,00
0,63
02 EKONOMSKA
IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA
27.290,00
0,14
04 SKUPNE
ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
223.385,00
1,13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
724.189,70
3,67
07 OBRAMBA IN UKREPI
OB IZREDNIH DOGODKIH
121.710,00
0,62
10 TRG DELA IN DELOVNI
POGOJI
163.500,00
0,83
11 KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO
IN RIBIŠTVO
117.450,00
0,60
13 PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE
2.003.217,45
10,15
14 GOSPODARSTVO
315.390,00
1,60
15 VAROVANJE OKOLJA
IN NARAVNE DEDIŠČINE 11.743.915,67
59,53
16 PROSTORSKO
PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
816.789,07
4,14
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
191.230,00
0,97
18 KULTURA, ŠPORT
IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
369.350,00
1,87
19 IZOBRAŽEVANJE
2.099.320,00
10,64
20 SOCIALNO VARSTVO
387.110,00
1,96
22 SERVISIRANJE JAVNEGA
DOLGA
267.500,00
1,36
23 INTERVENCIJSKI
PROGRAMI
IN OBVEZNOSTI
31.391,89
0,16
SKUPAJ:
19.726.748,78 100,00
«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032/01-2009-28-418/IV
Beltinci, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.
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Odlok o spremembi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje
Občine Beltinci

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Ob
čine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine
Beltinci na 28. redni seji dne 3. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Beltinci
1. člen
V 16. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03 in
47/05) se v sedmi alineji točke I, v postavki »a«, črta beseda
»začasnih« tako, da sedma alineja pravilno glasi:
»– postavitev montažnih objektov za potrebe kmetijstva
(rastlinjaki).«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-01/2009-28-420/IV
Beltinci, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

BRASLOVČE
4462.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 61. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter
na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS,
št. 37/99, 55/00, 16/03) na 23. redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje PA15 – Rakovlje zahod
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
(1) V skladu z Odlokom o Prostorskem redu Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju: prostor
ski red občine) Občinski svet Občine Braslovče sprejme Od
lok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
PA15 – Rakovlje zahod (v nadaljevanju: OPPN) po projektu
št. 45‑2008, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o., Celje.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v Za
konu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07).
II. VSEBINA
2. člen
(vsebina OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
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– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi
ščine,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko
valskih in tehničnih rešitev,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela prostor
skega reda Občine Braslovče''
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z
obstoječim parcelnim stanjem''
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sose
dnjimi območji''
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastruk
ture ''
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije''.
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev,
– povzetek za javnost,
– geodetski načrt s certifikatom,
– geološko poročilo,
– podatki o lastnikih zemljišč.
III. OBMOČJE
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje podrobnega načrta zajema zemljišča s parc.
št. *15, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, *198
vse k.o. Spodnje Gorče ter zemljišča s parc. št. 277/1, 277/3,
277/4, 277/5, 277/6, 280/2, 281/1282/1, 297/1, 297/2, 300,
301/1, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 308, 309/1, 310/1, 311/1,
721/1, 723/1 vse k.o. Braslovče.
(2) Območje OPPN se nahaja v zahodnem delu naselja
Rakovlje v Občini Braslovče in je na vzhodu in severu omejeno
z osnovno šolo ter naseljem, na jugu sega do kmetijskih ze
mljišč ter na zahodu do občinske ceste Braslovče–Gomilsko.

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
(1) Za celotno območje OPPN iz 3. člena tega odloka, je
skladno s prostorskim redom občine potrebno izdelati izved
beni prostorski akt, in sicer občinski lokacijski načrt. Skladno
s 110. členom ZPNačrt se šteje občinski lokacijski načrt po
Zakonu o urejanju prostora – ZUreP (Uradni list RS, št. 110/02)
za občinski podrobni prostorski načrt po ZPNačrt.
(2) Ker obravnavano območje v naravi večji del predsta
vlja travnik je potrebno območje najprej prometno, energetsko
in komunalno opremiti. Nato pa je možna gradnja posameznih
stavb, in sicer v skladu s spodaj navedenimi pogoji.
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V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji)
Območje OPPN se nahaja na jugozahodnem delu na
selja Rakovlje zahodno od obstoječe osnovne šole. Vzhodni
in severni rob območja sta v celoti pozidana, zahodni rob pa
tvori občinska cesta. Južni del območja je v celoti namenjen
za širitev šolskega kompleksa proti zahodu ter za umestitev
športnorekreacijskih površin. Osrednji del območja se nameni
za izgradnjo eno do dvostanovanjskih stavb, medtem ko se
skrajnem severnem delu omogoči gradnja enostanovanjskih
stavb. S tem načrtom se uredi tudi prometna dostopnost do
osnovne šole ter mirujoči promet za njene potrebe. Dostop do
celotnega območja bo urejen neposredno iz občinske ceste.
6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Območje OPPN je razdeljeno na 3 enote urejanja. Enota
'A' se nahaja na severnem delu ureditvenega območja in je
znotraj njega predvidena izgradnja 7 enostanovanjskih stavb
ter 16 eno do dvostanovanjskih stavb. Enota 'B' se nahaja na
osrednjem delu območja in je znotraj njega predvidena gradnja
4 večstanovanjskih stavb. Enota C pa se nahaja na južnem
delu območja in je znotraj njega predvidena širitev osnovne
šole in vrtca ter umestitev športnorekreacijskih površin.
7. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Enota A
Enota zajema območje stanovanjskih objektov.
Stavbe od A1 do A7
Znotraj te enote je dovoljena gradnja 7 enostanovanjskih
stavb. Enota je razdeljena na 7 ločenih parcel namenjenih gra
dnji. Znotraj vsake te parcele je dovoljena gradnja ene stavbe
dimenzij do 8.00 x 12.00 m in etažnosti K+P+M, pri čemer se
šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3.00 m, da je klet
v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine
0.80 m. Pri tem je lahko višina slemena merjena od kote tal
visoka največ 7.00 m. Streha je obvezna dvokapnica z naklo
nom strešin 35° in usmerjenost slemena v smeri daljše stranice
objekta to je v smeri severovzhod – jugozahod. Gradnja frčadi
oziroma uporaba ostalih izrastkov na strehi ni dovoljena, na
pušči so lahko dolgi največ 1.00 m. Fasade objektov so lahko
v različnih zemeljskih odtenkih, prepovedane pa so žive in
kričeče barve. Pri fasadi je zaželena uporaba lesa. Zadostna
osončenost omogoča gradnjo pasivnih stavb.
Stavbe od A8 do A23
Znotraj te enote je dovoljena gradnja 16 eno do dvosta
novanjskih stavb. Enota je razdeljena na 16 ločenih parcel na
menjenih gradnji. Znotraj vsake te parcele je dovoljena gradnja
ene stavbe dimenzij do 10.00 x 15.00 m in etažnosti K+P+M, pri
čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3.00 m,
da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne pre
sega višine 0.80 m. Pri tem je lahko višina slemena merjena od
kote tal visoka največ 8.00 m. Streha je obvezna dvokapnica
z naklonom strešin 35° in usmerjenost slemena v smeri daljše
stranice objekta to je v smeri severovzhod – jugozahod. Gra
dnja frčadi oziroma uporaba ostalih izrastkov na strehi ni dovo
ljena, napušči so lahko dolgi največ 1.00 m. Fasade objektov so
lahko v različnih zemeljskih odtenkih, prepovedane pa so žive
in kričeče barve. Pri fasadi je zaželena uporaba lesa. Zadostna
osončenost omogoča gradnjo pasivnih stavb.
Zunanja ureditev
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posame
znimi drevesi, dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko
med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da
ne bi tvorile sence sosednjim objektom, v primeru zasaditve
sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne
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sme uporabljati škropiv. Parkirne površine naj bodo tlakovane
s travnimi ploščami.
Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
Dovoljena je postavitev ograje višine do 1.80 m okoli
objekta, in sicer na sam rob parcele namenjene gradnji, od
roba predvidene dovozne ceste pa mora biti oddaljena najmanj
1.00 m. Na križiščih kjer je zahtevana preglednost pa ne sme
presegati višine 0.80 m. Postavitev lesenih, žičnih ali zidanih
ograj ni dovoljena. Dovoljena je tudi gradnja bazena, nadstre
škov, ute in samostojne garaže dimenzij do 30 m², ki pa morajo
biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 4.00 m. V primeru
gradnje dvostanovanjskih stavb pa je za vsak del stavbe dovo
ljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.
(2) Enota B
Enota zajema območje večstanovanjskih objektov.
Stavbe od B1 do B4
Znotraj te enote je dovoljena gradnja 4 večstanovanjskih
stavb. Enota je razdeljena na 4 ločene parcele namenjene gra
dnji. Znotraj vsake te parcele je dovoljena gradnja ene stavbe
dimenzij do 12.00 x 24.00 m in etažnosti K+P+1+M, pri čemer
se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3.00 m, da je
klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega
višine 0.80 m. Pri tem je lahko višina slemena merjena od kote
tal visoka največ 11.00 m. Streha je obvezna dvokapnica z na
klonom strešin 35° in usmerjenost slemena v smeri daljše stra
nice objekta to je v smeri severovzhod - jugozahod. Gradnja
frčadi oziroma uporaba ostalih izrastkov na strehi ni dovoljena,
napušči so lahko dolgi največ 1.00 m. Fasade objektov so lah
ko v različnih zemeljskih odtenkih, prepovedane pa so žive in
kričeče barve. Pri fasadi je zaželena uporaba lesa. Zadostna
osončenost omogoča gradnjo pasivnih stavb.
Zunanja ureditev
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posame
znimi drevesi, dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko
med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da
ne bi tvorile sence sosednjim objektom, v primeru zasaditve
sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne
sme uporabljati škropiv. Parkirne površine naj bodo tlakovane
s travnimi ploščami.
Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
Dovoljena je zasaditev žive meje višine do 1.20 m okoli
objekta, in sicer na sam rob parcele namenjene gradnji, od
roba predvidene dovozne ceste pa mora biti oddaljena najmanj
1.00 m. Na križiščih kjer je zahtevana preglednost pa ne sme
presegati višine 0.80 m. Postavitev samostojnih lesenih, žičnih
ali zidanih ograj ni dovoljena. Ravno tako ni dovoljena postavi
tev samostojnih garaž.
(3) Enota C
Enota zajema območje šolskega kompleksa s športnore
kreacijskimi površinami.
Stavba C1
Znotraj enote je dovoljena širitev obstoječe osnovne šole
in vrtca in sicer proti zahodu. Dovoljena je gradnja novih objek
tov, rekonstrukcija ter odstranitev obstoječih. Stavba ima lahko
največ K+P+1+M. Streha je enokapnica ali dvokapnica z upo
števanjem že obstoječih naklonov in usmerjenost slemena v
smeri daljše stranice objekta. Gradnja frčadi oziroma uporaba
ostalih izrastkov na strehi ni dovoljena. Fasade objektov so
lahko v različnih zemeljskih odtenkih, prepovedane pa so žive
in kričeče barve. Pri fasadi je zaželena uporaba lesa.
Športna igrišča od C2 do C4
Dovoljena je gradnja športnorekreacijskih igrišč. Dovo
ljena je umestitev večnamenskega atletskega stadiona, več
namenskega asfaltiranega igrišča, igrišč za odbojko na mivki
ter ostalih igrišč. Dimenzije, oblika, velikost ter lega igrišč mora
ustrezati veljavnim standardom in tehničnim predpisom.
Zunanja ureditev
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznim
drevesi, dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj
razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile
sence sosednjim objektom, v primeru zasaditve sadnega drevja
mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati
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škropiv. Parkirne površine naj bodo tlakovane s travnimi plo
ščami.
Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
Okoli kompleksa je zaradi varnostnih zahtev dovoljena
postavitev ograje, in sicer na sam rob parcele namenjene gra
dnji. Dovoljena je postavitev tudi ostalih objektov, ki se vežejo
na dejavnost šolstva in športa.
(4) Geomehanski pogoji in usmeritve
Pred kakršnimikoli posegi v prostor je potrebno pridobiti
geomehansko poročilo in v skladu z njim prilagoditi način gra
dnje. Zaradi slabe prepustnosti zemljine tudi na večji globini
in občasno relativno visokega nivoja podtalnice, je izvedba
ponikovalnic na tem območju nesmiselna.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
8. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Obravnavano območje se bo napajalo preko obstoječe
ceste Braslovče–Gomilsko, št. 490152, ki poteka na zahodni
strani kompleksa in je glavni uvoz v naselje Braslovče in Rako
vlje in deloma preko obstoječih prometnih površin na vzhodni
strani ureditvenega območja. Za dovoz do novih in obstoječih
objektov so predvidene nove prometne površine in rekonstruk
cija obstoječih.
(2) Dovozna cesta C‑1 je nova cesta, ki se odcepi od ob
stoječe ceste in je predvidena za dostop do stavb A1 do A7 in
obstoječih stavb za katere se obstoječi cesti priključek ukine.
(3) Dovozna cesta C‑2 je nova cesta, ki se odcepi od ob
stoječe ceste in je predvidena za dostop do stavb A8 do A18.
(4) Dovozna cesta C‑3 je rekonstrukcija obstoječe ceste
in dograditev dela ceste ki bo povezovala obstoječo cesto Bra
slovče–Gomilsko in prometne površine pri šoli ter bo napajala
tudi stavbe B1 do B4, območje športno rekreacijskih površin in
šolskega kompleksa. Na tej cesti je predvideno krožišče, ki je
namenjeno umiritvi prometa in vizualni ločitvi območja družbe
nih dejavnosti in stanovanjskih objektov.
(5) Širina dovoznih cest je 5.00 m. Dovozne ceste so
obrobničene z betonskimi robniki 15/25 cm v betonski podlagi
20 MB. Uvoz k posameznim objektom se izvede s pogre
znjenimi robniki, dvignjenimi cca 5 cm nad niveleto asfalta.
Niveleta cest je prilagojena niveleti terena, obstoječih cest in
obstoječih objektov. Sestav zgornjega ustroja novih dovoznih
cest je sledeč: 3 cm asfaltbeton, 5 cm bitudrobir, 35 cm min.
tampon. Trase navedenih cest potekajo pretežno po kmetijskih
zemljiščih, zato bo predhodno potrebno odstraniti in deponirati
humus. Potrebno je izvesti odvodnjavanje planuma spodnjega
ustroja. Predviden je prečni sklon planuma min 3%, v vzdolžni
smeri pa plitva rigola z drenažno cevjo DN 100. Planum mora
biti pred nasutjem tampona utrjen ME2 min 30 MPa. Tampon
ski sloj mora biti utrjen ME2 min 100 MPa in zaklinjen s finim
peskom v deb. do 2 cm ter dobro uvaljan.
(6) Za odvodnjavanje cest je predvidena meteorna ka
nalizacija s požiralniki z LTŽ rešetko ali vtokom pod robnikom,
in sicer s pomočjo vzdolžnih in prečnih sklonov. Dovozi k
objektom morajo biti tlakovani s tlakovci ali travnimi ploščami,
ki omogočajo ponikanje vode v podtalje.
(7) Za povezavo celotnega ureditvenega območja so
predvideni tudi hodniki za pešce, ki bodo omogočali hitrejšo in
varnejšo pot pešcem znotraj stanovanjskega dela naselja kot
tudi do šole, vrtca in športno rekreacijskih objektov.
9. člen
(energetska infrastruktura)
(1) Energija za napajanje predvidenih odjemalcev znotraj
OPPN je na razpolago na DV 20 kV Letuš, ki poteka praktično
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skozi območje OPPN. Predvidena transformatorska postaja
TP 20/0.4 kV Rakovlje zahod bo vzankana v SN mrežo 20 kV
preko predvidenega priključnega kablovoda 20 kV, in sicer v
nadomestni TP 20/0.4 kV Rakovlje šola – TP 20/0.4 kV Ra
kovlje zahod–DV 20 kV Žovnek–Vransko (N kostanjev drog
št. 21 se nadomesti z betonskim drogom Z 11).Transformator
ska postaja 20/0.4 kV bo montažno betonske tipske izvedbe
z vgrajenim transformatorjem max. 1 x 1000 kVA. Točen tip
TP 20/0.4 kV in navidezna moč transformatorja bo možno dolo
čiti, ko bo znana točna namembnost objektov in temu ustrezno
zahtevane konične moči.
(2) Obstoječa transformatorska postaja TP 20/0.4 kV Ra
kovlje Gluk (zidana stolpna) z vgrajenim transformatorjem na
videzne moči 100 kVA se odstrani. Nadomesti jo prej omenjena
nadomestna transformatorska postaja montažno betonske tip
ske izvedbe z vgrajenim transformatorjem max. 1 x 1000 kVA
(risba št.02).
(3) Predvidena distribucijska mreža znotraj kompleksa
OPPN bo izvedena z zemeljskimi kablovodi:
– SN kablovodi 20 kV: 3 x (NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2,
20 kV),
– NN kablovodi 1 kV: E‑ AYY(AY2Y) – J 4 x (35 do 150)
SM + 1.5RE mm2.
(4) Priključno merilna mesta za posamezne objekte bodo
v predvidenih NN razdelilno merilnih omaricah Ra do Rc na
meščenih v energetskih prostorih v samih objektih ali na mejah
parcel oziroma ob dovoznih cestah, in sicer na stalno dosto
pnem mestu (risba št. 02). Natančneje bo električne vode in na
prave možno dimenzionirati takrat, ko bo znana namembnost
objektov in priključne moči (projekt PGD).
(5) Na območju OPPN se predvideva tudi izgradnja javne
razsvetljave. Le‑ta bo izvedena s tipskimi kandelabri (nadze
mna višina 5–9 m) in svetilkami, ki bodo ustrezale obstoječi
zakonodaji – Uredba mejnih vrednostih svetlobnega onesna
ževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in dopolnitvi Uredbe o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni
list RS, št. 109, 30. 11. 2007) in vgrajenimi varčnimi sijalkami.
Razdalija med kandelabri bo ca. 20 do 30 m. Odaljenost od
roba cestišča bo znaša od 0.5 m do ca. 1 m. Predvideni ka
blovodi: NAYY – J 4 x 16 do 25 mm2. Prižigališča JR bodo v
prostostoječi NN omarici locirani ob predvideni TP 20/0.4 kV
Rakovlje zahod.
10. člen
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naj bodo tlakovani s tlakovci ali travnimi ploščami, se spuščajo
v podtalje.
(3) Odpadne vode je potrebno odvajati na čistilno napra
vo. Z OPPN je predviden ločen sistem kanalizacije. Na območju
OPPN PA 15 Rakovlje zahod je predvidena izgradnja fekalne
kanalizacije, ki bo odvajala odpadne vode s celotnega območja
in bo funkcionalno povezana z že obstoječo kanalizacijo. Od
padne vode se bodo z obravnavanega območja odvajale preko
novozgrajenih fekalnih kanalov FK1, FK2, FK3, FK4 in FK5 v
že zgrajen kanal, ki poteka v cesti ob obstoječem naselju. Za
potrebe šole, pa se bodo uporabili že obstoječi kanali, tako da
v ta namen ne bo potrebnih novogradenj.
(4) Za odvajanje fekalnih vod iz načrtovanih objektov se
lahko do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja poveza
nega s čistilno napravo, zgradijo individualne čistilne naprave
za vsak objekt posebej. Lahko pa se na eno malo čistilno
napravo priključi tudi več objektov. Očiščene vode iz čistilnih
naprav se bodo začasno odvajale v predvideno meteorno
kanalizacijo.
12. člen
(vodovod)
Ob zahodnem robu ureditvenega območja ob obstoječi
cesti Braslovče Gomilsko poteka obstoječ vodovod PE 110.
Drug vodovod PE 90 pa poteka po sredini ureditvenega
območja v smeri jug sever. Za oskrbo predvidenih objektov
s pitno in sanitarno vodo se bo zgradilo sekundarno vodovo
dno omrežje, ki bo potekalo v cestnih površinah. Predvidena
je povezava obeh obstoječih cevovodov z novim vodom V1,
ki bo napajal tudi tangirane predvidene objekte. Voda V2
in V3 pa sta predvidena za oskrbo preostalih objektov. Za
gradnjo novega vodovodnega omrežja se uporabijo cevi iz
nodularne litine Ø 100 mm, ki se polagajo v ozek izkop širine
0.60 m, na peščeno podlago debeline min. 10 cm in obsu
jejo s peskom do višine 15 cm nad temenom cevi. Celoten
sistem je dimenzioniran za oskrbo objektov na obravnava
nem območju in zagotavljanje požarne varnosti z vgradnjo
nadzemnih hidrantov.
13. člen
(obveznost priključevanja)
Predvideni objekti se morajo priključiti na načrtovano go
spodarsko infrastrukturo.

(telekomunikacijska infrastruktura)
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati trase
TK omrežja. Trase so na razpolago pri upravljavcu Telekom
Slovenija. Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje je
potrebno predvideti in vrisati idejne trase TK vodov. Predvidijo
se naj optični kabli, uvlečeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi
in ustreznimi TK jaški s tipskimi pokrovi Telekom. Prav tako se
znotraj objekta predvidijo optični kabli s tipiziranimi materiali
in elementi.
11. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)
(1) Na obravnavanem območju zaradi sestave tal pada
vinskih vod ni možno v celoti ponikati, zato je na vsaki parceli
za zbiranje vode s streh predviden vodni rezervoar v funkciji
zadrževalnika in za potrebe zalivanja, tako da se v melioracijski
jarek preko predvidene meteorne kanalizacije odvajajo samo
viški vod. Za odvod meteornih vod iz ureditvenega območja
je predvidena izgradnja štirih meteornih kanalov, in sicer v osi
vozišča predvidenih cest. Onesnažene meteorne vode z ob
močij parkirnih površin je potrebno pred izpustom v meteorno
kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj.
(2) Meteorni kanali MK1, MK2 in MK3 potekajo po predvi
denih prometnih površinah in se izlivajo v obstoječ melioracijski
odvodnik. Kanal MK4 pa se priključuje na obstoječo meteorno
kanalizacijo. Meteorne vode z območja dovozov do garaž, ki

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
14. člen
(kulturna dediščina)
Območje OPPN leži izven evidentiranih in varovanih ob
močij kulturne dediščine.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
15. člen
(varstvo voda)
Vsi predvideni objekti se bodo priključili na javni kanaliza
cijski sistem. Odpadne komunalne vode se bodo po izgradnji
kolektorjev odvajale v javno kanalizacijsko omrežje ter dalje v
skupno čistilno napravo.
16. člen
(varstvo pred hrupom)
Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Uradni list RS, št. 105/05) sodi obravnavano območje v
II. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne
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dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA. Ukre
pi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom
morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti
oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne
smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
17. člen
(varstvo zraka)
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti pove
čanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj
uporabljajo ekološko sprejemljivi viri. S tem bo kvaliteta zraka
ostala na sprejemljivi ravni.
18. člen
(ravnanje z odpadki)
Za objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke,
to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki
za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvaja
lec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko
tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom
za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora
ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo upo
rablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
19. člen
(varstvo tal)
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo je po
trebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter
ostalih zelenih površin.
20. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih ob
močij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Zato
izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvene
ga mnenja nista potrebni.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
21. člen
(rešitve in ukrepi)
(1) Pri pripravi akta so v skladu z Zakonom o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 105/06) upoštevani ustrezni
prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo
objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno
ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanje širjenja
ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja.
Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vo
zila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih
hidrantov, izvedenih skladno s Pravilnikom o tehničnih norma
tivih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS,
št. 30/91). Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 105/06) ter
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07).
(2) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti
ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Pri gradnji novih
objektov je potrebno ojačiti prvo ploščo.
X. NAČRT PARCELACIJE
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XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
23. člen
(etapnost)
Načrtovane ureditve se lahko izvajajo postopoma, pri
čemer pa mora izgradnji objektov slediti izgradnja gospodarske
javne infrastrukture.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
OD NAČRTOVANIH REŠITEV
24. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev)
(1) Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je dovoljeno
zmanjšanje tlorisnih gabaritov objektov, povečanja niso do
voljena.
(2) Dovoljena so tudi manjša odstopanja od lege posame
znih objektov ter ostalih ureditev, vendar je potrebno upoštevati
minimalne odmike od sosednjih gradbenih parcel. Objekte je
dovoljeno postavljati tudi bližje sosednjim parcelam vendar
zgolj ob soglasju lastnikov le‑teh.
(3) Meje parcel namenjenih za gradnjo so določene okvir
no, možne so tudi korekcije, vendar pod pogojem, da ne vpli
vajo na izvedbo podrobnega načrta.
(4) Ravno tako so dopustna odstopanja od posameznih
tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrto
vanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na
izvedbo podrobnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih
in okoljskih razmer.
(5) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske
infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim
trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
(6) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo
soglašati organi in organizacije, ki jih le‑ta zadevajo.

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
25. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s skle
pom odloči Občina Braslovče. Na območju OPPN po prene
hanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski
akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero
sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti
določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se
smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz
tega odloka.
XIV. KONČNE DOLOČBE
26. člen
(dostopnost)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Občine Braslovče in na Upravni enoti na Oddelku za
okolje in prostor Žalec.

22. člen

27. člen

(parcelacija)

(nadzor)

Načrt parcelacije vsebuje načrt gradbenih parcel in je
prikazan v grafičnem načrtu parcelacije.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
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28. člen
(začetek veljavnosti)

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2008
Braslovče, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

Uradni list Republike Slovenije
V Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče in
Prostorskem redu Občine Braslovče je obravnavano območje
opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč znotraj območja
predvidenega za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejav
nosti.
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem podrobnim
načrtom, so:
– nova interna navezovalna cesta;
– enostanovanjski objekti;
– gospodarska javna infrastruktura.
4. člen
(območje podrobnega načrta)

4463.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja PA 29
Grajska vas - Poljane

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Bra
slovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet
Občine Braslovče na 23. redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja PA 29 Grajska vas - Poljane
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(pravna podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07);
Statut Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00,
16/03);
Prostorski red Občine Braslovče in Strategija prostorske
ga razvoja Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08);
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list
RS, št. 37/08, 99/08);
Podrobni načrt je izdelal: VIZURA Matko d.o.o., pod šte
vilko: 120/2008.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa območje podrobnega načrta, prostorske
ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom, območje in
umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih
rešitev glede priključevanja objektov na javno gospodarsko
infrastrukturo in javno grajeno dobro, rešitve in ukrepe za
celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in na
ravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
etapnost izvedbe prostorskih ureditev, dopustna odstopanja in
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljav
nosti podrobnega načrta.
Sestavine iz prejšnjega odstavka so opisane in prikazane
v tekstualnem in grafičnem delu podrobnega načrta, ki je sku
paj s prilogami na vpogled na Občini Braslovče.
OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet podrobnega prostorskega načrta)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
leži v zahodnem delu naselja Grajska vas, v Občini Braslovče.
Območje je po zemljiško katastrskih podatkih travnik. Na obrav
navanem območju ni obstoječih objektov.

Območje podrobnega načrta obsega parcele ali dele par
cel št. 785/43, 826, 828, 1109/4, 827, 785/83, 785/16, 785/14,
785/60 785/58 in 785/59. k.o. Grajska vas. Površina območja
meri 0,33 ha.
Za izvedbo navezav podrobnega načrta na obstoječo
in predvideno gospodarsko infrastrukturo bodo potrebni tudi
posegi na zemljišča zunaj podrobnega načrta, kolikor se v
postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra, na podlagi strokovno
preverjenih rešitev, izkaže za to potrebno.
Na območju podrobnega načrta ni predvidenih odstranitev
objektov.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Območje je na severni strani obdano z obstoječo stano
vanjsko in kmečko stanovanjsko pozidavo. Lokacija narekuje
načrtovanje objektov za stanovanjsko dejavnost – enostano
vanjska gradnja.
Območje se preko predvidene interne ceste priključuje na
severno ležečo lokalno cesto.
6. člen
(namembnost območja)
S podrobnim načrtom so načrtovane prostorske uredi
tve za območje enostanovanjske gradnje za izgradnjo treh
objektov.
7. člen
(vrste gradenj)
Na območju podrobnega načrta so dopustni posegi:
– gradnja novih objektov;
– redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela,
redna vzdrževalna dela;
– gradnja gospodarske infrastrukture;
– urejanje utrjenih zunanjih površin;
– ob objektu je dovoljeno izvesti nezahtevne objekte za
lastne potrebe in enostavne objekte za lastne potrebe.
8. člen
(arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve
prostorskih ureditev)
Objekti bodo pravokotne tlorisne zasnove. Oblikovanje
objektov je lahko poljubno, priporočajo se sodobnejši koncepti
gradnje stanovanjskih objektov. Strehe objektov naj bodo kla
sične dvokapnice s predpisanimi nakloni.
Upoštevati je potrebno minimalne odmike od posestnih
mej, požarnovarnostne smernice in pogoje nosilcev urejanja
prostora. Obvezna je ohranitev gradbene linije predvidenih
objektov. Fasade bodo v ometu bele ali svetlih pastelnih barv,
kritina naj bo opečna ali po barvi in teksturi opečni podobna
kritina.
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9. člen
(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti
in oblikovanja objektov)
Gabariti novih objektov se morajo načelno prilagajati
obstoječim objektom oziroma razpoložljivemu prostoru glede
odmikov od prometne in komunalne infrastrukture ter predvi
denih objektov, pri čemer je potrebno upoštevati tudi požarne
odmike.
Največje dovoljene dimenzije objektov zaporednih številk
od 1 do 3 so 15.00 m x 13.00 m. Posamezna etaža naj ne
presega višine 3,0 m, kolenčni zid v mansardi pa ne presega
višine 0,8 m.
Objekti morajo biti nepodkleteni, niti se ne dovoli nasutja
nad 0,5 m – etažnost objektov P+M.
Konstrukcijsko in oblikovno so lahko objekti oblikovani
poljubno. Priporočljiva je sodobna izbira konstrukcij in materi
alov, ki mora biti prilagojena nosilnosti tal oziroma geologiji ter
varnosti pred požarom.
Možni so balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo
skladni s prevladujočimi elementi naselja.
Predvidena je klasična ali montažna gradnja objektov s
slemensko orientacijo pravokotno na gradbeno linijo. Strehe so
dvokapnice z naklonom večjim od 30°–45°. Kritina bo pretežno
opečnata, naravna rdeča barva ali možna uporaba drugačnih
materialov in barv kritine, ki je usklajena s prevladujočimi ele
menti naselja.
Znotraj gradbenih parcel stanovanjskega kompleksa je
možna gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov skladno
z Uredbo o vrstah objektov na zahtevnost (Uradni list RS,
št. 37/08, 99/08). Gradijo se lahko kot prizidek k osnovne
mu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeno z
osnovnim objektom.
10. člen
(zunanja ureditev)
Gradbene parcele so lahko ograjene z ograjo do višine
1.50 m ali z živo mejo do višine 1.80 m. Ograje se smejo posta
viti na severno stran parcel, kjer se upošteva 5,00 m priobalni
pas neimenovanega vodotoka 2. reda. V primeru postavitve
ograje proti javni cesti je obvezen odmik ograje 1 m izven
cestnega telesa.
Okolice objektov bodo zatravljene, zasajene z okrasnimi
grmovnicami in nizkim drevjem. Drevje po velikosti ne sme
izstopati, da ne bi tvorilo senco sosednjim objektom. V primeru
sadnega drevja se upošteva varstvo okolja pri uporabi škropiv.
11. člen
(zelene površine)
Zelene površine so sestavni del ureditve območja. Pri
zasnovi novih objektov je potrebno poiskati rešitve, ki bodo
vsebovale čim več zelenih površin.
ZASNOVA PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture na območju podrobnega
načrta so:
– vsi objekti znotraj območja podrobnega načrta morajo
biti priključeni na obstoječe in predvideno gospodarsko infra
strukturo ter grajeno javno dobro,
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi poteka
ti po prometnih in intervencijskih površinah oziroma površinah
v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih
objektov in naprav,
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– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih omrežij na njegovem zemljišču, upravljavec posame
znega javnega omrežja pa mora za to od lastnika pridobiti
služnost,
– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi,
ki ureja to področje.
13. člen
(prometno omrežje)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se
bo napajalo preko obstoječe nekategorizirane ceste, ki poteka
na severno vzhodnem delu območja in ima priključek skozi na
selje Grajska vas na kategorizirano občinsko cesto (JP990600
– odsek JP990601).
Zemljišče predvideno za ureditev prometne infrastrukture
je večinoma ravno. Pri gradnji dovozne ceste se izvedejo le
manjši terenski posegi zaradi parametrov nivelete ceste.
Trasa omenjene ceste poteka pretežno po kmetijskih ze
mljiščih, zato bo predhodno potrebno odstraniti humus.
Širina dovozne ceste je 5.00 m, z obojestransko bankino
širine 0.50 m, izvedeno s travnimi ploščami, ki omogača ustre
zno odvodnjavanje ceste.
Dovozi k objektom morajo biti tlakovani s tlakovci ali trav
nimi ploščami, ki omogočajo ponikanje vode v podtalje.
14. člen
(parkirne površine)
Ob vseh objektih kot tudi ob dovoznem priključku so ure
jena parkirišča za osebna vozila.
15. člen
(kolesarski in peš promet)
Ob interni navezovalni cesti niso predvidene posebne
površine za kolesarski in peš promet.
16. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na vodovodno omrežje)
Oskrba novih objektov z vodo je možna preko javnega vo
dovoda v izvedbi SALØ150 mm, ki prečka obravnavano parce
le. Omenjeni vodovod je potrebno prestaviti, kar je razvidno iz
grafične priloge. Prestavitev se izvede iz nodularne litine istega
premera. Vse krivine se izvedejo z loki maksimalno 45º.
Načrtovani objekti se bodo oskrbovali z vodo iz predvide
nih priključkov, ki bodo izvedeni od glavnega voda z vgradnjo
cestnih zapornih ventilov. Vodomeri se vgradijo v zunanje vo
domerne jaške.
Trasa načrtovane prestavitve vodovoda poteka deloma
po zelenih površinah, kjer pa je mogoče pa v utrjenih površi
nah – cesta.
Pri načrtovanem obračališču na jugozahodnem delu
OPPN se na cevovod namesti hidrant za potrebe požarne
varnosti.
17. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na kanalizacijsko omrežje)
Na obravnavanem območju še ni zgrajeno javno kanaliza
cijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo.
Do izgradnje javne kanalizacije na obravnavanem ob
močju se bodo fekalne vode odvajale v individualno čistilno
napravo dimenzionirano za predvidene obremenitve skladno
z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
Po izgradnji javnega kanalizacijskega sistema bo priklju
čitev na javno kanalizacijo možna in obvezna, mala komunalna
čistilna naprava pa se ukine.
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Novi objekti se bodo priključili na javni kanal preko revi
zijskih jaškov.
Meteorna kanalizacija
Na obravnavanem območju zaradi sestave tal padavin
skih vod ni možno ponikati, zato je na vsaki parceli za zbiranje
vode s streh predviden vodni rezervoar v funkciji zadrževalnika
in za potrebe zalivanja, tako da se v vodotok preko predvidene
meteorne kanalizacije odvajajo samo viški vod.
Čiste meteorne vode z utrjenih površin se bodo ponikale
v podtalje, onesnažene pa se bodo predhodno očistile v lovilcih
olj in maščob.
Fekalna kanalizacija
Za odvajanje fekalnih vod iz načrtovanih objektov se
bodo do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja zgradile
individualne čistilne naprave za vsak objekt.
Očiščene vode pa se bodo preko predvidene meteorne
kanalizacije odvajale v neimenovan potok.
18. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na električno omrežje)
Električna energija za napajanje objektov je na voljo na
NN zbiralkah v TP Grajska vas–Laznik.
Za napajanje novih stanovanjskih objektov je potrebno
pred pričetkom gradnje zgraditi nizkonapetostni podzemni ele
ktroenergetski vod od TP Grajska vas–Laznik do priključno
razdelilnih merilnih omaric Re1–Re2. Trasa priključnega ka
blovoda bo potekala po obstoječi in predvideni dovozni cesti.
Kabel se položi v zaščitno mapitel cev Ø 110 mm. Priključno
razdelilni merilni omarici Re1, Re2 bosta locirani na parcelni
meji ob dovozni cesti.
Pri načrtovanju (PGD in PZI) dokumentacije je potrebno
upoštevati že izdelano idejno rešitev elektrifikacije obravnava
nega območja.
19. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava na omenjenem območju ni predvidena,
je pa možna kasnejša nadgradnja v sklopu širšega območja.
20. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na komunikacijsko omrežje)
Na območju podrobnega načrta ni obstoječega TK in
CATV omrežja.
Za priključitev predvidenih objektov na TK omrežje je
potrebno zgraditi novo omrežje. Mesto priključitve na javno
TK omrežje poda predstavnik SIL.
Predvidene objekte je možno priključiti na že obstoječe
KKS omrežje z izgradnjo dodatne dovodne kabelske kanaliza
cije od enega od obstoječih jaškov KK KKS. Dovod do predvi
denih objektov bo zaključen v pod ometno vgrajenih omaricah
na objektih.
Pred izgradnjo novih omrežij elektronskih komunikacij je
potrebno izdelati projekt, ki bo usklajen z ostalimi infrastruktur
nimi omrežji.
21. člen
(ogrevanje)
Za potrebe ogrevanja naj se uporabljajo čisti energenti
kot so plin, biomasa in podobno. Priporočena je tudi uporaba
alternativnih virov energije.
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
22. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
Obravnavano območje leži izven zavarovanega območja
naselbinske dediščine Grajska vas (EŠD 20383), kljub temu
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pa je ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu od
kritja in o tem takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH
VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
23. člen
(varovanje okolja)
Hrup
Predvideni objekti v območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta ne bodo obremenjevali okolja s hrupom,
ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni.
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju spada predvideno območje v II. cono varstva pred hru
pom, za katero veljajo mejne dopustne vrednosti hrupa 55 db
za dan in 45 db za noč.
Zrak
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mej
nih količin vsebnosti, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih
in kritičnih emisijskih vrednosti snovi v zrak (Uradni list RS,
št. 73/94).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da za
gotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurilnih naprav
skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ura
dni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00).
Vode
V površinske odvodnike je dovoljeno izpuščati le tiste me
teorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust
neposredno v vode v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05).
Odvajanje odpadnih vod iz ureditvenega območja bo ure
jeno v skladu s pogoji navedene uredbe in smernicami upra
vljavca javnega kanalizacijskega omrežja.
24. člen
(ravnanje z odpadki)
Način zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki bo
urejen v skladu z občinskim Odlokom o načinu opravljanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komu
nalnimi odpadki v Občini Braslovče, Uradni list RS, št. 86/09 in
smernicami pristojnega podjetja.
Za vsak stanovanjski objekt bo zagotovljeno zbirno mesto
za odpadke, kjer izvajalec javne službe opravi odvoz odpad
kov. Zagotoviti je potrebno nemoten dostop do zabojnikov po
ustrezni transportni poti. Zbirno mesto mora ustrezati splošnim
zahtevam javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
25. člen
(vodnogospodarski ukrepi)
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo meje
priobalnega zemljišča, 5,00 m od meje vodnega zemljišča na
vodotokih 2. reda.
Na območju podrobnega prostorskega načrta, sta vo
dotoka 2. reda neimenovana pritoka Konjščice in Reke. Po
evidencah MOP, ARSO, se obravnavana lokacija ne nahaja v
območju vodovarstvenega pasu vodnih virov in po njih podatkih
ni poplavno ogrožena.
Objekti s pripadajočo zunanjo ureditvijo, vključno z more
bitno ograjo so načrtovani izven priobalnih pasov vodotokov.
Na obravnavanem območju zaradi sestave tal padavin
skih vod ni možno ponikati, zato je na vsaki parceli za zbiranje
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vode s streh predviden vodni rezervoar v funkciji zadrževalnika
in za potrebe zalivanja, tako da se v vodotok odvajajo samo
viški vod.
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin
je načrtovano tudi v skladu z določili 92. člena Zakona o vo
dah, in sicer tako da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok
padavinskih voda z urbanih površin (zatravitev, travne plošče,
zadrževalniki …).
Rešitev odpadnih voda je načrtovana v skladu z zasnovo
kanalizacijskega sistema naselja.
26. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v
potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje
seizmične intenzitete VII. stopnje Mercalli ‑ Cacan ‑ Seiberg.
V fazi projektiranja je potrebno na podlagi geomehan
skega poročila preveriti statično stabilnost terena in predvideti
ustrezne rešitve.
27. člen
(varstvo pred požarom)
Upoštevajo se naslednje smernice:
– Upoštevati je potrebno naravne omejitve in temu primer
no predvideti tehnične rešitve gradnje,
– Upoštevati je potrebno požarno ogroženost naravnega
okolja in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno
predvideti način gradnje,
– Upoštevati je treba ukrepe varstva pred požarom,
– Potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo
za gašenje,
– Potrebno je zagotoviti odmike med objekti ali potrebne
protipožarne ločitve,
– Potrebno je zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali
ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih
površin za intervencijska vozila,
– Potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč.
28. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
Območje podrobnega načrta ni erozivno in plazovito ogro
ženo.
29. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja
nevarnih snovi, je treba načrtovati ustrezne tehnične rešitve in
način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
30. člen
(zaščita pred vojnimi in drugimi nevarnostmi)
Z zaščito ljudi in premoženja pred vojnimi in drugimi
nevarnostmi je potrebno kot dopolnilna zaščita ojačitev prve
plošče.
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31. člen
OPPN omogoča etapno izvajanje, oziroma postopno skla
dno s potrebami in zmožnostmi investitorja in glede na predho
dno izvedeno gospodarsko infrastrukturo.
Kot prva faza se izvede rekonstrukcija dovozne in izgra
dnja interne ceste znotraj ureditvenega območja ter izgradnja
komunalne in energetske infrastrukture.
Posamezni objekti se bodo gradili postopoma kot druga
faza glede na možnosti investitorjev.
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DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
32. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in
naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje
stroške.
Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo investitorji
in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, ko
munalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne
vode;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane;
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in
naprav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre
pe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode;
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
33. člen
(dopustna odstopanja)
Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopa
nja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične
rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega
in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati pro
storske in okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne
smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati
organi in organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta
odstopanja.
Dopustna so odstopanja:
– odstopanje gabaritov objektov pod pogojem, da se upo
števa regulacijska črta in ohrani podolgovata zasnova objektov,
da to dopušča velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguraci
ja terena. Spremembe ne smejo ovirati realizacije OPPN in mo
rajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.
Spoštovani morajo biti minimalni odmiki od parcelnih mej,
– odstopanje mej gradbenih parcel pod pogojem, da v
ostalih delih ne ovirajo izvedbe OPPN,
– sprememba zasnove prometne, komunalne ali energet
ske infrastrukture, če to predstavlja bolj ekonomična investicij
ska vlaganja, boljše projektne parametre ali primernejše rešitve
v smislu varovanja okolja.
USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
34. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
Po končani izgradnji objektov in ureditev po tem odloku
so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije
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objektov. OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s
sklepom odloči Občina Braslovče. Na območju OPPN po pre
nehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski
akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi
območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo
v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno po
vzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.
KONČNE DOLOČBE
35. člen
(vpogled)
Vsa dokumentacija kot priloga tega odloka je na vpogled
pri pristojnih službah Občine Braslovče in na Upravni enoti v
Žalcu, Oddelku za okolje in prostor.
36. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinske in
državne inšpekcijske službe za posamezna področja.
37. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-22/2008
Braslovče, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

4464.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja urejanja PA5 – Vikend
naselje ob Savinji v Malih Braslovčah

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine
Braslovče na seji dne 2. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja urejanja PA5 – Vikend naselje
ob Savinji v Malih Braslovčah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Uradni list Republike Slovenije
2. Grafični del:
– izsek iz prostorskega plana občine
M = 1:5000
– lega prostorske ureditve v širšem prostoru M = 1:5000
– geodetski načrt
M = 1: 500
– prostorska ureditev
M = 1: 500
– zasnova prometne ureditve
M = 1: 500
– zasnova komunalne in energetske
infrastrukture
M = 1: 500
– prikaz vplivov načrtovane ureditve
M = 1: 500
– načrt gradbene parcele in zakoličbe
M = 1: 500.
3. Priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta:
– povzetek za javnost,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega pro
storskega načrta,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z
vodami.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(meja ureditvenega območja)
Meja ureditvenega območja poteka po meji parcele
449/80 k. o. Male Braslovče.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4. člen
(lokacijski pogoji za gradnjo stanovanjskega objekta)
1. Stanovanjski objekt je na parceli 449/80 k. o. Male
Braslovče.
2. Objekt je orientiran vzporedno z obstoječo cesto Bra
slovče–Letuš (990 391).
3. Tlorisne dimenzije z razgibanim tlorisom so največ
18.55 x 13.30 m.
4. Etažnost objekta je P, višina kolenčnega zidu je 0.20 m,
kota pritličja ± 0.00 je 300.00 m.
5. Oblikovanje:
– Fasade: klasičen zglajen zidarski omet bele ali svetlo
pastelne barve s temnejšim coklom, okenske in vratne odprtine
so pravokotne, pokončne, lahko na zgornjem delu zaokrožene
in simetrično razporejene,
– Streha: streha je večkapnica naklona 40°, ostrešje je
leseno, slemena so si pravokotna in vzporedna oziroma pra
vokotna na najdaljšo stranico objekta.
6. Odmik objekta od ceste Braslovče–Letuš je 10.07 m,
od parcele 449/79 k. o. Male Braslovče 5.19 m, od parcele
449/27 k. o. Male Braslovče 3,00 m s soglasjem lastnika te
parcele in od daljnovoda 17.66 m.

(vsebina odloka)

5. člen

S tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom se dolo
ča meja območja urejanja, funkcijo območja, lega zmogljivost
ter velikost objekta, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhi
tekturno oblikovanje objekta in ureditev, pogoje za prometno,
komunalno in energetsko urejanje območja, okoljevarstvene
ukrepe, vplive in povezave s sosednjimi območji, dinamiko
izvajanja posega, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.

(urejanje okolice objekta)

2. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje:
1. Besedilo:
– odlok o občinskem podrobnem načrtu.

1. Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene z za
travljenimi brežinami.
2. Ograja je lahko iz plastičnih letvic na Al stebričkih ali iz
plastificirane Fe mreže na Fe stebričkih višine 1.00 m, lahko z
živo mejo, oddaljena od vozišča najmanj 1,00 m.
3. Pri urejanju okolice se zavaruje obstoječe drevje pred
poškodbami, po končani gradnji pa odstrani provizorije in od
večni gradbeni material ter uredi okolico.
4. Nasipanje po najnižjem delu parcele ni dovoljeno.
5. Proste površine na gradbeni parceli se uredijo kot zele
nica oziroma vrt. Nove zasaditve naj se izvedejo z avtohtonimi
vrstami drevja in grmičevja.

Uradni list Republike Slovenije
IV. ZASNOVA PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE
IN DRUGE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTA NANJO
6. člen
(javno prometno omrežje)
Ob parceli 449/80 k. o. Male Braslovče poteka obstoječa
asfaltirana javna cesta št. 990 391 Braslovče–Letuš (parc.
št. 449/65 k. o. Male Braslovče).
7. člen
(prometna ureditev)
Objekt ima zagotovljen, urejen in varen priključek nepo
sredno na javno cesto Braslovče–Letuš. Dovoz in priključek v
širini 3.5 m je urejen tako, da ne ovira prometa in ne poškoduje
ceste.
Na gradbeni parceli sta zagotovljeni dve parkirni mesti.
Parkirišči sta urejeni tako, da je na dvorišču omogočeno
obračanje vozil.
Prometne in parkirne površine ter dvorišče morajo biti
protiprašno izvedene (asfalt, tlakovci) in obrobljene z dvignje
nimi robniki.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE,
KOMUNALNE IN DRUGE INFRASTRUKTURE
IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
8. člen
(komunalno, energetsko in telekomunikacijsko omrežje)
Objekt je možno graditi le na komunalno opremljenem
zemljišču. Obvezna je priključitev na komunalne naprave za
oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode ter oskrbo z
elektriko. Priključki na javno komunalno in energetsko omrežje
morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, tehničnimi standardi in
pogoji upravljavcev.
1. Vodovod:
– priključek na javni vodovod je predviden iz obstoječega
vodovodnega omrežja, ki poteka po zahodni strani ceste v
skladu s smernicami upravljavca (Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.).
2. Odpadne vode
– javne kanalizacije v območju ni,
– kanalizacijo iz objekta se izvede v ločenem sistemu,
– komunalne‑fekalne vode se speljejo v ustrezno dimen
zionirano malo komunalno čistilno napravo (MKČN),
– MKČN mora biti na dostopnem kraju zaradi izpraznje
vanja in odvoza vsebine na ustrezno opremljeno čistilno na
pravo,
– za odvoz vsebine MKČN mora investitor imeti sklenjeno
pogodbo z Javnim komunalnim podjetjem Žalec,
– ko bo v območju zgrajeno kanalizacijsko omrežje, je
obvezna priključitev nanj,
– meteorne vode s streh se vodijo v ponikanje ali naravni
odvodnik,
– meteorne vode iz povoznih površin in parkirišča je treba
speljati po predhodnem očiščenju olj in maščob v lovilcu olj in
maščob v irigacijo ali naravni odvodnik.
3. Elektrika:
– preko parcele 449/80 k. o. Male Braslovče poteka viso
ko (srednje) napetostni daljnovod, objekt ne sega v varovalni
pas daljnovoda,
– objekt mora biti priključen na nizkonapetostno električno
omrežje,
– priključek objekta se izvede iz bližnjega stojišča nizko
napetostnega omrežja na drugi strani ceste Braslovče–Letuš z
zemeljskim kablom v skladu s smernicami upravljavca (Elektro
Celje).
4. Telekomunikacije:
– objekt bo priključen na TK omrežje iz obstoječega tele
fonskega kabla, ki poteka ob severni meji parcele 449/80 k. o.
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Male Braslovče v skladu s smernicami upravljavca (Telekom
Slovenije, PE Celje).
5. Ogrevanje:
– ogrevanje je centralno, energent je elektrika.
6. Odpadki:
– objekt mora imeti urejeno mesto za postavitev posod za
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (plato),
– plato mora biti ob cesti dobro dostopen za komunalno
vozilo.
VI. REŠITVE IN UKRPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
9. člen
(varstvo tal in voda)
Izdelan je elaborat »Hidravlično‑hidrološka presoja vo
dnega režima za stanovanjski objekt na parceli 449/80 k. o.
Male Braslovče, ki jo je izdelal Inženiring za vode d.o.o., Pot
za Brdom 102, 1000 Ljubljana, pod št. proj. 937‑FR/09 v aprilu
2009«, ki presodi, da posebni ukrepi in omejitve proti poplavni
ogroženosti reke Savinje niso potrebni. Kota pritličja je določe
na na 300.00 m nadmorske višine v skladu s presojo.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor pri
dobiti vodno soglasje.
Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni
stroji, ki morajo biti tehnično brezhibni. V primeru nepredvi
denih izpustov nevarnih snovi je treba nastalo situacijo takoj
sanirati.
10. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje je treba upoštevati in izvajati ukrepe pred
prekomernim onesnaževanjem zraka tako, da ne presežejo
dovoljenih parametrov, predvsem: vlaženje, prekrivanje sipkih
materialov, prepoved kurjenja.
Stroji in naprave, ki povzročajo prašne emisije, morajo biti
opremljeni z odsesevalno napravo s filtri. Zagotovljeno mora
biti redno vzdrževanje.
11. člen
(varstvo pred hrupom)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
je uvrščeno v II. območje varstva pred hrupom, kjer so mejne
vrednosti 45 dBA za noč in 55 dBA za dan.
Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo
biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo hrup v naravnem in
življenjskem okolju.
Vse naprave, ki so lahko vir hrupa in delovna mehaniza
cija, morajo imeti ustrezne certifikate.
12. člen
(ohranjanje narave)
Na območju ni evidentiranih naravnih vrednot.
13. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na obravnavanem območju ni evidentiranih objektov ali
območja kulturne dediščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
14. člen
(varstvo pred požarom)
Za območje veljajo splošni pogoji varstva pred požarom:
– Objekt je ena požarna enota, možen je hiter in varen
umik na prosto iz katerega koli prostora.
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– Dostop do objekta za interventna vozila je omogočen
iz lokalne ceste.
– Zadostne količine požarne vode so zagotovljene v jav
nem vodovodu.
– Zunanje površine (dvorišče) zagotavljajo prostor za
morebitno evakuacijo in parkiranje interventnih vozil (standard
14090).
– Najbližja gasilska enota je v Braslovčah, oddaljena
približno 3 km.
– Pri gradnji objekta so upoštevane Tehnične smernice
TSG‑1 001/2005, Požarna varnost na stavbah, Ministrstva za
okolje in prostor.
– Po pravilniku o požarni varnosti spada objekt glede na
požarno zahtevnost pod požarno manj zahtevne stavbe (PZ1).
Z gradnjo novega objekta ne bo zmanjšana požarna varnost
sosednjih objektov.
– Naravnih nesreč ni pričakovati.
VIII. NAČRT PARCELACIJE IN ZAKOLIČBE
15. člen
(načrt parcelacije in zakoličbe)
Elementi za parcelacijo in zakoličbo so prikazani na gra
fični prilogi s pravokotnimi koordinatami.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA

Uradni list Republike Slovenije
XIII. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Ta občinski podrobni prostorski načrt je na vpogled pri
pristojnih službah Občine Braslovče in na upravni enoti na
Oddelku za okolje in prostor Žalec.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-18/2008
Braslovče, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

4465.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja PA 9 Rakovlje Terasa 3

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Bra
slovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet
Občine Braslovče na 23. redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel

(etape izvajanja)

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja PA 9 Rakovlje Terasa 3

Občinski podrobni prostorski načrt se bo izvedel v eni
etapi.

SPLOŠNI DOLOČBI

16. člen

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
17. člen
(obveznosti)
Investitor in izvajalci so dolžni:
– zagotoviti komunalne in energetske priključke usklajeno
z gradnjo objekta,
– urediti pripadajoče utrjene in zelene površine sočasno
z dograditvijo objekta,
– pri gradnji objekta in infrastrukture predvideti in izvajati
ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na sosednja ze
mljišča ter na bivalne in delovne pogoje ter, da obremenitve
okolja (tla, voda, zrak, hrup) ne bodo presegale dovoljenih
parametrov.
XI. TOLERANCE
18. člen
(dovoljena odstopanja)
Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega na
črta ni dopustnih odstopanj. Izjemoma so dopustne spremem
be zunanje ureditve (povečanje števila parkirnih mest, oblike
dvorišča), priključkov komunalnih in energetskih vodov zaradi
ustreznejših tehničnih rešitev.
XII. NADZOR
19. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07);
Statut Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00,
16/03);
Prostorski red Občine Braslovče in Strategija prostorske
ga razvoja Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08);
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list
RS, št. 37/08, 99/08);
Podrobni načrt je izdelal: VIZURA Matko d.o.o., pod šte
vilko: 086/2008.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa območje podrobnega načrta, prostorske
ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom, območje in
umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih
rešitev glede priključevanja objektov na javno gospodarsko
infrastrukturo in javno grajeno dobro, rešitve in ukrepe za
celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in na
ravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
etapnost izvedbe prostorskih ureditev, dopustna odstopanja in
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljav
nosti podrobnega načrta.
Sestavine iz prejšnjega odstavka so opisane in prikazane
v tekstualnem in grafičnem delu podrobnega načrta, ki je sku
paj s prilogami na vpogled na Občini Braslovče.
OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet podrobnega načrta)
Območje predvidenega občinskega podrobnega prostor
skega načrta leži v jugozahodnem delu naselja Rakovlje v
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Občini Braslovče in zajema površino cca 3.96 ha. Območje je
po zemljiško katastrskih podatkih travnik. Na obravnavanem
območju ni obstoječih objektov.
V Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče in Pro
storskem redu Občine Braslovče je obravnavano območje opre
deljeno kot območje stavbnih zemljišč znotraj območja predvide
nega za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti.
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem podrobnim
načrtom, so:
– rekonstrukcija obstoječe dovozne ceste;
– nove interne navezovalne ceste;
– enostanovanjski objekti;
– gospodarska javna infrastruktura.
4. člen
(območje podrobnega načrta)
Meja obravnave
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorske
ga načrta v celoti leži v k.o. Braslovče.
Območje predvidenega občinskega podrobnega prostor
skega načrta leži v jugozahodnem delu naselja Rakovlje.
Velikost območja
Površina ureditvenega območja OPPN za del območja PA
9‑Rakovlje Terasa 3 znaša 3,96 ha.
Parcelno stanje
k.o. Braslovče
438/36, 438/37, 438/81, 438/82, 438/38, 438/40, 438/84,
723/4, 438/41, 438/42, 438/39, 438/80, 438/73, 723/14, 438/91,
438/90, 438/83, 438/92, 438/43, 723/5, 438/49, 438/50, 723/2,
438/45, 439/2, 438/72, 438/89.
Za izvedbo navezav podrobnega načrta na obstoječo
in predvideno gospodarsko infrastrukturo bodo potrebni tudi
posegi na zemljišča zunaj podrobnega načrta kolikor se v po
stopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra, na podlagi strokovno
preverjenih rešitev, izkaže za to potrebno.
Na območju podrobnega načrta ni predvidenih odstranitev
objektov.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Območje je na vzhodni strani obdano z obstoječo stano
vanjsko in kmečko stanovanjsko pozidavo. Lokacija narekuje
načrtovanje objektov za stanovanjsko rabo – enostanovanjska
gradnja.
Območje se preko predvidenih internih cest priključuje na
obstoječo lokalno cesto.
6. člen
(namembnost območja)
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja PA 9
Rakovlje Terasa 3 se nanaša na zemljišče, ki je v obstoječem
prostorskem redu predvideno za gradnjo stanovanjskih objek
tov. Na tem območju je predvidena izgradnja 37 enostano
vanjskih hiš s potrebno prometno, komunalno in energetsko
infrastrukturo.
7. člen
(vrste gradenj)
Na območju podrobnega načrta so dopustni posegi:
– gradnja novih objektov;
– redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela,
redna vzdrževalna dela;
– gradnja gospodarske infrastrukture in grajenega jav
nega dobra;
– urejanje utrjenih zunanjih površin;
– ob objektu je v dovoljeno izvesti nezahtevne in enostav
ne objekte za lastne potrebe.
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8. člen
(arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve
prostorskih ureditev)
Objekti bodo pravokotne tlorisne zasnove. Osnovni gaba
riti niso predpisani, upoštevati pa je potrebno največjo možno
zazidalno površino in minimalne odmike od posestnih mej, po
žarnovarnostne smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
Obvezna je ohranitev gradbene linije predvidenih objektov.
Fasade objektov so lahko v različnih zemeljskih odtenkih z mo
žnostjo manjših temnejših odtenkov, prepovedane pa so žive in
kričeče barve. Pri fasadi je zaželena uporaba lesa. Zadostna
osončenost omogoča gradnjo pasivnih stavb.
9. člen
(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti
in oblikovanja objektov)
Gabariti novih objektov se morajo načelno prilagajati
obstoječim objektom oziroma razpoložljivemu prostoru glede
odmikov od prometne in komunalne infrastrukture ter predvi
denih objektov, pri čemer je potrebno upoštevati tudi požarne
odmike.
Največje dovoljene dimenzije objektov zaporednih številk
od 1 do 27 in 29 do 37 so 15.00 m x 12.00 m. Največja dovolje
na dimenzija objekta številka 28 je 12,00 m x 8,00 m. Največja
dovoljena dimenzija objekta številka 37, ki je pogojen z odstra
nitvijo obstoječega daljnovoda je 15,00 m x 12,00 m.
Posamezna etaža ne sme presegati višine 3,0 m, kolenčni
zid v mansardi pa ne višine 0,8 m.
Objekti številka 1, 2, 7, 12, 17, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 35,
36, in 37, so predvideni v etažnosti P+M, pri vseh preostalih
objektih pa je možna gradnja K+P+M. Gradnja kleti ni obve
zna, podana je le možnost gradnje pod pogojem da je klet
vkopana.
Objekt številka 37 se bo gradil, ko bo izvedena prestavi
tev nadzemnega električnega voda (DV 20 kV), ki poteka po
parceli.
Konstrukcijsko in oblikovno so lahko objekti oblikovani
poljubno. Priporočljiva je izbira sodobnih konstrukcij in materi
alov, ki mora biti prilagojena nosilnosti tal oziroma geologiji ter
varnosti pred požarom.
Možni so balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo
skladni s prevladujočimi elementi naselja.
Predvidena je klasična ali montažna gradnja objektov z
glavno slemensko orientacijo pravokotno na gradbeno linijo
(objekti 2–29, 28–30), ter z glavno slemensko orientacijo vzpo
redno z gradbeno linijo (objekti 1 in objekti 31–37). Strehe so
dvokapnice z naklonom od 30°–45°, smer slemena je vzpore
dna z daljšo stranico objekta. Kritina bo pretežno opečnata, na
ravna rdeča barva ali možna uporaba drugačnih materialov in
barv kritine, ki je usklajena s prevladujočimi elementi naselja.
Pred kakršnimikoli posegi v prostor je potrebno pridobiti
geomehansko poročilo in v skladu z njim prilagoditi način
gradnje.
10. člen
(zunanja ureditev)
Znotraj gradbenih parcel stanovanjskega kompleksa je
možna gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov skladno
z Uredbo o vrstah objektov na zahtevnost (Uradni list RS,
št. 37/08, 99/08). Gradijo se lahko kot prizidek k osnovne
mu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeno z
osnovnim objektom.
Dovoljena je postavitev ograje oziroma zasaditev žive
meje višine do 1.80 m okoli objekta, in sicer na sam rob parcele
namenjene gradnji, od roba predvidene dovozne ceste pa mora
biti oddaljena najmanj 1.0 m. Na križiščih, kjer je zahtevana
preglednost, pa ne smejo biti višje od 0.8 m.
Parkirne površine naj bodo tlakovane s travnimi plo
ščami.
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11. člen
(zelene površine)
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posame
znimi drevesi, dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko
med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da
ne bi tvorile sence sosednjim objektom. V primeru zasaditve
sadnega drevja mora lastnik pri uporabi škropiv upoštevati
varstvo okolja.
ZASNOVA PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture na območju podrobnega
načrta so:
– vsi objekti znotraj območja podrobnega načrta morajo
biti priključeni na obstoječe in predvideno gospodarsko infra
strukturo ter grajeno javno dobro,
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi poteka
ti po prometnih in intervencijskih površinah oziroma površinah
v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih
objektov in naprav,
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih omrežij na njegovem zemljišču, upravljavec posame
znega javnega omrežja pa mora za to od lastnika pridobiti
služnost,
– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi,
ki ureja to področje.
13. člen
(prometno omrežje)
Za dostop do obstoječih in novih stanovanjskih objektov
so predvidene ceste C1, C2, C3, C4 in C5. C1 je v naravi že ob
stoječa dovozna pot, ki pa jo bo potrebno rekonstruirati. C2–C5
pa so povsem nove prometne površine za zagotavljanje dosto
pa do predvidenih objektov na celotnem območju OPPN.
Zemljišče predvideno za ureditev prometne infrastrukture
je večinoma ravno. Pri gradnji dovozne ceste se izvedejo le
manjši terenski posegi zaradi parametrov nivelete ceste.
Trasa omenjene ceste poteka pretežno po kmetijskih ze
mljiščih, zato bo predhodno potrebno odstraniti humus.
Širina dovozne ceste je 5.00 m, z obojestransko bankino
širine 0.50 m. Dovozne ceste so obrobničene z betonskimi
robniki v betonski podlagi. Uvoz k posameznim objektom se
izvede s pogreznjenimi robniki, dvignjenimi cca 5 cm nad
niveleto asfalta.
Dovozi k objektom morajo biti tlakovani s tlakovci ali trav
nimi ploščami, ki omogočajo ponikanje vode v podtalje.
Posebno pozornost je treba posvetiti odvodu vod s planu
ma spodnjega ustroja.
Odvodnjavanje omenjenih cest je predvideno v požiralni
ke z LTŽ rešetko ali vtokom pod robnikom, in sicer s pomočjo
vzdolžnih in prečnih sklonov.
14. člen
(parkirne površine)
Ob vseh objektih kot tudi ob dovoznem priključku so ure
jena parkirišča za osebna vozila.
15. člen
(kolesarski in peš promet)
Ob internih navezovalnih cestah niso predvidene posebne
površine za kolesarski in peš promet.
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16. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na vodovodno omrežje)
Oskrba novih objektov z vodo je možna preko javnega
vodovoda v izvedbi PLØ110 mm, ki poteka na vzhodni strani
ureditvenega območja ob obstoječi cesti, in se na delu, ki poteka
znotraj območja OPPN rekonstruira ter izvede v nodularni litini.
Tangirani obstoječi objekti in načrtovani objekti se bodo
oskrbovali z vodo iz predvidenih sekundarnih vodov.
Trasa načrtovanega vodovoda poteka deloma po zelenih
površinah, kjer pa je mogoče pa v utrjenih površinah – cesta.
Sekundarno vodovodno omrežje bo zgrajeno iz materia
lov iz nodularne litine. Priključki do predvidenih objektov bodo
izvedeni z vgradnjo cestnih zapornih ventilov.
Novo razvodno omrežje mora zagotavljati požarno var
nost z vgradnjo nadzemnih hidrantov.
17. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na kanalizacijsko omrežje)
Na obravnavanem območju še ni zgrajeno javno kanaliza
cijsko omrežje, ki bi se zaključevalo s čistilno napravo, zato bo
potrebna izgradnja mreže sekundarnih kanalizacijskih vodov,
katere je potrebno priključiti na obstoječe javno kanalizacijsko
omrežje, ki bo odvajalo odpadne vode v čistilno napravo.
Novi objekti se bodo priključili na javni kanal preko revi
zijskih jaškov. Iz grafične priloge je razvidno načrtovano kana
lizacijsko omrežje za to območje.
Predvideni so kanalizacijski priključki z izvedbo do pri
ključnega mesta – jaška.
Meteorna kanalizacija
Na obravnavanem območju zaradi sestave tal padavin
skih vod ni možno v celoti ponikati, zato je na vsaki parceli
za zbiranje vode s streh predviden vodni rezervoar v funkciji
zadrževalnika in za potrebe zalivanja, tako da se v vodotok pre
ko predvidene meteorne kanalizacije odvajajo samo viški vod.
Za odvod meteornih vod iz ureditvenega območja je pred
videna izgradnja štirih meteorni kanalov, in sicer v osi vozišča
predvidenih cest. Onesnažene meteorne vode z območij parkir
nih površin je potrebno pred izpustom v meteorno kanalizacijo
očistiti v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj.
Meteorni kanali MK1, MK2, MK3 in MK4 potekajo po
predvidenih prometnih površinah in se izlivajo v obstoječ me
lioracijski odvodnik.
Meteorne vode z območja dovozov do garaž, ki naj bodo
tlakovani s tlakovci ali travnimi ploščami, se spuščajo v pod
talje.
Fekalna kanalizacija
Odpadne vode je potrebno odvajati na čistilno napravo. Z
OPPN je predviden ločen sistem kanalizacije.
Na območju OPPN PA 9‑Rakovlje Terasa 3 je predvidena
izgradnja fekalne kanalizacije, ki bo odvajala odpadne vode s
celotnega območja in bo funkcionalno povezana z že obstoječo
kanalizacijo.
Odpadne vode se bodo z obravnavanega območja odva
jale preko novozgrajenih fekalnih kanalov FK1, FK2 in FK3 v
kanal, ki bo potekal v cesti ob obstoječem naselju.
Za odvajanje fekalnih vod iz načrtovanih objektov se lahko
do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja povezanega s
čistilno napravo, zgradijo individualne čistilne naprave za vsak
objekt posebej. Lahko pa se na eno malo čistilno napravo pri
ključi tudi več objektov.
Očiščene vode iz čistilnih naprav se bodo začasno odva
jale v predvideno meteorno kanalizacijo.
18. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na električno omrežje)
Na območju predvidene pozidave in v neposredni bližini
poteka obstoječ DV 20 kV Letuš, odcep Braslovče terasa.
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Omenjeni DV 20 kV je potrebno znotraj OPPN PA 9 pokabliti
skladno z zahtevami smernic distributerja.
V bližini lokacije OPPN PA 9 je zgrajena tudi transforma
torska postaja TP 20/0.4 kV Braslovče terasa na bet. drogu,
kjer je priključno mesto za priklop novih odjemalcev znotraj
OPPN 9. Glede na to, da je obstoječa TP 20/0.4 kV Braslovče
terasa polno obremenjena, se nadomesti z novo TP, ki bo loci
rana v bližini obstoječe.
Prav tako je potrebno pokabliti obstoječe nadzemno niz
konapetostna omrežje.Ob izgradnji novih objektov bo potrebno
zgraditi dodatno omrežje NN elektrovodov. Vse spremembe na
elektro omrežju se bodo izvajale v skladu z idejno zasnovo pred
videnega elektro omrežja in smernicami Elektro Celje d.d.
Za NN razdelilno priključno merilne omarice se lahko upo
rabijo prostostoječe NN omarice, ki se postavijo na montažne
plastične ali betonske temelje ali NN omarice vgrajene v fasado
objekta. Predvidena oprema: projekt (PGD oziroma PZI).
Vgrajene oziroma postavljene morajo biti na stalno do
stopnih mestih. Pri izdelavi dokumentacije potrebno upoštevati
tipizacijo Elektro Celja d.d.
19. člen
(javna razsvetljava)
Na območju OPPN je predvidena tudi izgradnja javne
razsvetljave.
20. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na komunikacijsko omrežje)
Na območju podrobnega načrta ni obstoječega TK in
CATV omrežja.
Za priključitev predvidenih objektov na TK omrežje je
potrebno zgraditi novo omrežje. Mesto priključitve na javno
TK omrežje poda predstavnik SIL.
Predvidene objekte je možno priključiti na že obstoječe KKS
omrežje z izgradnjo dodatne dovodne kabelske kanalizacije od
enega od obstoječih jaškov KK KKS. Dovod do predvidenih objek
tov bo zaključen v pod ometno vgrajenih omaricah na objektih.
Pred izgradnjo novih omrežij elektronskih komunikacij je
potrebno izdelati projekt, ki bo usklajen z ostlimi infrastruktur
nimi omrežji.
21. člen
(ogrevanje)
Za potrebe ogrevanja naj se uporabljajo čisti energenti
kot so plin, biomasa in podobno. Priporočena je tudi uporaba
alternativnih virov energije.
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
22. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
Obravnavano območje leži izven zavarovanega območja
Braslovč, kljub temu pa je ob vseh posegih v zemeljske plasti
obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodo
vano na mestu odkritja in o tem takoj obvesti pristojno enoto
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH
VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
23. člen
(varovanje okolja)
Hrup
Predvideni objekti v območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta ne bodo obremenjevali okolja s hrupom,
ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni.
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V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju spada predvideno območje v II. cono varstva pred hru
pom, za katero veljajo mejne dopustne vrednosti hrupa 55db
za dan in 45db za noč.
Zrak
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mej
nih količin vsebnosti, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih
in kritičnih emisijskih vrednosti snovi v zrak (Uradni list RS,
št. 73/94).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da za
gotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurilnih naprav
skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ura
dni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00).
Vode
V površinske odvodnike je dovoljeno izpuščati le tiste me
teorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust
neposredno v vode v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05).
Odvajanje odpadnih vod iz ureditvenega območja bo ure
jeno v skladu s pogoji navedene uredbe in smernicami upra
vljavca javnega kanalizacijskega omrežja.
24. člen
(ravnanje z odpadki)
Način zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki bo
urejen v skladu z občinskim Odlokom o načinu opravljanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komu
nalnimi odpadki v Občini Braslovče, Uradni list RS, št. 86/09 in
smernicami pristojnega podjetja.
Za vsak stanovanjski objekt bo zagotovljeno zbirno mesto
za odpadke, kjer izvajalec javne službe opravi odvoz odpad
kov. Zagotoviti je potrebno nemoten dostop do zabojnikov po
ustrezni transportni poti. Zbirno mesto mora ustrezati splošnim
zahtevam javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
25. člen
(vodnogospodarski ukrepi)
Na jugozahodnem robu obravnavanega območja teče levi
pritok potoka Jelovnik, ki je delno kanaliziran. Po evidencah
MOP, ARSO, se obravnavana lokacija ne nahaja v območju
vodovarstvenega pasu vodnih virov in glede na naklon terena
ni poplavno ogrožena.
Na obravnavanem območju zaradi sestave tal padavin
skih vod ni možno v celoti ponikati, zato je na vsaki parceli za
zbiranje vode s streh predviden vodni rezervoar v funkciji za
drževalnika in za potrebe zalivanja, tako da se v vodotok preko
meteorne kanalizacije odvajajo samo viški vod.
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin
je načrtovano tudi v skladu z določili 92. člena Zakona o vodah
in sicer tako da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok
padavinskih voda z urbanih površin (zatravitev, travne plošče,
zadrževalniki …).
Rešitev odpadnih voda je načrtovana v skladu z zasnovo
kanalizacijskega sistema naselja.
26. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v
potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje
seizmične intenzitete VII. stopnje Mercalli ‑ Cacan ‑ Seiberg.
V fazi projektiranja je potrebno na podlagi geomehan
skega poročila preveriti statično stabilnost terena in predvideti
ustrezne rešitve.

Stran

13864 /

Št.

102 / 11. 12. 2009

27. člen
(varstvo pred požarom)
Upoštevajo se naslednje smernice:
– upoštevati je potrebno naravne omejitve in temu primer
no predvideti tehnične rešitve gradnje,
– upoštevati je potrebno požarno ogroženost naravnega
okolja in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno
predvideti način gradnje,
– upoštevati je treba ukrepe varstva pred požarom,
– potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo
za gašenje,
– potrebno je zagotoviti odmike med objekti ali potrebne
protipožarne ločitve,
– potrebno je zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali
ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih
površin za intervencijska vozila,
– potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč.
28. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
Območje podrobnega načrta ni erozivno in plazovito ogro
ženo.
29. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja
nevarnih snovi, je treba načrtovati ustrezne tehnične rešitve in
način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
30. člen
(zaščita pred vojnimi in drugimi nevarnostmi)
Z zaščito ljudi in premoženja pred vojnimi in drugimi
nevarnostmi je potrebno kot dopolnilna zaščita ojačitev prve
plošče.
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31. člen
OPPN omogoča etapno izvajanje, oziroma postopno skla
dno s potrebami in zmožnostmi investitorja in glede na predho
dno izvedeno gospodarsko infrastrukturo.
Kot prva faza se izvede rekonstrukcija dovozne in izgra
dnja internih cest znotraj ureditvenega območja ter izgradnja
komunalne in energetske infrastrukture.
Posamezni objekti se bodo gradili postopoma kot druga
faza glede na možnosti investitorjev.
DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
32. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in
naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje
stroške.
Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo investitorji
in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, ko
munalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne
vode;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane;
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in
naprav;
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– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre
pe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode;
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
33. člen
(dopustna odstopanja)
Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopa
nja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične
rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega
in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati pro
storske in okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne
smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati
organi in organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta
odstopanja.
Dopustna so odstopanja:
– odstopanje gabaritov objektov pod pogojem, da se upo
števa regulacijska črta in ohrani podolgovata zasnova objektov,
da to dopušča velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguraci
ja terena. Spremembe ne smejo ovirati realizacije OPPN in mo
rajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.
Spoštovani morajo biti minimalni odmiki od parcelnih mej,
– odstopanje mej gradbenih parcel pod pogojem, da v
ostalih delih ne ovirajo izvedbe OPPN,
– sprememba zasnove prometne, komunalne ali energet
ske infrastrukture, če to predstavlja bolj ekonomična investicij
ska vlaganja, boljše projektne parametre ali primernejše rešitve
v smislu varovanja okolja.
USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
34. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
Po končani izgradnji objektov in ureditev po tem odloku
so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije
objektov. OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s
sklepom odloči Občina Braslovče. Na območju OPPN po pre
nehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski
akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi
območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo
v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno po
vzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.
KONČNE DOLOČBE
35. člen
(vpogled)
Vsa dokumentacija kot priloga tega odloka je na vpogled
pri pristojnih službah Občine Braslovče in na Upravni enoti v
Žalcu, Oddelku za okolje in prostor.
36. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinske in
državne inšpekcijske službe za posamezna področja.
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Št.

37. člen

74

(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505/20-2008
Braslovče, dne 2. decembra 2009

II.

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

40

BREZOVICA
4466.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Brezovica za leto 2009

41

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 ZLS‑UPB1 in 21/06 – od. US), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B in 7. člena Statuta
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99,115/00, 73/06) je
Občinski svet Občine Brezovica na 22. redni seji dne 3. 12.
2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Brezovica za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2009
(Uradni list RS, št. 110/08) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»
A.

I.

70

70

71

72

73

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek
in dobiček
Davki na premoženje
704 Domači davki na blago
in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne
kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje
zemljišč in neopredmetenih
sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije
iz domačih virov

Proračun Rebalans
2009 v € II. 2009 v €
11.209.028 11.209.028
7.633,336 7.633.336
6.128.981 6.128.981
5.148.468
722.838

5.148.468
722.838

257.675
1.504.355

257.675
1.504.355

134.642
3.909

134.642
3.909

1.000

1.000

57.250
1.307.554
450.000

57.250
1.307.554
450.000

450.000
11.000

450.000
11.000

11.000

11.000

42

43

III
B.
IV.
75

V.

44

VI.

102 / 11. 12. 2009 /

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz
drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva
iz državnega proračuna –
kohezijska sredstva
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači
transferi
414 Tekoči transfer v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi
proračunski
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I‑II)
RAČUN FINANČNIH T
ERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA K.
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih
posojil
751 Prodaja kapitalskih dele
žev
752 Kupnine iz naslova
privatizacije
DANA POSOJILA
IN POPVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih
deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
PREJETA MINIS DANA POSO
JILA IN SPREMEMBE
K. DELEŽEV (IV.‑V.)

Stran

13865

3.114.692

3.114.692

1.145.071

1.145.071

1.969.621

1.969.621

14.141.652 14.141.652
2.016.600 1.987.971
259.271

284.580

50.305
1.467.024
0
240.000
2.811.830
9.000

49.706
1.553.685
0
100.000
3.065.625
9.000

1.523.224

1.649.524

215.305

232.311

1.064.301
0
8.986.127

1.174.791
0
8.687.489

8.986.127
327.095
272.678

8.687.489
400.567
290.850

54.417

109.717

–2.932.624 –2.932.624

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Stran

13866 /

Št.

102 / 11. 12. 2009
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
0
500 Domače zadolževanje
0
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
0
55 ODPLAČILA DOLGA
0
0
550 Odplačila domačega dolga
0
0
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
–2.932.624 –2.932.624
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.‑VIII.‑IX.)
2.932.624 2.932.624
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 2.932.624 2.932.624
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področje
proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Pod
program je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte,
določene s predpisanim kontnim planom in se objavi na spletni
strani Občine Brezovica.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01/2009/GŠ
Brezovica, dne 3. decembra 2009

71

72

73
74

78

II.
40

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
41

CERKNO
4467.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Cerkno za leto 2009

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 22. redni seji
dne 3. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Cerkno za leto 2009
1. člen
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 22/09) se v četrtem odstavku 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
A.
I.
70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

(v EUR)
Proračun
leta 2009
7.733.664
4.438.229
3.541.065
3.253.744
184.099

42
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III.
B)
IV.
75
V.
44

VI.

704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.‑II.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750 +751 +752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)

103.222
897.164
617.599
1.658
891
67.204
209.812
139.248
111.669
27.579
7.311
7.311
3.141.613
3.141.613
7.263
7.263
8.611.726
1.988.290
295.426
48.530
1.342.755
19.300
282.279
1.761.128
57.655
942.328
196.998
564.147
4.618.814
4.618.814
243.494
118.239
125.255
–878.062

38.578
38.578
38.578
37.500
37.500
37.500
1.078
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C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
X. NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2008

Št.

420.000
420.000
42.795
42.795
–499.779
377.205
878.062
499.779
«

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-0024/2009-14
Cerkno, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

A.
I.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.‑II.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750 +751 +752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)

70

71

72

73
74

4468.

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno
v obdobju januar–marec 2010

II.
40

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ura
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) in
102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07)
je župan Občine Cerkno dne 3. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Cerkno
v obdobju januar–marec 2010

41

1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja
nuarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

42
43

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Cerkno za leto 2009 (Uradni list RS, št. 22/09).

III.
B)
IV.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
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v EUR
Proračun
januar–
marec 2009
1.233.576
1.043.184
803.003
750.864
31.318
20.821
240.181
150.869
–29
10.360
78.981
20.304
3.391
16.913
28
28
170.060
170.060
1.265.007
427.284
65.424
11.219
295.950
6.604
48.087
415.988
21.624
253.575
36.546
104.243
394.753
394.753
26.982
15.000
11.982
–31.431

8.426
8.426
8.426
8.426
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C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
X. NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2008
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4469.
3.477
3.477
–26.482
–3.477
31.431
499.779

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu
sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 112/07) in 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/85, in Uradni list
RS, št. 126/03) je Občinski svet Občine Cerkno na 22. redni
seji dne 3. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb
nega zemljišča na območju, ki ga določa Odlok o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča, znaša v letu 2010 za naselje
Cerkno: 0,000348 EUR.
II.
Vrednost točke iz prvega člena tega sklepa se uporablja
od 1. 1. 2010 dalje.
III.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/08).
IV.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 422-0002/2009-1
Cerkno, dne 3. decembra 2009

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme
zadolževati.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 410-0024/2009-12
Cerkno, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2010

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

ČRENŠOVCI
4470.

Sklep o vrednosti točke za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

V skladu z 19. členom Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 112/03) je Občinski
svet Občine Črenšovci na 7. korespondenčni seji dne 3. 12.
2009 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
1.
a) Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci
v letu 2010 znaša 0,00026 EUR.
b) Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo ne
zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci
v letu 2009 znaša 0,000057 EUR.
2.
Pri izračunu nadomestila za zazidano stavbno zemljišče
za stanovanjske objekte upošteva skupno 110 točk, za poslov
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ne in obrtne objekte 170 točk, za nezazidano stavbno zemljišče
pa 30 točk.
Št. OS-149/17-09
Črenšovci, dne 7. decembra 2009
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

ČRNOMELJ
4471.

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi
in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta
Občine Črnomelj

Na podlagi 50. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in
43. člena ZVO‑1‑UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre
čiščeno besedilo in 70/08) župan Občine Črnomelj objavlja

JAVNO NAZNANILO
o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega
načrta Občine Črnomelj
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občin
skega prostorskega načrta Občine Črnomelj (v nadaljevanju:
OPN) bo potekala od 22. decembra 2009 do vključno 21. janu
arja 2010 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delav
nikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu
www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika OPN.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN bo 14. janu
arja 2010, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske
uprave skupaj z izdelovalci OPN.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za
njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopol
njen osnutek OPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna
razgrnitev OPN – pripombe«. Pripombe in mnenja bo možno
podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 350-16/2007-278
Črnomelj, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

IVANČNA GORICA
4472.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtova
nju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne
3. 12. 2009 sprejel

Št.
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ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero
komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja obsto
ječe komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obsto
ječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na
enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega
prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Pro
gramu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: Program opremlja
nja), katerega je pod številko projekta 445 izdelalo podjetje
Locus d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
(3) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in za
ženski spol.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni
in obstoječi zahtevni in manj zahtevni objekti na območju Ob
čine Ivančna Gorica, kateri so zgrajeni oziroma se načrtujejo
v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in ki se bodo prvič opre
mljali bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrež
jem, vodovodnim omrežjem ali z objekti zbiranja komunalnih
odpadkov oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali
spreminjali namembnost.
3. člen
(pojmi)
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji
pomen:
Parcela objekta – Aparcela je zemljišče, sestavljeno iz
ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na ka
terem je predviden objekt in na katerem so urejene površine,
ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
NTP – Atlorisna je neto tlorisna površina objekta, do
ločena s standardom SIST ISO 9836, katera se pridobi iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Dp je delež parcele pri izračunu komunalnega prispev
ka.
Dt je delež neto tlorisne površine pri izračunu komu
nalnega prispevka.
Cpij je obračunski strošek opremljanja kvadratnega me
tra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju.
Ctij je obračunski strošek opremljanja kvadratnega me
tra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunal
ne opreme na posameznem obračunskem območju.
Cpij1 je indeksirani obračunski strošek opremljanja kva
dratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju.
Ctij1 je indeksirani obračunski strošek opremljanja kva
dratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju.
KPij je komunalni prispevek za določeno vrsto komunal
ne opreme na posameznem obračunskem območju.
KP je celotni izračunani komunalni prispevek.
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II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno komunalno opre
mo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano
na karti 2: Ceste – Pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je pri
kazano na karti 3: Kanalizacija – Pregledna karta obračunskih
območij;
– Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano
na karti 4: Vodovod – Pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih od
padkov je prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki – Pregle
dna karta obračunskih območij.
(2) Obračunska območja celotne komunalne opreme so
podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se
komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenost objekta
s posamezno vrsto komunalne opreme.
5. člen
(opremljenost naselij s posamezno vrsto komunalne opreme)
(1) S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem,
vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z od
padki so opremljena naslednja naselja: Gabrje pri Stični, Stič
na, Ivančna Gorica, Malo Hudo, Zgornja Draga, Stranska vas
ob Višnjici, Mleščevo, Mrzlo Polje, Škrjanče, Petrušnja vas in
Šentvid pri Stični.
(2) S prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem in
omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena nasle
dnja naselja: Ambrus, Artiža vas, Bakrc, Boga vas, Bojanji Vrh,
Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Temenici, Brezovi Dol, Če
šnjice pri Zagradcu, Debeče, Dečja vas pri Zagradcu, Dob pri
Šentvidu, Dobrava pri Stični, Dolenja vas pri Temenici, Fužina,
Gabrovčec, Gabrovka pri Zagradcu, Glogovica, Gorenja vas,
Gradiček, Grintovec, Griže, Grm, Hrastov Dol, Kal, Kamni Vrh
pri Ambrusu, Kitni Vrh, Kriška vas, Krka, Krška vas, Kuželjevec,
Leščevje, Lučarjev Kal, Mala Dobrava, Mala Goričica, Male
Češnjice, Male Dole pri Temenici, Male Kompolje, Male Lese,
Male Pece, Male Vrhe, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča
vas, Mekinje nad Stično, Metnaj, Mevce, Muljava, Nova vas,
Oslica, Osredek nad Stično, Planina, Podboršt, Podbukovje,
Podsmreka pri Višnji Gori, Pokojnica, Poljane pri Stični, Potok
pri Muljavi, Praproče pri Temenici, Primča vas, Pristava nad
Stično, Pristava pri Višnji Gori, Pristavlja vas, Pungert, Rada
nja vas, Radohova vas, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Selo
pri Radohovi vasi, Spodnja Draga, Stari trg, Sušica, Šentjurje,
Šentpavel na Dolenjskem, Škoflje, Temenica, Tolčane, Trebež,
Trebnja Gorica, Valična vas, Velike Češnjice, Velike Dole pri
Temenici, Velike Kompolje, Velike Lese, Velike Pece, Velike
Rebrce, Velike Vrhe, Veliki Kal, Veliko Črnelo, Veliko Globoko,
Vir pri Stični, Višnja Gora, Višnje, Vrhpolje pri Šentvidu, Zaboršt
pri Šentvidu, Zagradec, Zavrtače in Znojile pri Krki.
(3) S prometnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja
z odpadki so opremljena naslednja naselja: Laze nad Krko,
Breg pri Zagradcu, Čagošče, Videm pri Temenici, Gorenje Bre
zovo, Leskovec, Obolno, Polje pri Višnji Gori, Peščenik, Velika
Dobrava, Spodnje Brezovo, Dedni Dol, Vrh pri Višnji Gori, Ka
mno Brdo, Sela pri Višnji Gori, Mali Kal, Bukovica, Sobrače, Vrh
pri Sobračah, Sela pri Sobračah, Pusti Javor, Trnovica, Ravni
Dol, Male Rebrce, Mali Korinj in Veliki Korinj.
6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občinske uprave ne odloči drugače,
velja:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s pri
marnim prometnim omrežjem.
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– Vsak obstoječi objekt je opremljen s sekundarnim pro
metnim omrežjem.
– Vsak predvideni objekt je opremljen s sekundarnim
prometnim omrežjem, če upravljavec omrežja izda soglasje
za priklop. Če upravljavec omrežja zahteva, da je za priklop
objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del
javnega prometnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundar
nim prometnim omrežjem.
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s pri
marnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrež
jem, če upravljavec posameznega omrežja izda soglasje za
priklop. Če upravljavec posameznega omrežja zahteva, da
je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgradi
ti ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega
omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim kanalizacijskim ali
vodovodnim omrežjem.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni za
konodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno
omrežje, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim
omrežjem.
– Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni
vsi objekti na območju občine.
7. člen
(razmerje med merilom parcele objekta
in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele objekta [Dp] in merilom
neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju
opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
8. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opre
mo, katero določa predmetni odlok in se določi po naslednjih
kriterijih:
– faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe
(CC‑SI: 1271) se določi v višini 0,72;
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC‑SI:
1110) se določi v višini 0,8;
– faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC‑SI:
1121), upravne in pisarniške stavbe (CC‑SI: 122) ter stavbe
splošnega družbenega pomena (CC‑SI: 126) se določi v višini
0,92;
– faktor dejavnosti za tri in večstanovanjske stavbe
(CC‑SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini 1,04.
9. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe
komunalne opreme.
Preglednica 1
Komunalna
S
OS
Obračunsko območje
oprema
[€]
[€]
Ceste
C1 – primarno
36.373.792 36.373.792
prometno omrežje
C2 – sekundarno
49.202.872 49.202.872
prometno omrežje
Kanalizacija K1 – primarno
5.118.126 5.118.126
kanalizacijsko omrežje
K2 – sekundarno
3.852.069 3.852.069
kanalizacijsko omrežje
Vodovod
V1 – primarno
21.987.243 21.987.243
vodovodno omrežje
V2 – sekundarno
9.717.234 9.717.234
vodovodno omrežje
3.434.000 3.434.000
Ravnanje KOM – omrežje
z odpadki objektov ravnanja
z odpadki
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10. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta [Cpij]
in neto tlorisne površine objekta [Ctij]
s posamezno komunalno opremo)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta in m2
neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem
preglednice 2, pri čemer se za določitev posameznega obmo
čja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno
upoštevajo določila 4. in 6. člena predmetnega odloka.
Preglednica 2
Komunalna
Obračunsko območje
oprema
Ceste
C1 – primarno
prometno omrežje
C2 – sekundarno
prometno omrežje
Kanalizacija K1 – primarno
kanalizacijsko omrežje
K2 – sekundarno
kanalizacijsko omrežje
Vodovod
V1 – primarno
vodovodno omrežje
V2 – sekundarno
vodovodno omrežje
Ravnanje KOM – omrežje
z odpadki objektov ravnanja
z odpadki

Cpij
[€/m2]
5,20

Ctij
[€/m2]
13,84

7,17

19,16

4,01

8,81

3,38

7,38

3,81

10,15

1,75

4,65

0,49

1,30

11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra par
cele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posa
meznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem ob
močju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo
z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako »Gradbena dela
– ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cpij1 = Cpij · I
oziroma
Ctij1 = Ctij · I, kjer je
I – faktor indeksacije, kateri se ob odmeri komunalnega
prispevka indeksira na dan uveljavitve Programa opremljanja.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme za primer gradnje novega objekta na novi parceli objek
ta in odmere komunalnega prispevka za obstoječi objekt, ki se
opravi po uradni dolžnosti, se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela · Cpij1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1 · Dt)
KP = Σ KPij
(2) Površina parcele objekta in neto tlorisna površina
objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega do
voljenja.
(3) Če parcela objekta ni določena oziroma podatka o
površini parcele objekta ni mogoče pridobiti, se le ta določi v
skladu z določili izvedbenega prostorskega akta občine.
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(4) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti, se le ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave
Republike Slovenije.
(5) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele objekta. Tako dobljeno vrednost
se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta
oziroma spremembe njegove namembnosti, se komunalni pri
spevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunal
nim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim
prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna,
se komunalni prispevek obračuna v njenem celotnem znesku.
V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna in ne
vrača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli
objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz na
slova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo
objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka
upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz na
slova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(3) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej
odstranjenega obstoječega objekta, se poleg določil drugega
odstavka tega člena na enak način upoštevajo tudi že plačane
obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu
obračuna neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja
že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je
na strani investitorja.
(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu
nalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(5) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se
bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka,
odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa ko
munalnega opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju,
ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške. Stroški za
obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem območju
se bodo obračunali na podlagi prvega odstavka 12. člena
tega odloka, ob upoštevanju določil 6. člena odloka. To
pomeni:
Cpij skupni = Cpij obstoječi + Cpij investicija
oziroma
Ctij skupni = Ctij obstoječi + Ctij investicija, kjer so:
Cpij skupni
Ctij skupni
Cpij obstoječi
Ctij obstoječi
Cpij investicija
Ctij investicija

Cpij, ki se odmeri na posameznem območju
investicije;
Ctij, ki se odmeri na posameznem območju
investicije;
Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih
stroškov;
Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih
stroškov;
Cpij, ki je predmet investicije;
Ctij, ki je predmet investicije.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.
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15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezan
čevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
16. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi predvsem
rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(3) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču,
se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, ki temelji na
izdelanem programu opremljanja, v kateri se natančno oprede
lijo pogodbene obveznosti obeh strank.
17. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka porav
nani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospo
darske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofi
tnih stanovanj (CC‑SI: 113), za gradnjo stavb za izobraževa
nje, znanstveno‑raziskovalno delo (CC‑SI: 1263) in za gradnjo
stavb za potrebe zdravstva (CC‑SI: 1264) po predpisih o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov ter za gradnjo
ostalih objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Ivančna
Gorica.
(3) Za gradnjo lokalno pomembnih objektov lahko občin
ski svet sprejme sklep o znižanju komunalnega prispevka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(povezava spremenjene zakonodaje)
(1) Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo
prispele na Občino Ivančna Gorica pred pričetkom uporabe
predmetnega odloka in bodo imele priloženo projektno do
kumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi
katerega lahko pristojni organ Občine Ivančna Gorica izda od
ločbo o plačilu komunalnega prispevka oziroma bodo vsebova
le vse podatke, na podlagi katerih lahko občina izda odločbo o
plačilu komunalnega prispevka, bodo obravnavane na podlagi
dotedanje zakonodaje.
(2) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se
izjemoma, če podatka o površini parcele objekta ni mogoče
pridobiti, le ta določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s
faktorjem 1,5.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje
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stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica (Ura
dni vestnik Občine Ivančna Gorica; št. 5/95, 8/96, 4/00).
21. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2010.
Št. 007-0006/2009
Ivančna Gorica, dne 4. decembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

4473.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna
Gorica za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US,
št. U‑I‑427/06‑9 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. in
100. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
24. seji dne 3. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica
za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto
2009 (Uradni list RS, št. 125/08) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do
loča v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA, ZAP.
REBALANS
PODSK. ŠT.
2009
1
2
3
4
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
10.647.410,00
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)
9.389.500,00
70
DAVČNI PRIHODKI
8.658.920,00
700 Davki na dohodek
in dobiček
7.976.500,00
703 Davki na premoženje
359.020,00
704 Domači davki na blago
in storitve
323.400,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
730.580,00
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
343.001,00
711 Takse in pristojbine
7.000,00
712 Globe in denarne kazni
5.030,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
20.014,00
714 Drugi nedavčni prihodki
355.535,00
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72

73

74

40

41

42

43

75

KAPITALSKI PRIHODKI
105.000,00
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
20.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje
zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sred.
85.000,00
PREJETE DONACIJE
810,00
730 Prejete donacije iz domačih
virov
810,00
TRANSFERNI PRIHODKI
1.152.100,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.152.100,00
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
14.109.150,93
TEKOČI ODHODKI
3.757.035,90
400 Plače in drugi izdatki zapo
slenim
519.446,00
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varstvo
80.152,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.961.414,90
403 Plačila domačih obresti
523,00
409 Rezerve
195.500,00
TEKOČI TRANSFERI
4.260.105,00
410 Subvencije
25.888,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
2.667.800,00
412 Transferi neprofitnim
organizacijam
in ustanovam
590.777,00
413 Drugi tekoči domači
transferi
975.640,00
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.695.754,03
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
5.695.754,03
INVESTICIJSKI
TRANSFERI
396.256,00
431 Invest. transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
243.970,00
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
152.286,00
III. PRESEŽEK ALI
PRIMANJKLJAJ (I. – II.)
3.461.740,93
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
IN PRODAJA KAPI
TALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
4.200,00
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
4.200,00
750 Prejeta vračila danih posojil
200,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova
privatizacije
4.000,00
V.
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih dele
žev in naložb
0,00

Št.

VI.

VII.
50
500
VIII.
55
550
IX.

X.
XI.
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PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
4.200,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
PRORAČUNA (500)
0,00
ZADOLŽEVANJE
0,00
Domače zadolževanje
0,00
ODPLAČILA DOLGA (550)
4.200,00
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
4.200,00
POVEČANJE
(ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
3.461.740,93
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.‑VIII.)
–4.200,00
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
–3.461.740,93
STANJE SRED. NA RAČU
NIH DNE 31.12. PRETE
KLEGA LETA
3.461.740,93
«

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0060/2008
Ivančna Gorica, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

4474.

Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne
gospodarske javne službe dobave, postavitve,
vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave
v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93; ZGJS), Zakona o javno‑zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08; ZLS‑UPB2)
in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04 in 36/07) ter določbami Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 4/04 in
34/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji
dne 3. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske
javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja
in upravljanja javne razsvetljave
v Občini Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina
1. člen
Ta odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim se določijo
predmet in pogoji za podelitev koncesije ter urejajo druga vpra
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šanja v zvezi z izvajanjem koncesije za upravljanje in vzdrževa
nje javne razsvetljave na območju Občine Ivančna Gorica.
2. člen
V Občini Ivančna Gorica se gospodarska javna služba
upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave izvaja s podelitvijo
koncesije fizični ali pravni osebi zasebnega prava. Koncesijo
gospodarske javne službe sestavlja eno koncesijsko razmerje.
Definicije
3. člen
Poleg pomenov, ki jih določajo veljavna zakonodaja v
Republiki Sloveniji, Odloki Občine Ivančna Gorica ter drugi
predpisi, imajo izrazi v tem odloku naslednji pomen:
– Gospodarska javna služba je lokalna izbirna gospodar
ska javna služba upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave
v Občini Ivančna Gorica;
– Koncedent je Občina Ivančna Gorica, ki podeljuje kon
cesijo za izvajanje gospodarske javne službe;
– Koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki jo bo konce
dent izbral za izvajanje gospodarske javne službe v transpa
rentnem postopku izbire, v skladu z Zakonom o gospodarskih
javnih službah;
– Javna razsvetljava zajema omrežje in vse objekte ter
naprave javne razsvetljave, zlasti pa:
– svetilke na drogovih ob občinskih cestah, preostalih
prometnih in drugih površinah v občinski lasti, so namenjene
razsvetljavi javnih površin (državne ceste, kulturni spomeniki,
športna igrišča …),
– drogove, ki so že postavljeni, vendar na njih še ni
montiranih svetilk;
– mesta, kjer je instalacija že pripravljena, vendar dro
govi še niso postavljeni.
Lastninska pravica
4. člen
Javna razsvetljava in drugi objekti gospodarske javne
službe so objekti gospodarske javne infrastrukture, s statusom
grajenega javnega dobra, v lasti Občine Ivančna Gorica, kolikor
ni z zakonom ali tem odlokom drugače določeno.
Občina Ivančna Gorica prenese javno razsvetljavo in
druge objekte gospodarske javne službe koncesionarju le v
upravljanje in vzdrževanje, če ni z zakonom, tem odlokom ali
kakšnim drugim predpisom drugače določeno.
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Vsebina
5. člen
Gospodarska javna služba »upravljanje in vzdrževanje
javne razsvetljave« obsega dobavo in postavitev, redno vzdrže
vanje in strokovni nadzor nad delovanjem javne razsvetljave ter
drugih objektov gospodarske javne službe, v interesu trajnega
nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in
s tem povezane druge obveznosti občine, ki sodijo skladno s
predpisi, ki urejajo javno razsvetljavo in drugimi predpisi v okvir
gospodarske javne službe, ki zajema predvsem:
– dobavo, postavitev in zamenjavo svetilk ter sijalk;
– dobavo, postavitev in zamenjavo drogov javne razsve
tljave, drugih naprav in svetlobnih znakov;
– popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav jav
ne razsvetljave;
– redno pregledovanje delovanja objektov in naprav javne
razsvetljave (vsaj vsake 3 mesece);
– vzdrževalna dela in čiščenje drogov javne razsvetljave,
drugih naprav ter svetlobnih znakov,
– intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave,
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– vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte ter
naprave;
– izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor
nad delovanjem omrežja;
– izdajanje strokovnih mnenj;
– pripravo predlogov letnih programov gospodarske javne
službe v skladu s programi koncedenta, vključno s pripravo
ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije;
– priprava poročila o realizaciji letnega programa;
– izvedbo dodatnih obremenitev na objektih in napravah
javne razsvetljave;
– vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih
odjemnih mestih;
– obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk
(obešank, transparentov, novoletne in ostale okrasitve ter po
dobno), izključno z dovoljenjem koncedenta.
Potrebno je vodenje katastra in kontrolne knjige javne
razsvetljave, ki ju bo vzpostavila občina.
Vsebina gospodarske javne službe obsega tudi druge
storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski akti.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
TER PODROČJE IZVAJANJA
Prostorska zasnova izvajanja JZP
6. člen
Predmet koncesije se izvaja v naseljih na celotnem obmo
čju Občine Ivančna Gorica.
Uporabniki storitev
7. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe so vsi upo
rabniki javnih površin v Občini Ivančna Gorica. Uporaba dobrin,
ki jih zagotavlja gospodarska javna služba iz tega odloka mora
biti zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji.
Koncesionarjev pravni monopol
8. člen
Gospodarsko javno službo opravlja koncesionar, ki ima na
podlagi upravne odločbe in koncesijske pogodbe na celotnem
območju Občine Ivančna Gorica:
– izključno pravico opravljati gospodarsko javno službo;
– izključno pravico dobavljati, postavljati vzdrževati in
upravljati javno infrastrukturo gospodarske javne službe ter
skrbeti za njen razvoj in jo vzdrževati kot dober gospodar;
– dolžnost zagotavljati nemoteno, trajno in brezhibno
opravljanje gospodarske javne službe, skladno s predpisi in v
javnem interesu.
Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavno
sti, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.
Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni
izvajalec gospodarske javne službe na celotnem območju Ob
čine Ivančna Gorica.
V izjemnih primerih, ko je potrebno zaščititi z ustavo
zavarovane človekove pravice in temeljne svoboščine, lahko
koncesionar, ob soglasju koncedenta, sklene z drugim usposo
bljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere
lahko druga oseba opravlja posamezne storitve gospodarske
javne službe na območju Občine Ivančna Gorica.
Podizvajalci
9. člen
Koncesionar dejavnosti gospodarske javne službe, razen
v primeru iz tretjega odstavka 8. člena tega odloka, ne sme
prenesti na tretje osebe oziroma podizvajalce.
Koncesionar mora tudi v izjemnem primeru prenosa de
javnosti gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka, v
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razmerju do koncedenta, uporabnikov in tretjih oseb v zvezi z
dejavnostjo nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
IV. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
Dolžnosti koncesionarja
10. člen
Dolžnosti koncesionarja, za opravljanje katerih ima tudi
javno pooblastilo Občine Ivančna Gorica, so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu
z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodb, zagotavljati
uporabnikom enakopravno, kontinuirano oskrbo z javnimi do
brinami ter kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe v
skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative ter
standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe
in tehnične specifikacije za vzdrževanje, ki bodo sestavni del
razpisne dokumentacije;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in
vzdrževati javno razsvetljavo in druga sredstva, namenjena
izvajanju dejavnosti;
– po izgradnji prenesti v last koncedenta vso infrastruk
turo, ki jo zgradi;
– podajati strokovna mnenja v zvezi s predmetom gospo
darske javne službe;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le‑ti
uvedeni z javnim predpisom;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z gospodarsko
javno službo v skladu z določbami 5. poglavja tega odloka;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne plane gospo
darske javne službe in letna poročila, kakor tudi druge kalkula
cije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije gospodarske
javne službe;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodar
ske javne službe;
– obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah;
– pri izvajanju gospodarske javne službe upoštevati do
ločbe Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07).
Dolžnosti koncedenta
11. člen
Dolžnosti koncedenta so predvsem:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev, predpisanih z zako
nom, predpisi o načinu izvajanja gospodarske javne službe in s
tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je
ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in
kakovost storitev;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemo
gočanja izvajanja storitev gospodarske javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepoo
blaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve gospodarske javne službe na področju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
Pravice in dolžnosti uporabnikov
12. člen
Vsak uporabnik ima poleg pravice uporabe gospodarske
javne službe pod enakimi pogoji tudi naslednje pravice in
dolžnosti:
– pravico in dolžnost izbranega koncesionarja opozoriti
na kvaliteto opravljanja storitev, na napake na javni razsvetljavi

Št.

102 / 11. 12. 2009 /

Stran

13875

in sporočiti vsa druga dejstva, pomembna za izvajanje gospo
darske javne službe ter izbranemu koncesionarju posredovati
predloge za boljše in učinkovitejše izvajanje gospodarske javne
službe;
– vpogledati v evidence in zbirke podatkov, ki jih vodi
koncesionar in se nanašajo nanj;
– dolžnost upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti
neovirano opravljanje storitev gospodarske javne službe;
– pripraviti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav,
kjer se opravljajo storitve gospodarske javne službe.
Koncesionar je dolžan uporabnikom na pobude pisno
odgovoriti v roku 30 dni in odgovor poslati v vednost konce
dentu.
V. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA
Vodenje katastra javne službe
13. člen
S tem odlokom se koncesionarju podeli javno poobla
stilo za vodenje katastra javne razsvetljave (v nadaljevanju:
kataster).
Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se vse
spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo najka
sneje v 30 dneh. Kataster mora skladno z veljavno zakonodajo
vzpostaviti občina.
Za vzpostavitev katastra mora koncesionar v enem me
secu po sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu
krajevno in časovno natančno opredeljen program.
Vsebina katastra
14. člen
Kataster javne razsvetljave mora vsebovati baze podat
kov o objektih javne razsvetljave (prižigališča, jaški, oporišča,
svetilke, signalni in krmilni vodi, priklopna mesta za potrebe
raznovrstnih okrasitev …), njihovi lokaciji in tehničnih lastnostih
ter stanju objektov.
Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Ivančna
Gorica. Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega
zapisa, skladno z veljavnimi predpisi in usklajeno z uveljavlje
nimi strokovnimi standardi.
Kopijo ažuriranega katastra izroča koncesionar konce
dentu najmanj enkrat letno, ob prenehanju veljavnosti konce
sijske pogodbe pa kataster v celoti brezplačno izroči v last in
posest Občini Ivančna Gorica.
Kontrolna knjiga
15. člen
Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki mora
vsebovati podatke, ki jih določajo veljavni predpisi ter podatke o
vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja
gospodarske javne službe, predvsem naslednje:
– naprava, ki je bila na novo dobavljena in/ali postavlje
na;
– naprava na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih
iz katastra);
– opis dela;
– popis porabljenega materiala z navedeno nabavno
ceno;
– porabljen čas za opravljeno delo in skupna cena za
opravljeno delo;
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja objek
tov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
Koncesionar je dolžan v kontrolno knjigo vpisovati tudi
vse podatke iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na
zamenjavo sijalk.
Kontrolno knjigo je dolžan koncesionar posredovati v po
trditev koncedentu najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli
mesec.
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VI. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
16. člen
Koncesionar je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za izvajanje dejavnosti, ki je predmet gospodarske
javne službe.
Na javni razpis se lahko prijavi tudi več oseb skupaj tako,
da oddajo skupno ponudbo. V tem primeru morajo ponudniki
ponudbi priložiti pravni akt, iz katerega je razvidno njihovo
medsebojno razmerje.
Vsaka oseba lahko predloži le eno ponudbo, v primeru
skupne ponudbe pa je vsaka oseba lahko udeležena le pri eni
skupni ponudbi.
Dokazovanje izpolnjevanja pogojev
17. člen
Koncedent mora v postopku izbire koncesionarja preve
riti, ponudnik pa na ustrezen način izkazati, da je ekonomsko,
finančno, tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge
koncesionarja, skladno z določbami Zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08; ZJN‑2).
Ponudnik mora dokazati:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opra
vljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da je v primeru samostojne prijave samostojno, v pri
meru skupne prijave pa so vsi ponudniki skupaj sposobni za
gotavljati vse dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe
na kontinuiran in kvaliteten način, ob upoštevanju veljavne za
konodaje, predpisov, normativov in standardov ter zagotavljati
enotnost opreme;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob
vsakem času, pri čemer mora biti v primeru intervencije na ob
močju Občine Ivančna Gorica najmanj 1 delovna ekipa v roku 1
ure po sporočeni zahtevi za intervencijsko posredovanje;
– da je finančno in poslovno sposoben izvajati gospodar
sko javno službo;
– da je usposobljen za vodenje katastra in ima tudi ustre
zno opremo za izvajanje tega dela;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči koncedentu,
kateremu od uporabnikov ali tretji osebi;
– da ima ustrezne delovne izkušnje na področju upravlja
nja in vzdrževanja javne razsvetljave v zadnjih treh letih;
– da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi
na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 2/04; ZPKor) ne sme poslovati naročnik;
– da ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referen
cami, ki ga vodi Ministrstvo za finance Republike Slovenije v
skladu z Zakonom o javnem naročanju;
– da izpolnjuje druge pogoje, potrebne za udeležbo v
postopku podelitve koncesije, določene z veljavnim zakonom,
ki ureja postopek oddaje javnih naročil.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogo
je za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
VII. JAVNI RAZPIS
Oblika in postopek javnega razpisa
18. člen
Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe iz
tega odloka se izbere z enotnim javnim razpisom.
Postopek podelitve koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe se začne s sklepom župana, ki vsebuje:
– predmet koncesije,
– predlagano ceno, ki predstavlja strošek koncedenta za
izvajanje predmeta koncesije (predlagana cena),
– okvirni datum, v katerem morajo biti opravljene posa
mezne faze postopka.
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Občinska uprava Občine Ivančna Gorica, z upravno od
ločbo po postopku iz tega odloka izbere koncesionarja za
opravljanje gospodarske javne službe.
V postopku izbire mora Občina Ivančna Gorica kot kon
cedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje
vseh ponudnikov.
19. člen
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v na Portalu
javnih naročil in vsebuje zlasti:
– navedbo in sedež koncedenta;
– predmet koncesije;
– območje izvajanja koncesionirane gospodarske javne
službe;
– dobo, za katero se podeljuje koncesija;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega odloka;
– postopek izbire koncesionarja;
– merila za izbor koncesionarja;
– čas, kraj in naslov oddaje ponudb;
– čas in kraj javnega odpiranja ponudb;
– naslov na katerem je ponudnikom dostopna razpisna
dokumentacija;
– naslov organa in ime osebe, ki nudi dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom;
– rok za izbiro koncesionarja;
– rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega
razpisa;
– druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
Koncedent lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz
prejšnjega odstavka objavi glede na predmet koncesije tudi
druge podatke.
Javni razpis mora določiti tudi način zavarovanja resnosti
prijave.
Javni razpis se objavi tudi na spletnih straneh Občine
Ivančna Gorica, vendar ne pred objavo na Portalu javnih na
ročil.
20. člen
Za izvedbo javnega razpisa se pripravi razpisna doku
mentacija, ki mora biti po vsebini enaka vsebini javnega razpi
sa. V njej morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili
ponudniku izdelavo popolne ponudbe. Obvezna vsebina raz
pisne dokumentacije v skladu z navedenim je:
– povabilo k oddaji ponudbe;
– obrazec ponudbe z navodilom za njegovo izpolnitev;
– navedba pogojev iz tega odloka;
– obrazec za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz tega
odloka z navodilom o njegovi izpolnitvi;
– obrazec izjave o sprejemu pogojev javnega razpisa;
– obrazec predračuna za izvedbo predmeta koncesije;
– predmet koncesije;
– območje opravljanja koncesije;
– vzorec koncesijske pogodbe;
– merila za ocenitev ponudb;
– tehnična dokumentacija in načrti;
– navedba vrste finančnega zavarovanja in podobno.
V oddani razpisni dokumentaciji se morajo označiti podat
ki ali dokumenti, ki so zaupne narave. Šteje se, da neoznačeni
podatki niso podatki zaupne narave.
Razpisna dokumentacija je v času zbiranja ponudb ob
javljena na spletnih straneh Občine Ivančna Gorica in tako
dostopna vsakomur vpogled vanjo.
Razpisni pogoji
21. člen
Župan s sklepom o javnem razpisu določi razpisne pogoje
in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev (vsebino listin,
organ, ki listino izda).
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Z razpisnimi pogoji ni dopustno določati novih pogojev,
niti dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti gospodarske
javne službe (pogojev za koncesionarja), ki so določeni s tem
odlokom.
Merila za izbor koncesionarja
22. člen
– cena storitev
– dosedanje pozitivne reference
na področju primerljivih vzdrževalnih del

80%,
20%.

Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo,
morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena ter
navedena od najpomembnejšega do najmanj pomembnega, da
je na njihovi podlagi mogoče razvrstiti prispele ponudbe.
VIII. IZBOR KONCESIONARJA, SKLENITEV KONCESIJSKE
POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
Izbira koncesionarja
23. člen
Koncesijo podeli občinska uprava z upravno odločbo po
postopku iz tega odloka.
Naloge v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumen
tacijo opravlja strokovna komisija v sestavi treh članov, ki jo
imenuje župan.
Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko
izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki je
predmet koncesije, da lahko zagotovijo strokovno presojo
prispelih ponudb.
Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s
ponudnikom, njegovim, zastopnikom, članom uprave, nad
zornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali
kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju
v ravni črti ali stranski črti do vštetega četrtega kolena, v
zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena,
četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v
zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partner
ski skupnosti.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile
zaposlene pri ponudniku ali so zanj opravljale storitve na podla
gi pogodbe, če od prenehanja zaposlitve oziroma sodelovanja
še niso pretekla 3 leta.
Vsi člani komisije morajo izpolnjevanje pogojev potrditi s
pisno izjavo.
24. člen
Odpiranje ponudb, ki ga izvede strokovna komisija na kraju
in ob času, ki sta navedena v objavi javnega razpisa, je javno.
Za javno odpiranje ponudb in izvedbo ostalih dejanj v
postopku javnega razpisa morajo biti prisotni vsi trije člani
strokovne komisije.
Strokovna komisija odpira ponudbe po vrstnem redu nji
hove dospelosti.
Nepravočasno prispelo ponudbo strokovna komisija izloči
in neodprto vrne ponudniku.
25. člen
Strokovna komisija pri pravočasno prispelih ponudbah
ugotavlja ali vsebujejo vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz razpisne dokumentacije.
Ponudba, ki ne vsebuje dokazil iz prejšnjega odstavka
tega člena, je nepopolna in jo strokovna komisija izloči iz na
daljnje obravnave.
Pripombe na odpiranje ponudb lahko da le pooblaščeni
predstavnik ponudnika.
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26. člen
Strokovna komisija vodi zapisnik o odpiranju ponudb (v
nadaljnjem besedilu: zapisnik), ki vsebuje:
– podatke o naročniku,
– naslov, datum in čas začetka postopka odpiranja po
nudb,
– imena navzočih članov strokovne komisije,
– imena drugih navzočih,
– navedbo o vrstnem redu prispelih ponudb,
– navedbo o nepravočasno prispelih ponudbah,
– navedbo o nepopolnih ponudbah,
– navedbo o popolnih ponudbah,
– naziv ponudnika,
– ponujeno višino stroška za izvedbo predmeta konce
sije,
– morebitne pripombe pooblaščenih predstavnikov,
– podpise članov strokovne komisije,
– podpise pooblaščenih predstavnikov,
– čas zaključka postopka odpiranja ponudb.
Zapisniku morajo biti priložena pooblastila navzočim pred
stavnikom ponudnikov.
27. člen
Zapisnik podpišejo vsi člani strokovne komisije in poobla
ščeni predstavniki. Če pooblaščeni predstavnik odkloni podpis
zapisnika, se to navede v zapisniku skupaj z razlogom, zakaj
je odklonil podpis.
28. člen
Zapisnik se mora poslati ponudnikom v treh dneh od
odpiranja ponudb. Po končanem odpiranju ponudb lahko po
oblaščeni predstavniki dobijo kopijo zapisnika, kar potrdijo s
svojim podpisom.
29. člen
Strokovna komisija opravi analizo prispelih ponudb in
izdela pisno poročilo o vseh obravnavanih ponudbah, ki mora
vsebovati zlasti:
– ime in naslov koncedenta,
– predmet koncesije in vrednost za njegovo izvedbo,
– popisni list za izpolnjevanje pogojev,
– ime ponudnika z navedbo razloga za izločitev,
– ime ponudnika z navedbo razloga za izbor.
30. člen
Strokovna komisija posreduje poročilo iz prejšnjega člena
tega odloka skupaj z ostalim gradivom občinski upravi.
31. člen
Če na javni razpis ne prispe nobena ponudba, ali če po
nudnik ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa, se javni razpis
ponavlja do izbire koncesionarja.
Do izbire koncesionarja opravlja javno službo izvajalec
na podlagi pogodbe.
Sklenitev koncesijske pogodbe
32. člen
Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega
razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Za vse dejavnosti gospodarske javne službe po tem od
loku se z izbranim koncesionarjem sklene ena koncesijska
pogodba.
Izbrani koncesionar je dolžan podpisati koncesijsko po
godbo v roku 14 dni po njenem prejemu s strani koncedenta.
Pogodba stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank.
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s kon
cesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljav
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na. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe
33. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 5 let od
dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije), z mo
žnostjo podaljšanja.
Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo v roku, dolo
čenem v koncesijski pogodbi.
Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali ra
zlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela koncesijskega razmerja.
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V primeru, da se ugotovi, da naprave predstavljajo ne
varnost za osebe in/ali premoženje, sanacija pa zaradi ome
jenih finančnih virov ni mogoča, je vzdrževalec naprav dol
žan vzpostaviti takšno stanje naprav ali odstraniti naprave,
da le‑te v nobenem primeru ne predstavljajo nevarnosti.
Ločeno računovodstvo
38. člen
Koncesionar mora za gospodarsko javno službo voditi
ločeno računovodstvo po določilih Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 60/06 in naslednji; ZGD) in Slo
venskega računovodskega standarda 35. Smiselno enako
tudi v primeru, ko koncesionar opravlja posamezno gospo
darsko javno službo na območju drugih lokalnih skupnosti.

IX. VIRI FINANCIRANJA IN DRUGA
POSLOVNO-FINANČNA DOLOČILA

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

Letni program izvajanja gospodarske javne službe

Nadzor nad zakonitostjo ter strokovni
in finančni nadzor

34. člen
Gospodarska javna služba se izvaja na podlagi letnega
programa izvajanja gospodarske javne službe. Predlog letne
ga programa je dolžan pripraviti koncesionar, in ga vsakokrat
najkasneje do 30. 11. v tekočem letu za prihodnje leto predložiti
pristojnemu organu.
Letni program sprejme občinski svet.
Viri financiranja
35. člen
Gospodarska javna služba se financira iz sredstev pro
računa Občine Ivančna Gorica na podlagi letnega programa
izvajanja gospodarske javne službe in iz drugih virov. Plačila
koncedenta morajo biti vsebinsko vezana na izvajanje dejavno
sti oziroma odvisna od količine in kakovosti storitev.
Način pridobivanja finančnih virov se natančneje uredi s
koncesijsko pogodbo.
Izhodiščne tarife in njihovo spreminjanje
36. člen
Izhodiščne tarife in pogoji za njihovo spreminjanje se do
ločijo s koncesijsko pogodbo, pri čemer se morajo upoštevati
morebitni predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne politike.
Zavarovanje odgovornosti
37. člen
Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren kon
cesionar.
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren tudi za
škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospo
darske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali po
godbeni izvajalci koncedentu, lokalni skupnosti, uporabnikom
ali tretjim osebam.
Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dol
žan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširi
tvijo na druge nevarnostne vire) z zavarovalnico skleniti zava
rovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne
vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu – zavarovanje
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči z nerednim ali nevestnim
opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo, ki jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam).
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje
sklenjeno v korist koncedenta.

39. člen
Nadzor nad zakonitostjo izvajanja gospodarske javne
službe ter strokovni in finančni nadzor urejajo odloki o načinu
izvajanja gospodarske javne službe in koncesijski akt.
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega
in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s
koncesijsko pogodbo.
Nadzor izvaja strokovna služba občine.
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
medobčinska inšpekcija, ki je pristojna tudi za vodenje po
stopkov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki
imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
Izvajanje nadzora
40. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe izvaja koncedent na podlagi sprejetih splošnih zah
tev in standardov upravljanja in vzdrževanja javne razsve
tljave. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali
drugo institucijo.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nad
zor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in na
prav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze), v kataster gospodarske javne službe
oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter
nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo na
povedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom
koncedenta.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred
stavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
Koncesionarjeva poročila
41. člen
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti
poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih
investicijah in organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja
koncesije.
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Koncesionar je dolžan koncedentu do 31. marca teko
čega leta podati za preteklo leto letno poročilo o izvajanju
koncesijske pogodbe. Poročilo mora vsebovati zlasti podat
ke o:
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po
koncesijski pogodbi,
– pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in o
reševanju le‑teh,
– spremembah v podjetju koncesionarja,
– spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogod
be.
Nadzorni ukrepi
42. člen
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
Obveščanje o kapitalskih spremembah
43. člen
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske struk
ture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je
zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so
zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz konce
sijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka
razdre koncesijsko pogodbo.

XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
Načini prenehanja koncesijskega razmerja
44. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre
neha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
Zaradi enotnosti koncesijskega razmerja lahko to pre
neha zgolj za vse gospodarske javne službe, ki so predmet
koncesije hkrati.

XII. PRENEHANJE KONCESIJSKE POGODBE
Trajanje koncesijske pogodbe
45. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 5 let od
dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
Prenehanje koncesijske pogodbe
46. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
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Potek roka koncesije
47. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za ka
terega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
Razdrtje koncesijske pogodbe
48. člen
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) konceden
tovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna od
ločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali uprav
nih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere se
utemeljeno dvomi v nadaljnje pravilno izvajanje koncesije;
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije;
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da na
staja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam;
– če obstaja utemeljen sum, da koncesionar ne bo izpol
nil svoje obveznosti.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev po prej
šnjem odstavku tega člena lahko začne koncedent s postop
kom za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Posto
pek za razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi, če je
predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne
poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna
poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika
kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja
koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge
oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka, na podlagi katerih
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje kon
cesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena
kazenska ali upravna sankcija, dokončna. Obstoj razlogov
iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se podrobneje
določi v koncesijski pogodbi.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če kon
cedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe
tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske
pogodbe.
Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno
v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja ute
meljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih
okoliščin.
Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan
koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče brez
posledic vrniti koncesionarju v naravi.
Odstop od koncesijske pogodbe
49. člen
Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
Kot kršitev koncesijske pogodbe ne šteje akt ali dejanje
koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali
na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja ter je sorazmeren s posegom v
koncesionarjeve pravice.
Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni
poti.
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Sporazumna razveza

XVI. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

50. člen
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije kon
cesijsko pogodbo tudi sporazumno razvežeta.
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogod
be v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenje
nih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma
drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno
ali nemogoče.

Višja sila

XIII. PRENEHANJE KONCESIONARJA
51. člen
Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z za
konom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih), ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja,
preoblikovanje). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji
iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre konce
sijsko pogodbo, ali od koncesijske pogodbe odstopi.

XIV. ODVZEM KONCESIJE
52. člen
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame.
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodar
ske javne službe v roku, določenim s koncesijsko pogodbo;
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti prenehajo
izvajati kot gospodarske javne službe ali kot koncesionirane
gospodarske javne službe.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno
ogrozi izvrševanje gospodarske javne službe. Koncedent
mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo.
Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti od
ločbe o odvzemu koncesije, koncesionar pa mora še naprej
opravljati koncesijo, katere dejavnost je treba v javnem
interesu izvrševati nepretrgoma.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoli
ščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka je
koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.

XV. ODKUP KONCESIJE
53. člen
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo gospo
darske javne službe možno učinkoviteje opravljati na drug
način, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev
o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi
razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o
načinu izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede
na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki
pa ne sme biti daljši od treh mesecev.

54. člen
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po
sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih
strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se
štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne ne
zgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje
gospodarske javne službe ni možno na celotnem območju
občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje konce
sijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opra
vljati koncesionirane gospodarske javne službe tudi ob ne
predvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. O nastopu
okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju gospodarske
javne službe v takih pogojih.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pra
vico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe
v nepredvidljivih okoliščinah.
Neposredno škodo, ki je bila povzročena tretjim ose
bam kot posledica višje sile s strani objektov, ki so predmet
koncesije, po predloženi dokumentaciji krije koncedent.
Spremenjene okoliščine
55. člen
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okolišči
ne, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesio
narja, in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi kon
cesijske pogodbe pogodbena tveganja nepravično prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso ra
zlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O na
stopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam
je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske
pogodbe.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Uporaba prava in pristojnost za reševanje sporov
56. člen
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarske jav
ne službe se uporabljajo izključno določbe pravnega reda
Republike Slovenije.
Vse spore, ki bi izhajali iz gospodarske javne službe
oziroma sklenjenega koncesijskega razmerja bodo udele
ženci reševali sporazumno in po mirni poti. Kolikor to ne
bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v
Ljubljani.
Objava javnega razpisa
57. člen
Javni razpis za podelitev koncesije mora biti objavljen
najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
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Začetek veljavnosti odloka
58. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2009
Ivančna Gorica, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti
pavšalnih zneskov za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 18/84, 33/89 ter, Uradni list RS, št. 24/92 – odločba
US, 44/97, 67/02 – ZV‑1, 110/02 – ZUreP‑1, 8/03 popr., 110/02
– ZGO‑1), 9. in 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97, 7/00,
93/00, 54/01, 117/03, 78/04, in 116/08) in 14. člena Statuta Ob
čine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine
Kamnik na 28. redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422-0001/2009
Kamnik, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Sklep o določitvi višine sredstev
za zagotavljanje pogojev za delo članov
Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2010

1.
Članom Občinskega sveta Občine Kamnik pripadajo iz
proračuna Občine Kamnik sredstva za zagotavljanje pogojev
za njihovo delo.
2.
V letu 2010 se v proračunu Občine Kamnik namenijo za
zagotavljanje pogojev za delo sredstva v višini 100 EUR me
sečno za vsakega člana Občinskega sveta Občine Kamnik.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 007-0004/2007
Kamnik, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb
nega zemljišča za leto 2010 znaša:
– za zazidano stavbno zemljišče 0,000463 €,
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,000158 €.

3. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbne
ga zemljišča za poslovne površine, ki sami v predpisanem roku
ne bodo posredovali pristojnemu organu Občine Kamnik podat
kov, ki so osnova za odmero nadomestila, se po predhodnem
ugotovitvenem postopku določi obveznost plačila nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, po dejanskih površinah, ven
dar znesek ne sme biti nižji od 908,74 €.
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SKLEP
o določitvi višine sredstev za zagotavljanje
pogojev za delo članov Občinskega sveta
Občine Kamnik v letu 2010

SKLEP
o določitvi vrednosti točke in vrednosti
pavšalnih zneskov za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

2. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbne
ga zemljišča za stanovanjske površine, ki sami v predpisanem
roku ne bodo posredovali pristojnemu organu Občine Kamnik
podatkov, ki so osnova za odmero nadomestila, se določi ob
veznost plačila pavšalnega zneska nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v višini 226,40 €.

Stran

Občinski svet Občine Kamnik je na podlagi 29. člena Za
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US in 79/09),
14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08)
in 3. člena Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov
Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07) na
28. seji dne 2. 12. 2009 sprejel

KAMNIK
4475.
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KOBILJE
4477.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Kobilje za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZTB‑B) in 15. člena Statuta Občine Kobilje
(Glasilo Občine Kobilje, št. 8/06) je Občinski svet Občine Kobi
lje na 24. izredni seji dne 24. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Kobilje za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kobilje za leto 2009 se
2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v€

Skupina/Podskupina kontov
I.

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

656.924,00

Stran

70

13882 /

Št.
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TEKOČI PRIHODKI (70+71)

399.980,00

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)

DAVČNI PRIHODKI

374.590,00

B.

700 Davki na dohodek in dobiček

355.800,00

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

3.760,00
/
25.390,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

10.520,00
20,00

712 Denarne kazni

/

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

/

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI
TALSKIH DELŽEV (440+441+442+443)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KA
PITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

KAPITALSKI PRIHODKI

80.000,00

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

/

721 Prihodki od prodaje zalog

/

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
jav. prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti

80.000,00

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74

751 Prodaja kapitalskih deležev

14.850,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sred
stev

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)

C.

RAČUN FINANCIRANJA

TRANSFERNI PRIHODKI

176.944,00

740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij

176.944,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

652.281,00

500 Domače zadolževanje

40

TEKOČI ODHODKI

260.145,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

81.276,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

11.744,00

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

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

43

164.525,00
2.600,00
/
172.180,00
/

411 Transferi posameznikom in gospo
dinjstvom

48.400,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

23.770,00

413 Drugi tekoči domači transferi

00.010,00

414 Tekoči transferi v tujino

/

INVESTICIJSKI ODHODKI

196.584,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

196.584,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

23.372,00

430 Investicijski transferi

23.372,00

4.643,00

750 Prejeta vračila danih posojil

714 Drugi nedavčni prihodki

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neo
predmetenih dolgoročnih sredstev
73

15.030,00

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

Uradni list Republike Slovenije

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

55

ZADOLŽEVANJE

ODPLAČILA DOLGA

11.000,00

550 Odplačila domačega dolga
IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–11.000,00

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.) – IX = ‑III

– 4.643,00

–6.357,00

XII. Stanje sredstev na računih dne 31. 12.
2008
«
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih pro
gramov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 485
Kobilje, dne 24. novembra 2009
Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

KOČEVJE
4478.

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Kočevje za leto 2010

409 Rezerve

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ura
dni list RS, št. 79/99 in spremembe) je župan Občine Kočevje
dne 30. 11. 2009 sprejel

41

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto 2010 se
financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov,
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Kočevje za
leto 2009 in za enake programe kot v letu 2009.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabi
ti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2009, to je do višine
2.987.453,78 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Kočevje določijo v
naslednjih skupnih zneskih in na način kot je določeno v splo
šnem delu proračuna na ravni podskupin kontov:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov/konto

I.
70

71

2.692.708,46

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.511.598,02

DAVČNI PRIHODKI

2.182.822,36

700 Davki na dohodek in dobiček

2.060.880,00

703 Davki na premoženje

56.946,77

704 Domači davki na blago in storitve

64.995,59

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

73

74

v EUR
Proračun
januar marec
2010

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

NEDAVČNI PRIHODKI

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe
Občine Kočevje za leto 2010

A.

102 / 11. 12. 2009 /

328.775,66

42
43

13883

1.129.572,78
73.300,04
0
1.136.332,57
0
694.437,13
23.944,17
417.951,27

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

237.820,25

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

237.820,25

INVESTICIJSKI TRANSFERI

121.972,31

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

49.972,31

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

72.000,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

6.095,56

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

6.095,56

–215.469,34

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

6.095,56

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

198.370,64
1.741,51
0
9.195,20
119.468,31

Stran

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)

KAPITALSKI PRIHODKI

53.360,45

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

28.089,00

C.

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

25.271,45

50

6.095,56

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE

0

PREJETE DONACIJE

0

500 Domače zadolževanje

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

79.275,98

731 Prejete donacije iz tujine

0

55

ODPLAČILA DOLGA

79.275,98

550 Odplačilo domačega dolga

79.275,98

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–288.649,76

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

127.749,99
127.749,99

IX.

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.908.177,80

40

TEKOČI ODHODKI

1.412.052,67

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–79.275,98

178.521,47

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX)

215.469,34

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

30.658,38

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

2.201.475,23

Stran
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Št.
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3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi ozi
roma plačani v obdobju začasnega financiranja se vključijo v
proračun Občine Kočevje za leto 2010.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postoke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, odlok o proračunu
Občine Kočevje in navodilo o izvrševanju proračuna Občine
Kočevje.

Uradni list Republike Slovenije
krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek za okolje in pro
stor, Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Obravnavane
bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe
in predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče
zadnji dan razgrnitve.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v Gorenjskem glasu.
Št. 35005-0003/2004-48/10
Kranj, dne 8. decembra 2009

5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2010 do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto 2010
oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2010.

Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 410-43/2009-1200
Kočevje, dne 30. novembra 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

KRANJ
4479.

Sklep o javni razgrnitvi

LITIJA
4480.

Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2010

Občinski svet Občine Litija je na podlagi 14. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
(Uradni list RS, št. 132/03, 119/04, 119/05) in 16. člena Sta
tuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) na
31. seji dne 26. 11. 2009 sprejel

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 44. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je
župan Mestne občine Kranj dne 8. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

SKLEP
o javni razgrnitvi

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb
nega zemljišča na območju Občine Litija za leto 2010 znaša
0,0062 EUR.

I.
Javno se razgrne:
1. Predlog občinskega lokacijskega načrta Br1 – Britof
jug, ki ga je izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba
d.o.o., Ljubljanska 76, 1230 Domžale, pod št. projekta 07/05 z
datumom november 2009.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 007-16/2008
Litija, dne 26. novembra 2009

II.
2. Predlog občinskega lokacijskega načrta Br1 – Britof jug
se javno razgrne na Oddelku za okolje in prostor Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
3. Predlog občinskega lokacijskega načrta Br1 – Britof jug
se razgrne tudi na sedežu Krajevne skupnosti Britof.
III.
Javna razgrnitev traja od 21. 12. 2009 do 21. 1. 2010.
IV.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
in sicer v sredo 13. januarja 2010 ob 17. uri na sedežu Krajevne
skupnosti Britof v prostorih Gasilskega doma Britof.
V.
Pisne pripombe k predlogu odloka občinskega lokacij
skega načrta Br1 – Britof jug lahko vpišete v knjigo pripomb na

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

LJUBNO
4481.

Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura
dni list RS, št. 100/08 in 60/07) in 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 8. in
17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07)
je Občinski svet Občine Ljubno na 23. redni seji dne 3. 12.
2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o proračunu Občine Ljubno za leto 2010

XI.

13885

Stran

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)

363.946

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 splošni sklad za drugo

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ljubno za leto 2010 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževa
nja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

363.946

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

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen

2. člen

(izvrševanje proračuna)

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

3.311.024

70

davčni prihodki

1.842.342

71

nedavčni prihodki

134.100

72

kapitalski prihodki

58.039

73

kapitalski prihodki

5.000

74

transferni prihodki

1.271.543

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.674.970

40

tekoči odhodki

1.193.611

41

tekoči transferi

912.003

42

investicijski odhodki

1.560.776

43

investicijski transferi

8.580

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

prejeta vračila danih posojil

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)

0

VI.
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–363.946

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

0

50

zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA

0

55

odplačila dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SRED
STEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–363.946
0

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi
naslednji prihodki: prihodki požarne takse po 59. členu Zakona
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), turistična ta
ksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje
okolja – odlaganje odpadkov.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obve
znosti do dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča
obseg sredstev v proračunu.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski preje
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre
dnega uporabnika županja odloča o prerazporeditvah pravic
porabe v okviru posameznih področij proračunske porabe (v
okviru dvomestnih področij proračunske porabe porabe od 01
do 23).
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navednih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori

Stran

13886 /

Št.

102 / 11. 12. 2009

tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab
nika in načrtu razvojnih programov.
7. člen

Uradni list Republike Slovenije
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv
na upravljanje, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne
višine 0 eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic
0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ljubno v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep županje o določitvi začasnega financiranja.

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

13. člen

Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra
zvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz prehodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projetki se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2010.
Št. 007-12/2009
Ljubno, dne 3. decembra 2009
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

8. člen
(proračunski skladi)
Občinski proračunski sklad je podračun proračunske re
zerve, oblikovane po ZFJ.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
48.803 €.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financi
ranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,
ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Županja lahko odloča o porabi sredstev rezerv, za name
ne iz drugega odstavka 49. člena ZJF, do višine 48.803 € in o
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

4482.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 17. člena Statuta Občine
Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) ter 71. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 39/07)
je Občinski svet Občine Ljubno na 23. redni seji dne 3. 12.
2009 sprejel

9. člen

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ljubno za leto 2009

(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ,
lahko županja dolžniku do višine 125 € odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu finan
ciranja se občina Ljubno za proračun leta 2011 lahko zadolži
do višine določene z zakonom.
Obseg poroštev občine za izpopolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ljub
no, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eurov.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ljubno za leto 2009

1. člen
Spremeni se Priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 117/08), ki se določi v nasle
dnjih zneskih:
»
A.)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

zneski
v EUR

I

skupaj prihodki

2.547.686

II

skupaj odhodki

2.607.577

III

proračunski primankljaj (I – II)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

– 59.891

11. člen

IV

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

0

V

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko
v letu 2010 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam
do skupne višine 0 eurov.

dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

0

VI

prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev

0

Uradni list Republike Slovenije
C.)

RAČUN FINANCIRANJA

VII

zadolževanje

Št.

71
0

VIII odplačilo dolga

0

IX

sprememba stanja na računu
(I + IV + VII – II – V – VIII)

–59.891

X

neto zadolževanje (VII – VIII)

0

XI

neto financiranje (VI + VII-VIII-IX)

XII

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
(9009 sklad)

59.891
«

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re
publike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.

126.599

711 Takse in pristojbine

2.669

712 Globe in denarne kazni

3.421

515

720 Prihodki od prodaje osnovnih sred
stev

515

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

887.446

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

194.613

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.096.886

40

TEKOČI ODHODKI

1.069.610

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

409 Sredstva, izločena v rezerve
41

43

26.905

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.716.449

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.716.449

INVESTICIJSKI TRANSFERI

26.125

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

26.125

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

3.150.912

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

DAVČNI PRIHODKI

2.963.928

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

700 Davek na dohodek in dobiček

2.616.185

(70+71)

212.335

1.284.702

473.742

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

704 Domači davki na blago in storitve

14.804

413 Drugi tekoči domači transferi

B.

135.408

914

183.244

4.233.486

703 Davki na premoženje

862.258

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

TEKOČI PRIHODKI

25.196

600.811

III.

SKUPAJ PRIHODKI

166.438

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Proračun
leta 2009

(70+71+72+73+74)

70

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.

403 Plačila domačih obresti

42

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mislinja za leto 2009 (Ura
dni list RS, št. 8/09) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

402 Izdatki za blago in storitve

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Mislinja za leto 2009

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Mislinja za leto 2009

0
1.082.059

II.

MISLINJA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 20. člena
Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno
besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Ob
čine Mislinje na 25. seji dne 3. 12. 2009 sprejel

0

PREJETE DONACIJE

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

4483.

449
53.846

KAPITALSKI PRIHODKI

730 Prejete donacije iz domačih virov
74

Št. 007-11/2009
Ljubno, dne 3. decembra 2009
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

186.984

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
73

13887

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

714 Drugi nedavčni prihodki
72

Stran

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki prodaje blaga in storitev

–59.891

2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto
2009 ostanejo nespremenjeni.

102 / 11. 12. 2009 /

V.

136.600

1.129

750 Prejeta vračila danih posojil

1.129

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

1.129

Stran

13888 /

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

Št.

102 / 11. 12. 2009

440 Dana posojila
VI.

Uradni list Republike Slovenije

0
1.129

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V)
RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

10.461

55

ODPLAČILA DOLGA

10.461

550 Odplačilo domačega dolga

10.461

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

126.139

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII)

–10.461

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)

136.600

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

PODČETRTEK
4485.

Št. 410-3/2008
Mislinja, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Občino Mislinja

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek
za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009
(Uradni list RS, št. 117/08, 75/09 in 89/09) se spremeni prvi
odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

6.579.772

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.604.627

DAVČNI PRIHODKI

2.690.395

700 Davki na dohodek in dobiček

2.121.396

70

703 Davki na premoženje

167.649

704 Domači davki na blago in storitve

401.350

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1. člen
Obvezna razlaga se nanaša na določila tretjega odstavka
20. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino
Mislinja (v nadaljevanju: Odlok PUP; Uradni list RS, št. 86/05,
43/07, 54/07, 62/08 in 55/09), kot sledi:
2. člen
Pod izrazom »objekti« so v tretjem odstavku 20. člena
Odloka PUP mišljeni tisti objekti, ki niso ograje ali škarpe.
Ograje ali škarpe se lahko postavljajo po 2. točki drugega
odstavka 4. člena Uredbe o vrstah objektov glede na zahtev
nost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08).

Proračun
leta 2009

A.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list
RS, št. 08/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in
43/07) je Občinski svet Občine Mislinja na 25. seji dne 3. 12.
2009 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za Občino Mislinja

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2009

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06 – ZFO-1), 29. člena Zakona o javnih finan
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02) in 17. ter 103. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine
Podčetrtek na 26. redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel

121.533
«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4484.

Št. 350-07/2006
Mislinja, dne 3. decembra 2009

0

C.

IX.

3. člen
Obvezna razlaga Odloka PUP se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.

41.407

711 Takse in pristojbine

1.850

712 Denarne kazni

5.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

914.232

–
865.475

KAPITALSKI PRIHODKI

–

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

–

721 Prihodki od prodaje zalog

–

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.

–

Uradni list Republike Slovenije
73

PREJETE DONACIJE

Št.

–

730 Prejete donacije iz domačih virov

102 / 11. 12. 2009 /

Stran

13889

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009.

731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.975.145

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.975.145

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.792.236

40

TEKOČI ODHODKI

1.040.619

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

130.370

401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost

21.270

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

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42

43

55.000
1.291.123
16.000
726.960
93.297

4.196.462

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NA
LOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)

ODLOK
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA

4.196.462

1. člen

264.032

(vsebina odloka)

264.32

S tem odlokom se za Občino Podčetrtek za leto 2010
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

–212.864

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2.200

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

2.200
–2.600

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

ZADOLŽEVANJE

Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhod
kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financira
nja.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz
datki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v
naslednjih zneskih:
V EUR

500 Domače zadolževanje

Skupina/Podskupina kontov

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto
2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08
in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine
Podčetrtek na 26. redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel

454.866

INVESTICIJSKI ODHODKI

430 Investicijski transferi

4486.

2.000

–

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

831.979

414 Tekoči transferi v tujino
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Št. 032-0189/2009
Podčetrtek, dne 3. decembra 2009

Proračun
leta 2010

ODPLAČILA DOLGA

2.600

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

550 Odplačila domačega dolga

2.600

I.

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

6.339.224

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.020.170

DAVČNI PRIHODKI

3.101.428

700 Davki na dohodek in dobiček

2.547.478

IX.

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

X.

PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA

–212.864
212.864

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finanč
nih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku.«

70

703 Davki na premoženje

166.600

704 Domači davki na blago in storitve

387.350

706 Drugi davki

–

Stran

13890 /

71

NEDAVČNI PRIHODKI

Št.

102 / 11. 12. 2009

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
712 Denarne kazni

5.500
–
752.642

KAPITALSKI PRIHODKI

–

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

–

721 Prihodki od prodaje zalog

–

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.

–

PREJETE DONACIJE

–

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.319.054

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.319.054

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.561.724

40

TEKOČI ODHODKI

836.212

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

133.350

401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost

22.551

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

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42
43

647.341
7.970
25.000
1.312.746
5.500
763.859
93.957
449.430

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.334.968

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.334.968

INVESTICIJSKI TRANSFERI

77.798

430 Investicijski transferi

77.798

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

–222.500

2.200

29.700

55 ODPLAČILA DOLGA

159.100
1.500

714 Drugi nedavčni prihodki

73

918.742

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72
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550 Odplačila domačega dolga
IX.

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

X.

PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA

29.700
0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni kontov in načrta razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Podčetrtek.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in progra
mi.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu Občine Podčetrtek se prevze
majo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvide
na za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opra
vljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega prora
čuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe
določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje o
predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju
predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristoj
nega za finance, oziroma župana.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih
sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev
upoštevati določila zakona o javnem naročanju in uredbe o
enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk, ki jih s
sklepom določi župan.
Med izvrševanjem proračuna Občine Podčetrtek se lahko
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za
izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemka proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Nov konto se odpre v okviru že obstoječe proračunske po
stavke.
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, razen
krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega poobla
ščena oseba.
Pristojnosti krajevnih skupnosti izvršujejo predsedniki
svetov krajevnih skupnosti.
4. člen

2.200
250.000
250.000

(namenski odhodki in prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom, ki se uporabljajo za namen, določen v tem
zakonu,
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2. prihodki krajevnih skupnosti (najemnine za grobove in
najemnine za poslovne prostore),
3. izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavb
nega zemljišča,
4. prihodki turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje
razvoja turizma,
5. prihodki takse za obremenjevanje voda,
6. prihodki drugih ekoloških taks,
7. prihodki iz naslova poslovanja stanovanjskega področja.
Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porablje
ne v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih nepo
sredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se
prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med podro
čji proračunske porabe v okviru posameznega neposrednega
PU odloča na predlog predlagatelja župan oziroma v primeru
ožjih delov predsednik sveta KS.
O prerazporeditvah sredstev iz prejšnjega odstavka žu
pan obvesti občinski svet v 30 dneh.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juli
ju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah – kontih v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi
cijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab
nika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, voda, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab
nika in načrtu razvojnih programov.
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8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obliko
vane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
20.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.500 EUR odloča
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje
posameznih namenov, ki jih ob spreminjanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko
oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov. Višini splošne proračunske rezervacije je določena
v posebnem delu proračuna.
O namenu uporabe sredstev splošne proračunske rezerva
cije v višini, določeni v posebnem delu proračuna, odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 417 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga, o čemer poroča občinskemu svetu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine)
Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v raču
nu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži
do višine 250.000 eurov in sicer za investicijo Večnamenske
športne dvorane Podčetrtek.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvr
ševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o
najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5% sprejetega
proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranje Občine Podčetrtek v
letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

7. člen

13. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

(uveljavitev odloka)

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

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 032-0190/2009
Podčetrtek, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
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Pravilnik o načinu oddajanja večnamenske
športne dvorane, telovadnic in zunanjih
športnih površin v Občini Podčetrtek
v uporabo

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine
Podčetrtek na 26. redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o načinu oddajanja večnamenske športne
dvorane, telovadnic in zunanjih športnih površin
v Občini Podčetrtek v uporabo
1. člen
Ta pravilnik določa način oddajanja večnamenske športne
dvorane, telovadnic in zunanjih športnih površin (v nadaljevanju:
športni objekti) v lasti Občine Podčetrtek (v nadaljevanju: občina)
v uporabo, način določanja višine in plačila uporabnine.
2. člen
Športni objekti se lahko oddajajo v uporabo:
– športnim klubom in društvom, ki izvajajo letni program
športa v občini;
– osnovni šoli in vrtcu s sedežem v občini za izvajanje šol
ske športne vzgoje in programa šolskih športnih tekmovanj;
– drugim klubom in društvom, zavodom, samostojnim
podjetnikom organizacijam in raznim skupinam, za potrebe
organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev.
3. člen
Upravljavci športnih objektov oddajajo športne objekte v
uporabo po končanem pouku oziroma zaključenih interesnih
dejavnostih osnovne šole in ob pouka prostih dnevih.
Ob praznikih in vikendih se športni objekti oddajajo v upo
rabo prvenstveno za športna tekmovanja in druge komercialne
ter nekomercialne prireditve.
4. člen
Športni klubi in društva, ki imajo sedež v občini, imajo
pravico uporabe športnih objektov pod enakimi pogoji.
5. člen
Prednostno pravico uporabe športnih objektov v občini
imajo športni klubi in društva, ki jih uporabljajo kot primarni objekt
za treninge in tekmovanja po naslednjem vrstnem redu:
I. prioriteta: obvezni športni programi šolske športne vzgo
je za izvajanje pouka in šolskih športnih tekmovanj;
II. prioriteta: program športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
III. prioriteta: programi kakovostnega in vrhunskega špor
ta, ki jih sofinancira občina;
IV. prioriteta: programi športne rekreacije, ki jih sofinancira
občina in drugi;
V. prioriteta: programi kakovostnega in vrhunskega športa
in športne rekreacije klubov in društev izven občine;
VI. prioriteta: drugi uporabniki.
Pri razdelitvi terminov je potrebno prednostno upoštevati:
– primernost objekta za posamezno vrsto športa;
– tekmovalno obdobje.
V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda po
javi več interesentov za isti termin, imajo prednost do terminov
v zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so pretežno
učenci, dijaki in študenti.
6. člen
Pravilnik zajema sledeče objekte in zunanje športne po
vršine:
I. večnamensko športno dvorano Podčetrtek
II. telovadnico pri Osnovni šoli Podčetrtek
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III. telovadnico pri Podružnični osnovni šoli Pristava pri
Mestinju
IV. atletski stadion Podčetrtek
V. ostale zunanje športne površine v Pristavi pri Mestinju,
Imenem, Virštanju in Polju ob Sotli.
7. člen
Izvajalci letnega programa športa v občini v okviru odo
brenih ur na javnem razpisu, plačujejo uporabnino po poseb
nem ceniku.
O uporabi športnih objektov, za katere se plačuje uporab
nino, se sklene tripartitna pogodba med občino, upravljavcem
in uporabnikom. Občina bo plačevala uporabnino v obliki dota
cij in na podlagi poročil, ki jih bodo upravljavci športnih objektov
izstavljali mesečno.
8. člen
Uporabnina za športne objekte na razpisu izbranih izvajal
cev letnega programa športa, vključuje le neposredne stroške
uporabe, ki nastanejo izključno zaradi delovanja športne dvo
rane ter telovadnic in zunanjih športnih površin, po zaključku
programa osnovne šole (ogrevanje, elektrika, voda itd.). Za vse
ostale uporabnike športnih objektov se v uporabnino vključujejo
vsi stroški. Višino uporabnine za posamezne vrste uporabnikov
na predlog župana potrdi občinski svet.
9. člen
Drugi uporabniki športnih objektov, ki ne izvajajo letnega
programa športa, plačujejo za njihovo uporabo ceno, ki jo do
loči upravljavec.
Upravljavci športnih objektov lahko oddajo v uporabo
športne objekte tudi za druge namene, kot so zabavno-glas
bene oziroma komercialne kulturne prireditve, razstave, sejme
in druge prireditve pridobitne narave. Za te prireditve določijo
ekonomsko ceno uporabe glede na zahtevnost prireditve.
Cena za uro ne sme biti nižja od cene, ki je določena za
uro vadbe v tem pravilniku.
10. člen
Podpisana pogodba je osnova za izstavitev zahtevka
upravljavca za plačilo uporabnine športnih objektov občini. Se
stavni del pogodbe je navedba uporabnika športnega objekta
oziroma vadbene enote, število ur uporabe in veljavna cena
ure uporabnine.
11. člen
Upravljavci športnih objektov so dolžni posredovati občin
ski upravi občine:
– sklenjene pogodbe z izvajalci letnega programa športa
o oddaji športnih objektov v uporabo takoj po sklenitvi;
– urnik oddaje športnih objektov;
– polletno poročilo in podatke o prihodkih in porabo sred
stev iz naslova oddaje športne dvorane in telovadnic.
12. člen
Sredstva, pridobljena z oddajanjem športnih objektov v
uporabo, se lahko porabijo za kritje stroškov v zvezi z njiho
vo uporabo, dvig standarda pogojev za šport in investicijsko
vzdrževanje dvorane in telovadnic, za druge namene pa le, če
pridobijo soglasje občine.
13. člen
Nadzor nad uporabo športnih objektov izvaja upravljavec,
ki tudi skrbi za čiščenje in vzdrževanje športnih objektov.
14. člen
Uporabniki odgovarjajo za red in disciplino ter pravilno
uporabo športnih objektov v času njihove uporabe, na javnih
prireditvah pa morajo zagotoviti svojo varnostno službo oziro
ma redarje, ki bodo skrbeli za red in mir na prireditvi.
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15. člen
Če uporabnik potrebuje športne površine več ur, kot jim
ima odobrenih, plačuje uporabnino neposredno upravljavcu,
ki mu za to tudi izdaja mesečne račune. Osnova za določitev
višine uporabnine športnih objektov za izvajanje programov
Nacionalnega programa športa je določena v 8. členu tega
pravilnika.
16. člen
Uporabniki športnih objektov morajo za komercialne, glas
bene in druge prireditve uporabnino za športni objekt poravnati
pred izvedbo prireditve ali pa predložiti primerno garancijo za
plačilo.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0196/2009
Podčetrtek, dne 3. decembra 2009

Št.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Podčetrtek za leto 2010

Na podlagi 22. člena Odloka o nadomestilu za upora
bo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek (Uradni list RS,
št. 108/03) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine
Podčetrtek na 26. redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Podčetrtek za leto 2010
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb
nega zemljišča na območju Občine Podčetrtek v letu 2010
znaša 0,0590 centa mesečno.
II.
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja
2010 dalje.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0199/2009
Podčetrtek, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

4489.

Sklep o višini denarne pomoči za novorojence
v Občini Podčetrtek za leto 2010

Na podlagi 9. člena Odloka o denarni pomoči za novoro
jence v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 68/05 in 17/07) ter
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17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06,
92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 26.
redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o višini denarne pomoči za novorojence
v Občini Podčetrtek za leto 2010
I.
Višina denarne pomoči za novorojence, rojene v letu
2010, znaša 200 EUR.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi in se uporablja od 1. 1.
2010.
Št. 032-0195/2009
Podčetrtek, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

4488.
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Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec
Osnovne šole Podčetrtek

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 76/08 in 79/09) in Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Pravilnika o meto
dologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 17. člena
Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06,
5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 26. redni
seji dne 2. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o višini cene programa v Enoti vrtec
Osnovne šole Podčetrtek
1.
V Osnovni šoli Podčetrtek, Enoti vrtec Podčetrtek, se
izvajajo dnevni programi vzgoje in varstva predšolskih otrok v
trajanju 5–10 ur.
Cena programa je:
– za 1. starostno obdobje 443,50 EUR,
– za 2. starostno obdobje 346,00 EUR,
– kombinirana skupina 362,70 EUR.
2.
Dnevna cena prehrane je 1,60 EUR.
3.
Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilu
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08
in 119/08).
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 032-0194/2009
Podčetrtek, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
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Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Podčetrtek

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 17. člena Statuta
Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in
75/09) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 26. redni seji dne
2. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Podčetrtek
I.
V Občinski volilni komisiji Občine Podčetrtek, imenovani s
sklepom št. 032-009/2006 z dne 15. 12. 2006 (Uradni list RS,
št. 137/06),
razreši se:
predsednica
Ana TOPLIŠEK, stanujoč Župančičeva 7, 1230 Domžale
namestnica predsednice
Gabrijela OMERZU, stanujoč Imeno 4, 3254 Podčetrtek
imenuje se:
predsednica
Gabrijela OMERZU, stanujoč Imeno 4, 3254 Podčetrtek
namestnica predsednice
Valerija URŠIČ, stanujoč Verače 27, 3255 Buče.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0188/2009
Podčetrtek, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

RADEČE
4492.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za poslovni objekt na Njivicah
v Radečah

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) ter 18. člena
Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Radeče na redni
20. seji dne 30. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za poslovni objekt na Njivicah v Radečah
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
njeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01), Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev
Občine Laško za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01 in
70/06) in Odlokom o zazidalnem načrtu za ureditveno območje
proizvodne in servisne dejavnosti Njivice pri Radečah (Uradni
list SRS, št. 42/86) sprejme občinski podrobni prostorski načrt
za poslovni objekt na Njivicah v Radečah – Sprememba in
dopolnitev o Zazidalnem načrtu za ureditveno območje proizvo
dne in servisne dejavnosti Njivice pri Radečah (v nadaljnjem
besedilu: OPPN).
OPPN je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, pod številko
projekta 08100-00.
Prostorski akt s prilogami se hrani in je na vpogled na
sedežu Občine Radeče.
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
A) ODLOK
B) TEKSTUALNI DEL PODROBNEGA NAČRTA
1. Opis prostorske ureditve
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje
in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
grajeno javno dobro
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de
diščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter
ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravni
mi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko
valskih in tehničnih rešitev
C) GRAFIČNI NAČRTI
D) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
E) PRILOGE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČR
TA
E1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
E2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
E3 Strokovne podlage
E4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
E5 Obrazložitev in utemeljitev
E6 Povzetek za javnost.
1. Opis prostorske ureditve
3. člen
(namen OPPN)
S tem OPPN se podrobneje načrtuje prostorska ureditev
za umestitev novega poslovnega objekta v prostor, in sicer na
zemljišče parc. št. 35/8, k.o. Njivice.
Namen OPPN je določitev usmeritev v zvezi s posegi v
prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoje za njihovo
izvedbo.
OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenih dovoljenj.

1. člen

4. člen

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(območje OPPN)

S tem aktom se v skladu z Odlokom o strategiji pro
storskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07
– ZPNačrt); v nadaljevanju SPRS, Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Laško za obdobje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in sred

Meja ureditvenega območja OPPN poteka na severni,
južni, zahodni in vzhodni strani po parcelni meji zemljišča parc.
št. 35/8, k.o. Njivice. Ureditveno območje obsega zemljišče
parc. št. 35/8, k.o. Njivice v celoti. Velikost območja je ca. 32
ara.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
(ureditve izven območja OPPN)
Izven ureditvenega območja OPPN bo potekala naslednja
gospodarska infrastruktura:
– Srednje napetostni elektro vod: napajal bo načrtovano
transformatorsko postajo. SN elektro kablovod bo potekal od
obstoječega jaška, ki je lociran ob južnem robu regionalne ce
ste, do načrtovane transformatorske postaje, v cestnem telesu
kategorizirane javne poti JP 842461. Priključni vod bo potekal
po zemljiščih parc. št. 31/2, 31/7 in 35/8, k.o. Njivice. Priključek
je predviden v dolžini ca. 50 m.
– Vodovod: izvede se od novega objekta do obstoječega
vodovodnega jaška, ki je lociran na vzhodni strani javne poti
oziroma ob dovozu do RTP. Vodovodni priključek bo prečkal
javno pot JP 842461. Zemljišča po katerem bo potekal vodo
vodni priključek so: parc. št. 16, 31/1, 31/2, 31/7 in 35/8, k.o.
Njivice.
– Mestni plinovod: izvede se iz obstoječe mestne plinovo
dne mreže. Potekal bo po zemljiščih parc. št. 31/1, 31/2, 31/7
in 35/8, k.o. Njivice, v dolžini ca. 19 m.
– Telefonski vod: Trasa prestavitve telefonskega voda bo
potekala po zemljiščih parc. št. 15/9, 15/4, 31/1, 31/2, 31/7 in
35/8, k.o. Njivice v dolžini ca. 98m ter priključek za načrtovani
objekt v dolžini ca. 33 m.
– Kabelska televizija: Priključna trasa kabelske televizije
se izvede iz obstoječe KTV omarice in bo potekala po zemlji
ščih parc. št. 31/7 in 35/8, k.o. Njivice v dolžini ca. 37 m.
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bodo določila višino podtalnice ter način in tehniko izgradnje
kletne etaže.
Vzdolž južne parcelne meje se predvidi ureditev nove
javne poti širine 2 x 2m.
Ob kategorizirani javni poti JP 842461 se določi tudi nova
parcela namenjena gradnji novi transformatorski postaji, iz ka
tere je predvideno napajanje novega poslovnega objekta.
V sklopu parcele namenjene gradnji za načrtovano po
slovno stavbo se poleg načrtovane stavbe načrtujejo še potreb
ne manipulativne površine, ustrezno število parkirnih mest za
osebna vozila, parkirna mesta za funkcionalno ovirane osebe
ter zelene površine.
Za dostop do načrtovane stavbe se izvede nov cestni
priključek iz nove načrtovane javne poti. Cestni priključek je
načrtovan z južne strani in se izvede na način, da bo omogočen
uvoz / izvoz manjšim tovornim vozilom.
V primeru, da se gradita dva samostojna poslovna objek
ta, je treba obema objektoma zagotoviti normalno funkcionira
nje ter zagotoviti zadostno število parkirnih mest.
Iz načrtovane javne poti se omogoči tudi ureditev samo
stojnega cestnega priključka za obstoječo stanovanjsko stavbo,
ki je zgrajena na zemljišču parc. št. 26/2, k.o. Njivice.
Načrtovana stavba se priključi na obstoječo javno infra
strukturo v skladu z izdanimi smernicami in mnenji nosilcev
urejanja prostora.
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor

2.3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti
in vrste posegov v prostoru

2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve
s sosednjimi območji

(vrste objektov glede na namen)

6. člen
Obravnavano zemljišče se na podlagi Urbanističnih za
snov naselja Radeče nahaja na območju za proizvodne in ser
visne dejavnosti. Območju za proizvodne in servisne dejavnosti
je namenjena površina med regionalno cesto in reko Sopoto.
Znotraj tega območja se nahaja tudi večja kmetija Ravnikar ob
regionalni cesti in stanovanjske hiše tik ob Sopoti. Vzhodno od
območja za proizvodne in servisne dejavnosti je območje RTP
Radeče. Nad regionalno cesto (severno od regionalne ceste)
se nahaja večje stanovanjsko naselje. V kljuki reke Sopote,
med Sopoto in območjem za proizvodne in servisne dejavnosti
je v planskih dokumentih občine načrtovana vodna površina –
zadrževalnik plavin.
Prostorske ureditve se načrtujejo tako, da se omogoči
prometna povezava od kategorizirane javne poti JP 842461
Cesta 665 – Vila, ki poteka ob obravnavanem zemljišču, v
smeri zahoda, s čimer se omogoči dostop do prodnega zadr
ževalnika plavin.
Območje OPPN se ne nahaja na območju kulturne dedi
ščine in naravnih vrednot.
2.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.2.1. Funkcionalna zasnova kompleksa
7. člen
Na območju zemljišča parc. št. 35/8, k.o. Njivice se določi
nova parcelacija za graditev novega poslovnega objekta. Na
obravnavanem zemljišču je določena gradbena meja in s tem
tudi površina za razvoj objekta na kateri je dovoljeno graditi
novi objekt. Na površini za razvoj objekta se lahko gradita tudi
dva med seboj ločena objekta. Določena je gradbena linija na
severnem robu zemljišča.
V primeru gradnje kletne etaže je potrebno upoštevati
Q100 – letne visoke poplavne vode Sopote oziroma zadrže
valnika plavin, ki znaša 217,70 m n.v.. V sled temu, je treba
pred pričetkom gradnje izvesti ustrezne študije in poročila, ki

8. člen
Na območju OPPN je dovoljena nova gradnja stavb in
gradbeno-inženirskih objektov. Objekti so lahko večnamenski.
Gradnja stanovanjskih objektov in večnamenskih objektov s
stanovanji ni dopustna.
V skladu z enotno klasifikacijo objektov so dopustni na
slednji objekti:
1 / STAVBE
12 / Nestanovanjske stavbe
121 Gostinske stavbe:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
122 Upravne in pisarniške stavbe:
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe;
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti:
124 Stavbe za promet in izvajanje elektronskih komuni
kacij:
125 Industrijske stavbe in skladišča:
2 / GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21 / Objekti transportne infrastrukture
211 Ceste;
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener
getski vodi.
Na območju OPPN so dopustne dejavnosti skladno z
namenom načrtovanega objekta iz prejšnjega odstavka s pou
darkom na obrtnih, trgovskih in storitvenih dejavnostih. V indu
strijske stavbe oziroma dele stavb ni dopustno umeščanje ti
stih proizvodnih in predelovalnih dejavnosti, katerih tehnologija
povzroča onesnaževanje večjega obsega v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo okolja in ki zahtevajo energetske vire, ki jih ni
možno zagotoviti v sklopu dopustnih ureditev tega OPPN.
9. člen
(vrste objektov glede na zahtevnost)
Na območju OPPN je v območju načrtovanih parcel na
menjenih gradnji (PG) objektov in javnih površinah dovoljena
postavitev vseh vrst objektov glede na zahtevnost, ki se posta
vljajo v skladu s predpisom, ki ureja vrsto objektov glede na
zahtevnost, če s tem odlokom ni določeno drugače, in sicer:
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Nezahtevni objekti:
– Ograje;
– Škarpe in podporni zidovi;
– Pomožni infrastrukturni objekti;
– Objekt za oglaševanje.
Enostavni objekti:
– Objekti za lastne potrebe;
– Pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti,
pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in od
dajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spre
mljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak;
– Začasni objekti, namenjeni skladiščenju nenevarnih
snovi;
– Urbana oprema: skulptura, večnamenski kiosk, monta
žna sanitarna enota, vodnjak oziroma okrasni bazen, obešanka
na drogu javne razsvetljave.
10. člen
(vrste gradenj)
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe grad
benih in drugih del:
– gradnje novih objektov (gradnja novih, dozidave in
nadzidave),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njegovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njegovih delov,
– vzdrževanje objektov (redna vzdrževalna dela, investi
cijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist),
– gradnja prometnih, komunalno-energetskih in telekomu
nikacijskih objektov in naprav,
– urejanje zelenih površin in odprtih prostorov.
11. člen
(tehnične zahteve stavb)
Objekti morajo skladno z veljavnimi predpisi izpolnjevati
tehnične zahteve na področju toplotne zaščite, gretja, pre
zračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode
in razsvetljave v stavbah ter ostale pogoje predpisa, ki ureja
učinkovito rabo energije v stavbah (Pravilnik o učinkoviti rabi
energije v stavbah Uradni list RS, št. 93/08). V skladu s tem
se zagotovi predpisano količino moči za gretje, prezračevanje,
hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri energije, in sicer
z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki
jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa,
in geotermalna energija, ali predviden priključek na naprave
za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije
zunaj stavbe.
12. člen
(regulacijski in funkcijski elementi)
Parcela namenjena gradnji (PG): je maksimalna uredi
tvena enota in je namenjena umestitvi načrtovanih objektov
in ostalih ureditev. Parcela namenjena gradnji se lahko deli na
manjše enote pod pogojem, da je omogočeno normalno funk
cioniranje stavb in omogočen dostop do zemljišča za gradnjo
objekta iz javne ceste.
Gradbena meja (GM): je črta, ki je novozgrajeni objekti
(prikazana kot tlorisna projekcija najbolj izpostavljenih nadze
mnih delov objekta na zemljišče) ne smejo presegati, lahko pa
se je dotikajo v eni ali več točkah.
Gradbena linija (GL): je črta, na katero morajo biti z enim
robom (s fasado) postavljene stavbe, razen nezahtevni in eno
stavni objekti.
Manipulativna površina (MP): to je površina, potrebna za
funkcioniranje objekta. Namenjena je manipulaciji vozil (vožnji,
obračanju, parkiranju ...), peš prometu ... MP mora biti odma
knjena od meje GP vsaj 1 m in se lahko ureja tudi v območju
določene površine za razvoj objekta. Objekti za lastne potrebe
se lahko postavijo samo znotraj manipulativne površine.
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Površina za razvoj objekta: predstavlja površino, na ka
teri je možna gradnja enega, ali več ločenih objektov znotraj
gradbene parcele pod pogoji, ki jih določa ta odlok ter gradnja
gradbeno inženirskih objektov.
Individualni cestni priključek: je namenjen dovozu / izvozu
na parcelo namenjeno gradnji. Lokacije le-teh niso fiksne in se
lahko prilagodijo skladno z notranjo razporeditvijo objektov na
parceli. Priključki morajo biti projektirani skladno s cestno –
prometnimi predpisi, za zagotavljanje preglednosti in prometne
varnosti.
Zelenica (Z): so površine namenjene hortikulturni ureditvi
in parterni ureditvi (zelenice, drevesa, nizke zasaditve), ki se
nahajajo med manipulativno površino in mejo parcele name
njene gradnji (širine minimalno 1 m), Zelenica ob južnem in
zahodnem robu obravnavanega zemljišča se zasadi z visoko
raslim avtohtonim drevjem, ki vizualno in protihrupno delujejo
na sosednja območja.
Javne zelene površine (JZP): so površine znotraj parcele
načrtovane javne poti. Javne zelene površine predstavljajo
fizično in vidno zaščito med načrtovanimi objekti in obstoječimi
stanovanjskimi stavbami (na južni strani).
13. člen
(lega objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično
in oblikovno zasnovo)
Znotraj določene parcele namenjene gradnji (PG) novega
poslovnega objekta je določena gradbena meja (GM) in s tem
površina za razvoj objekta. Novi poslovni objekt se lahko gradi
znotraj parcele namenjene gradnji na celotni površini za razvoj
objekta. Možno je tudi graditi dva med seboj ločena poslovna
objekta. Pri gradnji objekta je potrebno upoštevati določeno
gradbeno linijo (GL).
Znotraj gradbene meje je tako možna gradnja objektov
glede na namen ter gradnja gradbeno inženirskih objektov. Na
površini za razvoj objekta je dovoljena ureditev manipulativnih
površin, zelenih površin ter postavitev nezahtevnih in enostav
nih objektov.
V sklopu parcele namenjene gradnji novemu poslovnemu
objektu je določena tudi manipulativna površina (MP) zno
traj katere je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov, ureditev parkirnih površin, ureditev mesta za zbiranje
odpadkov.
Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe se lah
ko gradijo samo na določeni manipulacijski površini določeni
znotraj parcele namenjene gradnji novega poslovnega objekta.
Ostali nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo na celo
tnem območju OPPNja.
Lega objekta in odmiki od mej sosednjih zemljišč je do
ločena z regulacijskimi in funkcijskimi elementi (razvidno na
grafičnih načrtih).
2.3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti
14. člen
Poslovni objekt
– Horizontalni gabariti: dovoljeni so na površini za razvoj
objekta;
– Vertikalni gabariti: max. 15 m nad koto urejenega platoja
na južni stani objekta. Kota urejenega platoja na južni strani
objekta znaša 218,00 m n.v. (± 50cm). Vertikalni gabarit se meri
do vrha slemena. Nad slemenom se lahko izvede le dimovodne
naprave, antene ali klimatske naprave;
– Kota pritličja: 218,20 m n.v. (± 50 cm);
– Etažnost: klet + pritličje + nadstropje + izkoriščena
mansarda. Če tehnologija za izvajanje dejavnosti narekuje je
lahko etažnost manjša (npr.: visoko pritličje). Klet je popolnima
vkopana. Objekte je možno podkletiti do maksimalno svetle
višine 4 m;
– Ograje: Ograja, ki je v funkciji varovanja objekta se
lahko postavi na razdalji 1 m od zemljiške parcele tako, da je

Uradni list Republike Slovenije
omogočeno vzdrževanje le-te. Varovalne ograje so lahko višine
do 3 m. Med sosedske ograje, ki označujejo potek zemljiške
parcele se lahko postavijo na parcelno mejo.
Transformatorska postaja
– Horizontalni gabariti: 4,140 x 2,670 x 2,790 m, oziroma v
skladu z dogovorom z upravljavcem javnega elektro omrežja;
– Vertikalni gabariti: max. 3 m nad koto urejenega platoja,
ki znaša 220,00 m n.v. (± 20 cm);
– Etažnost: pritličje.
15. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)
Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji, oziroma
razmerje med zazidano površino (površina stavb) in celotno
površino parcele je do 0,8.
2.3.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
16. člen
Poslovni objekt
– Konstrukcija: svobodno;
– Streha: dvokapna. Možna je kombinacija dvokapne in
ravne strehe pod pogojem, da prevladuje dvokapnica (najmanj
70% tlorisa strehe). Naklon strehe 20–35 stopinj. Na streho
je možno postavljati steklene kupole s poljubnim naklonom,
frčade, strešna okna, kolektorje, oddajnike ...;
– Kritina: vsi odtenki rdeče barve oziroma poenotenje z
barvo kritine sosednjih objektov (Elektro, Komunala …), prepo
vedana je uporaba svetlih, bleščečih materialov;
– Fasada: omet, steklo ali fasadne obloge iz različnih
materialov, svetlih pastelnih barv. Dopustna je kombinacija
več odtenkov. Fasade ob občinski javni poti na vzhodnem delu
mora biti oblikovno dovršena;
– Oblikovanje odprtin: svobodno;
– Nezahtevni in enostavni objekti: biti morajo oblikovno,
pri izbiri materialov in barv, usklajeni s poslovnim objektom.
Načrtovane ureditve se prilagodi nemotenemu gibanju
funkcionalno oviranim osebam v skladu z zahtevami Pravilnika
o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ura
dni list RS, št. 97/03).
Transformatorska postaja
– Betonska montažna transformatorska postaja dimenzij
4,140 x 2,670 x 2,790 m, oziroma v skladu z dogovorom z
upravljavcem javnega elektro omrežja.
2.3.4. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
17. člen
Načrtovanemu poslovnemu objektu se določi parcela na
menjena gradnji v velikosti F1 = 2765 m2. Določena je tudi
parcela javne površine (javna pot) v velikosti F2 = 452 m2.
Transformatorski postaji se določi parcela v velikosti 36 m2.
Parcela namenjena gradnji se lahko deli na manjše enote
pod pogojem, da je omogočeno normalno funkcioniranje stavb
in omogočen dostop do zemljišča za gradnjo objekta iz javne
ceste.
Nova parcelacija je prikazana in določena v grafični pri
logi.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1. Skupne določbe
18. člen
Načrtovani objekt se priključuje na obstoječo javno infra
strukturo, in sicer na prometno omrežje, vodovod, kanalizacijo
za odvajanje padavinskih vod in komunalnih odpadnih vod,
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energetsko infrastrukturo, telekomunikacijsko infrastrukturo in
ostalo infrastrukturo.
Po končanem projektiranju je treba pridobiti soglasja pri
stojnih soglasodajalcev.
Pred nameravanim posegom v varovalni pas objekta go
spodarske javne infrastrukture, se o tem obvesti njegovega
upravljavca zaradi zagotovitve nadzora in upoštevanja poseb
nih pogojev upravljavcev v fazi izvedbe del v izogib morebitnim
poškodbam voda. V območju varovalnih pasov gospodarske
javne infrastrukture je brez soglasja upravljavca prepovedano
postavljati vse vrste objektov ter saditi drevesa. V varovalnem
pasu je prepovedano dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi
imelo za posledico zviševanja ali zniževanja globine infra
strukturnega voda od predpisane. Prav tako je v varovalnem
pasu gospodarske javne infrastrukture prepovedno deponirati
gradbeni ali drugi material ter postavljati začasne objekte.
Na mestih, kjer so predvidene vozne površine, na mestih
križanj z drugimi infrastrukturnimi vodi in v primeru izvajanja del v
njihovem varovalnem pasu, se obstoječe vode ustrezno zaščiti.
Vsa križanja, približevanja in vzporedni poteki obstoječih
in predvidenih infrastrukturnih vodov morajo biti izvedeni v
skladu z izdanimi smernicami posameznih nosilcev urejanja
prostora in v skladu z veljavnimi tehničnimi prepisi.
Za vse posege v varovalnem pasu regionalne ceste
RIII–665/1191 Velika Reka–Radeče, ki znaša 15 m merjeno
od roba cestnega sveta, je treba v fazi projektiranja pridobiti
soglasje upravljavca regionalne ceste.
Vsi posegi (vzporedni poteki) v varovalnem pasu regional
ne ceste morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi
predpisi.
V fazi izdelave projektne dokumentacije se novo na
črtovanim infrastrukturnim vodom določi ustrezne varovalne
pasove.
Obveščanje in oglaševanje v območju križišča javne poti
JP 842461 cesta 665–Vila in regionalne ceste RIII–665/1191
Velika Reka–Radeče, je prepovedano.
3.2. Prometna infrastruktura
19. člen
Vzdolž južne parcelne meje obravnavanega zemljišča
(parc. št. 35/8, k.o. Njivice) se predvidi ureditev nove javne
ceste širine 2 x 2 m. Nova javna cesta se na vzhodni strani pri
ključi na javno cesto in poteka v smeri zahoda, kjer se dopušča
možnost, da se načrtovana javna pot nadaljuje.
Javna cesta se opremi z javno razsvetljavo.
Za dostop do načrtovanega poslovnega objekta se izvede
nov cestni priključek iz načrtovane javne ceste. Cestni priklju
ček je načrtovan z južne strani takšne širine in radiev, da bo
omogočen uvoz/izvoz manjšim tovornim vozilom.
Iz načrtovane javne ceste se omogoči tudi ureditev samo
stojnega cestnega priključka za obstoječo stanovanjsko hišo, ki
je zgrajena na zemljišču parc. št. 26/2, k.o. Njivice.
Cestni priključki morajo biti izvedeni pravokotno na javno
cesto ter zadostne širine in ustreznih minimalnih radiev.
V sklopu manipulativne površine se uredijo parkirna me
sta za zaposlene in obiskovalce načrtovanega objekta v skla
du s tehničnimi pravilniki in v skladu z veljavno zakonodajo.
Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno število parkirnih mest za
funkcionalno ovirane osebe.
Odvodnjavanje ceste se izvede v obstoječo javno pada
vinsko kanalizacijo ali pa se ponika.
3.3. Elektroenergetsko omrežje
20. člen
Obstoječi nadzemni elektro vod se kablira in sicer tako, da
se obstoječ elektro steber, ki stoji na zemljišču parc. št. 35/8,
k.o. Njivice ter severno od obstoječe stanovanjske stavbe od
strani oziroma prestavi na lokacijo obstoječega elektro droga
ob parcelni meji med zemljiščema parc. št. 35/8 in 32, k.o.
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Njivice (glej grafične priloge). Kabliranje se izvede ob parcelni
meji med zemljiščema parc. št. 35/8 in 32, k.o. Njivice ter vzdolž
načrtovane javne ceste.
Za potrebe načrtovanega poslovnega objekta se zgradi
nova transformatorska postaja tik ob kategorizirani javni poti JP
842461. Nova TP se bo napajala iz obstoječega srednje nape
tostnega elektro kablovoda, ki poteka vzporedno z regionalno
cesto. Priključek za novo TP se izvede iz obstoječega elektro
jaška, ki je lociran tik ob regionalni cesti. Priključek bo potekal
v cestnem telesu javne poti po zemljiščih parc. št. 31/2, 31/7 in
35/8, k.o. Njivice. Priključek je predviden v dolžini ca. 50 m.
Iz nove transformatorske postaje se izvede nov nizkona
petostni priključek za načrtovan objekt.
3.4. Kanalizacija
21. člen
(kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda)
Komunalne odpadne vode iz načrtovanega objekta se
spelje direktno v javno kanalizacijo za odvajanje komunalne
odpadne vode.
22. člen
(kanalizacija za odvajanje padavinske vode)
Neonesnažene padavinske vode s strešnih površin se
spelje v javno padavinsko kanalizacijo. Ostale potencialno
onesnažene padavinske vode se spelje v obstoječo javno
kanalizacijo padavinskih voda preko ustrezno dimenzioniranih
lovilcev olj. Čiste padavinske vode je možno tudi ponikati.
Za obstoječo padavinsko kanalizacijo je potreben izračun
prepustnosti glede na predvidene zbirne površine.
Odvajanje padavinskih voda je treba predvideti na tak
način, da bo v čim večji meri zmanjšan hipni odtok padavinskih
voda, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavin
skih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev,
travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …).
Morebitne tehnološke odpadne vode morajo biti pred izpu
stom v javno kanalizacijo očiščene do predpisane vrednosti.
3.5. Vodovod
23. člen
Načrtovani objekt se lahko priključi na obstoječo traso jav
nega vodovoda v obstoječem vodovodnem jašku, ki je lociran
ob dostopni poti do RTP (zemljišče parc. št. 16, k.o. Njivice).
Vodovodni priključek bo prečkal javno pot in bo potekal po
zemljiščih parc. št. 16, 31/1, 31/2, 31/7 in 35/8, k.o. Njivice. Vo
domerni jašek se locira izven načrtovanega objekta na vedno
dostopnem mestu.
Na obravnavanem območju se predvidi hidrantno omrežje
v skladu z veljavno zakonodajo. Hidranti se izvedejo izključno
v nadzemni izvedbi.
3.6. Plinovodno omrežje
24. člen
Načrtovani objekt se bo priključil na javno plinovodno
omrežje. Priključitev na obstoječ plinovod PE63 je možen
s prekopom ali podvrtanjem javne poti JP 842461 v globini
0,9 do 1,1 m vse do načrtovanega poslovnega objekta. Na
fasadi objekta se izvede zaščitna omarica s plinsko zaporno
pipo, regulatorjem tlaka in števcem porabe plina.
Priključni vod bo potekal po zemljiščih parc. št. 31/1, 31/2,
31/7 in 35/8, k.o. Njivice in dolžine ca. 19 m.
3.7. Omrežje zvez
25. člen
Ker se telefonski drog nahaja na lokaciji nove javne ceste,
je potrebna prestavitev obstoječega nadzemnega telefonskega
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voda. Kabliranje obstoječega nadzemnega telefonskega voda bo
potekala od obstoječega telefonskega droga severozahodno od
objekta Komunala Radeče, do prestavljenega telefonskega droga,
ki bo lociran tik ob načrtovani javni cesti na zemljišču parc. št. 35/8,
k.o. Njivice (severozahodno od obstoječe KTV omarice).
Telefonski priključek do načrtovanega objekta se izvede
iz prestavljenega telefonskega droga.
Trasa prestavitve telefonskega voda bo potekala po ze
mljiščih parc. št. 15/9, 15/4, 31/1, 31/2, 31/7 in 35/8, k.o. Njivice
v dolžini ca. 98 m ter priključek za načrtovani objekt v dolžini
ca. 33 m.
Obstoječ nadzemni telefonski vod, ki poteka do stano
vanjske hiše se tako prestavi lahko pa se ga izvede tudi v
podzemni izvedbi.
Načrtovani objekt se priključi na omrežje kabelske televi
zije iz obstoječe KTV omarice, ki je locirana na zemljišču parc.
št. 31/7, k.o. Njivice. Trasa bo potekala po zemljiščih parc.
št. 31/7 in 35/8, k.o. Njivice v dolžini ca. 37 m.
4. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov
ter ohranjanja narave
4.1. Varstvo voda
26. člen
Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo
ureditvijo, vključno z morebitnimi ograjami, morajo biti odma
knjeni od meje vodnega zemljišča Sopote, to je od zgornjega
roba brežine vodotoka oziroma od spodnjega roba visokovo
dnega nasipa načrtovanega zadrževalnika plavin Njivice na
zračni strani, 5 m (vodotoki 2. reda).
Vse komunalne odpadne vode se priključijo na javno
kanalizacijo odpadne komunalne vode.
Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 103/02) in Pravilnikom o nalogah, ki
se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe odvaja
nja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni
list RS, št. 109/07).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpa
dnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05 in 45/07).
Vse onesnažene padavinske vode (iz parkirišč, cest in
ostalih utrjenih površin) je treba pred izpustom v podtalje ali
javno padavinsko kanalizacijo ustrezno očistiti v lovilcih olj.
V primeru servisnih dejavnosti mora biti projektna reši
tev odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz servisnih objektov
usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
voda iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za
vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna
vozila (Uradni list RS, št. 10/99 in 40/04).
Pri načrtovanju in gradnji upoštevati Q100 letne visoke
poplavne vode Sopote oziroma zadrževalnika plavin Njivice, ki
znaša 217,70 m n.v.
V vseh prostorih kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi
morajo biti tla ustrezno kemično odporna in ustrezno tesnjena.
V primeru pretakalne ploščadi za surovine potrebne v
proizvodnem procesu morajo le te biti zgrajene tesnjeno, z dvi
gnjenim betonskim robnikom zaradi preprečitve razlitja in brez
direktnega odtoka v tla. Navedeno je treba upoštevati tudi pri
pretakalnih ploščadih za pretakanje proizvodnih produktov.
Vse zunanje povozne in manipulativne površine morajo
biti utrjene, omenjene z dvignjenimi robniki in nagnjene proti
lovilcem olj.
V projektni dokumentaciji mora biti tekstualno in grafično
ustrezno obdelana in prikazana tudi zunanja ureditev na situaciji
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v ustreznem merilu iz katere bo razvidna dispozicija objektov,
vsa obstoječe in nova komunalna infrastruktura, potek vodov za
tehnološko in požarno vodo ter predvidena rešitev odvoda vseh
vrst odpadnih voda s priloženimi detajli in definiranimi tipi posa
meznih elementov in merskimi mesti za odvzem vzorcev očiščene
odpadne vode pred iztokom. Ustreznost izbranih elementov in
karakterističnih vodnih količin mora biti računsko dokazana in iz
projektne dokumentacije razvidna.
V projektu je treba prikazati oziroma opisati mesto deponije
viškov zemeljskega in drugega materiala. Materiala ni dovoljeno
odlagati v struge, na brežine ali priobalna zemljišča reke Save s
pritoki.
4.2. Varstvo tal
27. člen
Ob izkopu gradbene jame je treba odstraniti plodno zemljo,
jo deponirati na primernem mestu znotraj parcele namenjene
gradnji in jo uporabiti za ureditev zelenic.
Možen vpliv na tla bo največji v času zemeljskih in gradbenih
del. V času gradnje bo poseg v tla posledica gradbenih del. Po
tencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv
iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, vendar takšen vir
onesnaženja predstavlja vsako vozilo rednega prometa, tako da
je verjetnost tovrstnega onesnaženja zanemarljiva.
4.3. Varstvo zraka
28. člen
Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaže
vanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih
koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki
urejajo varstvo zraka.
Dimovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagota
vljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo
presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni
uredbi.
4.4. Varstvo pred hrupom
29. člen
Obravnavano območje se v skladu z Uredbo o mejnih vre
dnostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) nahaja
v IV. stopnji varstva pred hrupom (območje, kjer je dopusten
poseg v okolje, ki lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa,
to je območje proizvodnih dejavnosti, posebnih območij kot so
nakupovalna središča, in območjih prometne, komunikacijske,
energetske okoljske infrastrukture in drugih podobnih območjih.
Za to območje je dovoljena mejna raven hrupa podnevi
75 dB (A) in ponoči 65 dB (A), kritična vrednost podnevi) in ponoči
80 dB (A).
Pri gradnji in obratovanju načrtovanih objektov in vseh osta
lih ureditev je potrebno upoštevati predpisane mejne ravni hrupa,
ki ne smejo biti prekoračene.
4.5. Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem
30. člen
Načrtovana transformatorska postaja predstavlja nizkofre
kvenčni vir sevanja. Za njeno obratovanje se morajo upoštevati
veljavni predpisi s tega področja.
Ob umeščanju načrtovanih objektov ob virih sevanja se
upošteva veljavne predpise s tega področja.
4.6. Varovanje naravnih virov
31. člen
Na območju OPPN je treba:
– zagotoviti stalno oskrbo z vodo, pri tem pa ne smejo biti
ogroženi vodni viri občine;
– zagotavljati racionalno rabo virov (zaprti sistemi, varčno
ravnanje s pitno vodo).

Št.

102 / 11. 12. 2009 /

Stran

13899

4.7. Ravnanje z odpadki
32. člen
Na območju manipulativne površine je treba zagotoviti
mesto za zbiranje komunalnih odpadkov ter mesto za posta
vitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov ter odpadkov iz
dejavnosti.
Komunalni odpadki se zbirajo v tipskih zabojnikih in se
redno odvažajo na komunalno deponijo.
Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža
/papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali odpad
ki, ki se jih lahko predeluje), je treba zbirati ločeno v zabojnikih
in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
Odpadki se zbirajo, deponirajo in odvažajo na deponijo v
skladu z veljavnim občinskim odlokom, po katerem se morajo
vsi povzročitelji vključiti v redno zbiranje in odvoz komunalnih
odpadkov.
Število, tip in vrsto posod za odpadke določi upravljavec
odvoza odpadkov. Odjemna mesta se locira največ 5 m od
transportne poti vozila za odvoz odpadkov. Odjemno mesto za
posodo za odpadke mora ustrezati funkcionalnim, estetskim
in higiensko-tehničnim, ter požarno-varstvenim pogojem in ne
smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
Morebitni odpadki iz dejavnost se skladiščijo v posebnih
posodah in se jih predaja pooblaščenemu odjemalcu nazaj v
predelavo.
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del grad
bene odpadke oddajo v predelavo za to pooblaščenem podje
tju. Naročilo za prevoz gradbenih odpadkov v predelavo mora
biti zagotovljeno pred začetkom izvajanja gradbenih del.
4.8. Varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem
33. člen
Na območju OPPN je treba upoštevati:
– uporaba svetilk, katerih delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, mora biti enak 0%;
– obvezna uporaba varčnejših sijalk.
5. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom
5.1. Obramba in zaščita
34. člen
Glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju za
klonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ter Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, za obravnavan objekt ni treba
predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov
za zaščito pred vojnimi udejstvovanji, treba pa je obvezno izve
sti ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje objekta nanjo.
5.2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
35. člen
Pri gradnji načrtovanih objektov je treba upoštevati Zakon
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,
št. 51/06 – UPB).
Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani,
projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim poročilom.
Geomehanske raziskave se izvedejo pred gradnjo posame
znega objekta.
5.3. Seizmološke zahteve
36. člen
Objekt je treba graditi po pogojih, predvidenih za obmo
čje (spodnje posavsko – kozjansko potresno območje). Pri
načrtovanju nove zazidave in z njo povezanih ureditev je treba
upoštevati določila pravilnikov o dimenzioniranju in izvedbi
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gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične
intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli–Cancan–Seiberg.
5.4. Varstvo pred požarom
37. člen
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora
biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
Za zagotovitev požarne varnosti se na območju OPPN
zgradi hidrantno omrežje (nadzemni hidranti).
V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom
neposredno do objekta iz vseh smeri. V primeru požara je omo
gočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objekta iz vsaj
dveh smeri. Delovne površine za intervencijska vozila se zago
tovijo na manipulativni površini ob objektu (na južni strani).
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno
zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori
različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi
brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti le-te
izdelane iz ognje odpornega materiala.
Investitor objekta, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1
iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji
požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi pro
jektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne
varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja, pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od
Uprave RS za zaščito in reševanje.

Uradni list Republike Slovenije
Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati vsa
določila, navedena v posameznih poglavjih ter vse smernice
nosilcev urejanja prostora.
41. člen
(komunalni prispevek)
Komunalni prispevek se obračuna na podlagi veljavnega
občinskega odloka o komunalnem prispevku.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje občinskega
podrobnega prostorskega načrta iz 4. člena tega odloka pre
neha veljati Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje
proizvodne in servisne dejavnosti Njivice pri Radečah (Uradni
list SRS, št. 42/86).
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-6/2009-5
Radeče, dne 30. novembra 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

6. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
38. člen
Na območju kompleksa je možno stavbe in gradbeno
inženirske objekte graditi fazno. Etapnost izgradnje objektov
je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne
opreme, da se zagotavlja funkcioniranje zgrajenega objekta ter
da je dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto.
V 1. fazi je predvidena izgradnja nove javne poti.
7. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev
39. člen
Izven območja OPPN se lahko posega tudi z ostalimi
infrastrukturnimi vodi ali pa se trase infrastrukturnih vodov, ki
so prikazani izven območja OPPN izvede tudi drugače, če se
pri projektiranju in gradnji izkaže oziroma najde boljša tehnična
rešitev od predvidene, pod pogojem, da rešitve niso v nasprotju
z javnimi interesi in v soglasju z upravljavci tangiranih vodov.
Dovoljena so odstopanja od zakoličbenih točk parcele
namenjene gradnji v smislu prilagoditve obstoječi parcelaciji in
stanju v prostoru pod pogojem, da so omogočene vse ureditve
predpisane s tem odlokom.
Določenim kotam pritličja objekta in zunanjega platoja so
možne tolerance +50 cm.
8. Drugi pogoji za izvajanje OPPN
40. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
V času gradnje je investitor oziroma izvajalec del dolžan za
gotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo grad
bišča, da bo preprečeno onesnaženje voda, izlitje nevarnih snovi
na prosto, ter izliv padavinskih voda na sosednja zemljišča.
Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s
težko gradbeno mehanizacijo, razen na posebej utrjenih in
zaščitenih prevodih, ki se določijo v dogovoru s pooblaščenim
predstavnikom upravljavca komunalne infrastrukture neposre
dno na terenu.
V pasu komunalnih vodov širine 2 x 5 m niso dovoljene
deponije gradbenega in drugega materiala, niti postavljanje
začasnih gradbenih objektov.

ROGATEC
4493.

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Rogatec

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, Uradno prečiščeno besedilo),
32., 33. in tretjega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06) v
zvezi z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLSUPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo),
16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in
27/06) ter skladno s 3. členom Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96 in 14/00) in
Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec
(Uradni list RS, št. 98/09) je Občinski svet Občine Rogatec na
21. redni seji dne 26. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
v Občini Rogatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
(1) Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe »odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov« v Občini Rogatec predstavlja koncesij

Uradni list Republike Slovenije
ski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev kon
cesije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene
koncesije v Regionalnem centru za ravnanje s komunalnimi
odpadki Celje (v nadaljevanju: Center).
(2) Lokalno gospodarsko javno službo zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov izvaja OKP d.o.o. Rogaška Slatina na
celotnem območju Občine Rogatec.
(3) Izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe
»odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov« (v nadaljnjem besedilu: javna služba) zajema:
– tehtanje, kontrolo, preverjanje in prevzem nenevarnih
odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem,
– obdelavo odpadkov pred odlaganjem z MBO postopkom
ter zagotavljanje zakonsko določenih parametrov za odstrani
tev preostanka po metodi D1,
– redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja
objektov in naprav Centra ter izločanje uporabnih frakcij za
kasnejšo predelavo,
– prekrivanje odlagalne površine telesa odlagališča,
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa v skladu z
veljavno zakonodajo,
– razvrščanje, izločanje, obdelavo, sortiranje in začasno
skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih od
padkov nevarnih frakcij, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in
ostankov komunalnih odpadkov v Centru in
– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih
vplivov na okolje.
(4) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na kra
jevno običajen način.
2. člen
(Definicije)
Poleg pomenov, določenih v zakonu, uredbah, odlokih
ter drugih predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji
pomen:
– gospodarska javna služba oziroma javna služba: je
lokalna gospodarska javna služba iz 1. in 2. točke 1. člena
tega odloka;
– koncedent: je Občina Rogatec;
– občinski svet: je Občinski svet Občine Rogatec;
– koncesija: je koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe iz 1. točke 1. člena tega odloka;
– koncesionar: je oseba, ki izvaja gospodarsko javno služ
bo iz 1. točke 1. člena tega odloka na podlagi koncesije;
– izvajalec javne službe: je koncesionar po tem odloku;
– izvajalec zbiranja in prevoza odpadkov: je OKP Javno
podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
3. člen
(Enotnost koncesijskega razmerja)
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– postopek izdajanja pogojev in soglasij po pooblastilih
iz tega odloka;
– podrobnejšo vsebino katastra Centra, evidenc in zbirk
podatkov po tem odloku ter načinu vodenja le-teh;
– druge sestavine, določene s tem odlokom;
– druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organi
zirano, s predpisi usklajeno ter nemoteno delovanje javne
službe.
(3) Pravilnik iz prejšnjega odstavka mora biti tekoče uskla
jevan s spremembami tehnološkega, kulturnega in sociološke
ga značaja ter drugimi dogajanji v prostoru.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
TER OBMOČJE IZVAJANJA
5. člen
(Način podelitve in izvajanje koncesije)
(1) Koncesija po tem odloku se podeli neposredno družbi
Simbio, družbi za ravnanje z odpadki d.o.o. (v nadaljevanju:
koncesionar) v upravnem postopku, skladno s predpisi, ki ure
jajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
O izbiri koncesionarja odloči z odločbo v upravnem postopku
pristojni upravni organ občine.
(2) Na podlagi odločitve iz prejšnjega odstavka občina s
koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.
6. člen
(Pogoji izvajanja gospodarske javne službe)
Pogoji javne službe, ki je predmet te koncesije so dolo
čeni v odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe in
v tem odloku.
7. člen
(uporabniki)
(1) Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja
v tem odloku so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini.
(2) Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja
v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso
vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki
ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo
storitve javne službe po tem odloku (npr. lastna dostava odpad
kov na odlagališče).
(3) Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje od
padkov obvezna v okvirih, ki jih določa odlok, ki ureja način
opravljanja javne službe zbiranja in prevoza komunalnih od
padkov na območju občine.

V Občini Rogatec (v nadaljevanju: občina) se dejavnost
iz 1. točke 1. člena izvaja enotno s podelitvijo koncesije enemu
izvajalcu (koncesionarju).

IV. KONCESIJA

4. člen

(Začetek, tek in trajanje koncesije)

(Tehnični pravilnik)
(1) Občinski svet sprejme Tehnični pravilnik o odlaganju
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje (v nadaljeva
nju: Pravilnik) na predlog župana.
Obrazložen osnutek pravilnika iz prejšnjega odstavka
mora na zahtevo župana pripraviti izvajalec (koncesionar).
V enaki obliki in postopku se sprejmejo tudi vse dopolnitve in
spremembe pravilnika.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki z določitvijo
postopka njihovega prebiranja, prekladanja, naknadnega lo
čevanja ločenih frakcij, kompostiranja bioloških odpadkov in
obdelave pred odlaganjem ter drugih načinov predelave;
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8. člen
(1) Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. točke 1. člena
tega odloka nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dol
žnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske po
godbe.
(2) Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnost iz 1. toč
ke 1. člena tega odloka, ki je predmet lokalne gospodarske
javne službe, je 30 let od sklenitve koncesijske pogodbe (rok
koncesije).
(3) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve kon
cesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(4) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
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(5) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša
zgolj iz razlogov določenih z zakonom.
(6) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesi
onarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila
podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku
roka.

Uradni list Republike Slovenije
pristojno inšpekcijsko službo. V primeru spora o ustreznosti
odpadkov za odlaganje na odlagališču, o tem v upravnem
postopku odloči pristojni občinski organ.
V. JAVNA POOBLASTILA

9. člen

14. člen

(Način izvajanja)

(Vodenje katastra javne službe in ostalih evidenc)

Koncesionar je dolžan izvajati javne službe, ki so pred
met koncesije, na način, kot je določen v odlokih ali drugih
predpisih, ki urejajo način izvajanja javne službe, ki je pred
met koncesije in drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih
po javnem pooblastilu.

(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno poobla
stilo za vodenje katastra javne službe in ostalih evidenc, kot
izhaja iz tega odloka.
(2) Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih kata
strov, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo
obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje
katastrov posameznih javnih služb ureja koncesijska po
godba.
(3) Kataster javne službe z vsemi zbirkami podatkov je
last občine in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbir
nega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s
standardi in normativi geografskega informacijskega sistema
in ga je dolžan koncesionar po prenehanju koncesijskega raz
merja v celoti predati koncedentu.
(4) Kataster mora biti voden ažurno, koncesionar, ki pri
dobi koncesijo na podlagi tega odloka, pa ga mora uskladiti
skladno z veljavno zakonodajo in kolikor z odlokom o načinu
izvajanja gospodarske javne službe ni določen drugačen rok,
v 12 mesecih po podpisu koncesijske pogodbe.
(5) Vse spremembe na objektih, napravah in glede opre
me v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh.

10. člen
(Koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe
na celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno
službo iz 1. točke 1. člena tega odloka;
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavi
tve in vzdrževanja občinske infrastrukture (objektov in opre
me), ki služijo za izvajanje javne službe odlaganja ostankov,
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izva
janje in kvalitetno opravljanje javne službe po tem odloku, v
skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja
dejavnosti iz 1. točke 1. člena, mora dejavnost opravljati v
svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je po poobla
stilu koncedenta edini in izključni izvajalec javne službe na
celotnem območju občine.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju
koncedenta in po predpisanem postopku, sklene z drugim
usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v
okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve
javne službe na območju občine.
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne
javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpi
sani z zakonom ali drugimi predpisi.
11. člen
(Razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja
javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, izbranim po
postopku določenim z zakonom, v razmerju do koncedenta
in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v
svojem imenu in za svoj račun.
12. člen
(Uporaba javnih dobrin)
(1) Storitve javne službe so kot javne dobrine zagoto
vljene vsakomur pod enakimi pogoji.
(2) Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga
določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja javne službe,
za uporabnike obvezna.
13. člen
(Neustreznost odpadkov)
Če so odpadki, pripeljani za odlaganje na odlagališče
neustrezni in jih skladno s predpisi, ki urejajo odlaganje od
padkov, ni dovoljeno odlagati na odlagališču ali ne ustrezajo
deklariranim, jih mora izvajalec zavrniti, prevoznik ali imetnik
pa jih mora odpeljati na ustrezno skladiščenje. Izvajalec
lahko dovoli začasno skladiščenje zavrnjene pošiljke od
padkov na območju odlagališča največ za štiri mesece, da
se dopolni ali ponovno izdela ocena odpadkov. O začasno
skladiščeni oziroma zavrnjeni pošiljki odpadkov se obvesti

15. člen
(Vsebina katastra)
(1) Izvajalec je dolžan voditi naslednje katastre, evidence
in zbirke podatkov:
– zbirke evidenčnih listov za zavezance,
– evidenco obrazcev in ocen odpadkov ter skladno s
predpisi podatke o vrsti in količini odloženih oziroma odstra
njenih odpadkov,
– podatke o obdelanih odpadkih in o ločenih frakcijah,
predanih pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstra
njevalcem,
– obratovalne dnevnike in drugo predpisano dokumenta
cijo skladno s predpisi,
– zbirke poročil o obratovalnem monitoringu,
– kataster Centra,
– poročila o vseh izvedenih delih v Centru,
– zbirke listin, potrebnih za napoved okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– druge katastre, evidence in zbirke podatkov v skladu s
predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe po tem odloku.
(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last občine.
Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega zapisa,
skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega geograf
skega informacijskega sistema.
(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar konce
dentu periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju
veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih brezplačno izroči v
celoti v last in posest občini.
(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki
mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).
(5) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžen posredovati
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti
zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Infor
macije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec
slednjemu dolžen posredovati brezplačno, za posredovanje
ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem
upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posre
dovanje informacij javnega značaja.
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(6) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati
na predpisan način.
16. člen
(Javno pooblastilo za predpisovanje projektnih
pogojev in dajanje soglasij)
(1) Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja javne službe
in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, skladno z
zakonom, ki ureja graditev objektov, javno pooblastilo za pred
pisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij po tem odloku,
kolikor to ni v nasprotju z zakonom.
(2) Izvajalec je dolžen na vlogo stranke izdelati tudi pred
hodne strokovne pogoje ali mnenje.
(3) Do sprejema ustreznih prostorskih aktov, kot jih ureja
zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, ima izvajalec, kolikor
to ni v nasprotju z zakonom, tudi javno pooblastilo za izdajo
soglasja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(4) Izvajalec je pogoje za izdajo soglasij dolžen pred
hodno uskladiti z občino, slednja pa ima pravico pred izdajo
soglasja seznaniti se z le-tem.
(5) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem
odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve izvajal
ca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih
pooblastil, odloča župan.
17. člen
(Kontrolna knjiga)
(1) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki
vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o
vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja
javne službe, najmanj pa naslednje:
– naprava in/ali oprema, ki je bila na novo dobavljena
in/ali postavljena,
– naprava in/ali oprema s katero je bilo delo opravljeno,
– opis dela,
– porabljen čas za opravljeno delo in skupna cena za
opravljeno delo,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja objek
tov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
(2) Kontrolno knjigo koncesionar posreduje v potrditev
koncedentu do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
VI. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
18. člen
(Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov)
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta
tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in upo
rabnikov.
19. člen
(Dolžnosti koncesionarja)
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj,
načrtovanje in pospeševanje javne službe ter za investicijsko
načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami, opremo in
sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne službe;
– pripravljati predlog programa odlaganja odpadkov;
– izvajati kontrolo odpadkov in odvzem reprezentativnih
vzorcev;
– izvajati redne preglede Centra;
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobri
nami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi
in v javnem interesu;
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– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem
okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
– kot dober gospodar uporabljati, upravljati in/oziroma
vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena iz
vajanju dejavnosti;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine na katerih so se
izvajala vzdrževalna in druga dela;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja
njihova vrednost;
– pripraviti besedilo osnutka in obrazložitve Pravilnika iz
4. člena odloka;
– v sodelovanju s pristojnim organom sprejeti Poslovnik
za obratovanje Centra, in sicer v skladu z določbami tega odlo
ka in predpisov, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe
po tem odloku;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne služ
be;
– po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte komu
nalne infrastrukture, če ni vnaprej skladno s predpisi drugače
določeno;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z
njo;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javne službe;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude
in/ali pritožbe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti
uvedeni s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev
iz drugih virov, kot je določeno v odloku o izvajanju javne
službe;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo,
usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kr
šitvah.
(2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom,
zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in
naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih
standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora iz
vajalec javne službe ravnati po predpisih pristojnega ministra.
(3) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapital
ske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori,
če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so
zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz konce
sijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka,
razdre koncesijsko pogodbo.
20. člen
(Interventno izvajanje javne službe)
Koncesionar je dolžan vzdrževati v uporabnem stanju vse
naprave, opremo in objekte javne službe po tem odloku. Vse
morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih, ki po
menijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi
in varstva okolja, mora koncesionar odpraviti v roku 14 dni od
ugotovitve oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.
21. člen
(Odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe
prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne
službe.
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(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občine Rogatec, uporabni
kom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne za
varovalne vsote, določeno s sklepom župana – zavarovanje
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali neve
stnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju
ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem
zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o
zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno
v korist Občine Rogatec.

– pripraviti odpadke pred prepustitvijo oziroma odložitvijo
skladno s tem odlokom,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne služ
be oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje kata
stra – obveznih zbirk podatkov.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen
opraviti dela v okviru storitev javne službe, tega ne dovoli ali mu
to onemogoči, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo
koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar
je potrebno za izvedbo storitev javne službe.

22. člen
(Ločeno računovodstvo)
(1) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati
na opravljanje javne službe.
(2) Koncesionar mora za javno službo voditi ločeno ra
čunovodstvo po določilih zakona, veljavnega za gospodarske
družbe. Smiselno enako tudi v primeru, ko koncesionar opra
vlja posamezno gospodarsko javno službo na območju drugih
lokalnih skupnosti.

(Dokazovanje izpolnjevanja pogojev)

23. člen
(Dolžnosti koncedenta)
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z za
konom, s predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem
odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je
ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in
kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme
koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja
trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemo
gočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepoo
blaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve javne službe na področju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
24. člen
(Pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto
ritev koncesionarja,
– pravico do zagotovljenih cen storitev po tem odloku,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostop
nosti storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih
služb,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podat
kov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z
izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu,
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju
s tem odlokom.
25. člen
(Dolžnosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovira
no opravljanje storitev javne službe po tem odloku,

26. člen
(1) Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe
izpolnjevati naslednje pogoje:
– registracijo oziroma izpolnjevanje pogojev za opravlja
nje javne službe po tem odloku;
– razpolagati z zadostnim številom delavcev z ustreznimi
kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju jav
ne službe za njeno izvajanje na celotnem območju občine;
– razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma po
trebnih sredstev za delo;
– biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobri
ne, ki so predmet javne službe;
– sposobnost zagotavljati storitve na kontinuiran in kvali
teten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov
in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
– zagotavljati interventno izvajanje javne službe ob vsa
kem času;
– usposobljenost za vodenje katastra ter razpolaganje z
ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
VII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA,
ORGAN, PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE
POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
27. člen
(Izbira koncesionarja)
(1) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(2) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve konce
sijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
28. člen
(Sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesij
skega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesij
sko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
(4) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionar
jem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
29. člen
(Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s kon
cesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljav
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na. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
30. člen
(Pristojni organ za izvajanje koncesije)
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih
aktov v zvezi s koncesijo, je občinska uprava.
31. člen
(Nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja
pristojni občinski organ v okviru svojega delovnega področja
in zakonskih pooblastil. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v
zvezi z izvajanjem javne službe po tem odloku, zlasti pa zako
nitostjo in strokovnostjo izvajanja.
(2) Nadzorstvo iz prvega odstavka opravljajo pristojni in
špektorji, komunalni nadzornik in občinski redarji. Občina lahko
za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti zavod
oziroma drugo institucijo.
(3) Službe, navedene v drugem odstavku tega člena,
lahko pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je
zagotoviti izvrševanje določb tega koncesijskega akta ali kon
cesijske pogodbe.
(4) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovne
ga in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s
koncesijsko pogodbo.
32. člen
(Organ nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
33. člen
(Finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja iz
vaja pristojni občinski organ in pooblaščeni zunanji revizor.
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in
finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s kon
cesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vo
dene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V prime
ru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti nujnost nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo na
povedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesi
onarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesi
onarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred
stavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
34. člen
(Letni programi izvajanja in koncesionarjeva poročila)
(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti
poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih in
vesticijah in organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja kon
cesije.
(2) Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog
letnega programa za javno službo za prihodnje leto in ga skupaj
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z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju javne
službe, najkasneje do 31. 3. vsakega tekočega leta predložiti
pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet.
(3) Program izvajanja javne službe vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževa
nja z natančno navedbo posameznih objektov in naprav, stro
škovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju
ravnanja z odpadki,
– obseg predvidenega rednega izvajanja javne službe s
stroškovno oceno in cenikom,
– ukrepe za doseganje okoljskih ciljev, skladno z zako
nodajo,
– obseg in stroški zamenjave uničene in poškodovane
opreme ter naprav,
– poročilo o izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesi
onar po koncesijski pogodbi,
– poročilo o pritožbah uporabnikov storitev (izvajalca lo
kalne javne službe zbiranja in prevoza odpadkov) do koncesi
onarja in o reševanju le-teh,
– poročilo o zavrnitvah dostavljenih pošiljk odpadkov s
strani izvajalca lokalne javne službe zbiranja in prevoza od
padkov,
– poročilo o oddaji poslov podizvajalcem,
– poročilo o spremembah v podjetju koncesionarja,
– poročilo o škodnih dogodkih,
– poročilo o spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske
pogodbe,
– poročilo o koriščenju zavarovanj in
– vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistve
no vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Podrobnejša vsebina programov in poročil iz tega
člena se lahko določi v koncesijski pogodbi.
(5) Najkasneje v roku devetih mesecev po pričetku iz
vajanja javne službe po tem odloku mora izvajalec pripraviti
in pristojnemu organu predložiti predlog dolgoročnega plana
javne službe za obdobje naslednjih petih let. Kasnejše predloge
dolgoročnih planov je izvajalec dolžen pripravljati vsako peto
leto, za obdobje naslednjih petih let. Dolgoročni plan, kot tudi
njegove morebitne spremembe, sprejema občinski svet.
35. člen
(Nadzorni ukrepi)
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
VIII. PRENOS KONCESIJE
36. člen
(Oblika)
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s konceden
tom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
37. člen
(Načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
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38. člen
(Prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
39. člen
(Potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za kate
rega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
40. člen
(Razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) konce
dentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insol
ventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba
zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov,
izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni
mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je
koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali
na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja
večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
– če koncesionar ne izpolnjuje okoljskih ciljev in kljub zah
tevanim ukrepom ne izboljša okoljskega poslovanja,
– iz drugih razlogov določenih s predpisi.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve
alineje prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom za
enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za razdrtje
koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če je uveden
postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prene
hanja ali likvidacijski postopek zavrnjen, če je prisilna poravnava
sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika kot pravne
osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja koncesijskega
razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge oziroma tretje alineje
prejšnjega odstavka, na podlagi katerih lahko začne koncedent
postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpol
njeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero
je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija,
pravnomočna. Obstoj razlogov iz četrte in pete alineje prejšnjega
odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogod
be, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske
pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno
v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemelje
vale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepre
magljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan
koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih reva
loriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni upravi
čeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
41. člen
(Odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
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(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali de
janje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v kon
cesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni
poti.
42. člen
(Sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske po
godbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spreme
njenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziro
ma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali
nemogoče.
43. člen
(Prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, pre
oblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
44. člen
(Odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Kon
cedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvaja
ti kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o od
vzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do oko
liščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
45. člen
(Odkup koncesije)
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora
sprejeti Občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti kon
cesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja
javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne
odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več
kot tri mesece.
(2) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortizira
nih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo
za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih
delavcev, namenjenih opravljanju javne službe ter obvezo po
povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za
obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
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X. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
46. člen
(Višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po skle
nitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni mo
žno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opra
vljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih oko
liščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti
ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu
okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v
takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pra
vico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin lah
ko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno
zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito,
reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski
štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
47. člen
(Spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe oko
liščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti kon
cesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O na
stopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma med
sebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe
v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar
dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
XI. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
48. člen
(Uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter
koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se lahko do
govori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
49. člen
(Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije
tujega sodišča ali arbitraže)
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za od
ločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij
odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže).
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Vsa določila pričnejo veljati, ko obstoječe odlagališče
nenevarnih odpadkov Tuncovec preneha z obratovanjem, ra
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zen 2. točke 1. člena, kjer se opredeli, da zbiranje in odvoz
odpadkov izvaja OKP Rogaška Slatina d.o.o. Prav tako se za
vse določbe odloka, ki so pomensko enakovredno opredeljene
v tem odloku in »Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Rogatec« oziroma vse njegove novelacije in spremem
be uporablja slednji.
51. člen
(Pričetek veljavnosti odloka)
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, ko ga sprejme
Občinski svet Občine Rogatec.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0007/2009
Rogatec, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

4494.

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec

Na podlagi Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 63/09), 41. člena Odloka o ravnanju s ko
munalnimi odpadki v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 98/09)
ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06
in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 21. redni seji dne
26. 11. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Rogatec
I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA
1. člen
Tarifni sistem za obračun javne službe storitev ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Rogatec določa način oblikovanja
postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– predelavo komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju,
ob uporabi posod prostornine od 0,12 m3 do 8 m3.
2. člen
Cene storitev predelave komunalnih odpadkov in odlaga
nja ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranje
vanju oblikuje koncesionar podjetje Simbio d.o.o. kot izvajalec
te službe in jih zaračunava javnemu podjetju OKP Rogaška
Slatina d.o.o.
Tarifni sistem opredeljuje način prerazporeditve in obraču
navanja stroškov predelave komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju
uporabnikom storitev na območju Občine Rogatec.
3. člen
Cena storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
je sestavljena iz:
– cene zbiranja in prevoza bioloških odpadkov,
– cene zbiranja in prevoza mešanih komunalnih odpad
kov, ki vključuje tudi zbiranje in prevoz ločeno zbranih odpad
kov (razen bioloških),
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– ceno obdelave mešanih komunalnih odpadkov na zbir
nem centru in v mali kompostarni,
– ceno prevoza ostankov komunalnih odpadkov po obde
lavi na regijsko odlagališče.
Vsi navedeni elementi cene se v kalkulacije cene in na
računu prikazujejo ločeno.
Vsaka zgoraj navedena cena je sestavljena iz stroškov
javne infrastrukture ter stroškov izvajanja storitev zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov, ki se na računu prikazujejo
ločeno.
Vsebina stroškov iz prejšnjega odstavka je določena z
republiškim predpisom.
Višina cene storitev se oblikuje v skladu z veljavnimi pred
pisi na področju oblikovanja cen.
4. člen
Cena storitev predelave komunalnih odpadkov in odlaga
nja ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranje
vanju, ki jo javnemu podjetju zaračunava izvajalec te službe,
vključuje:
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
– odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov,
– finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in izvajanje
ukrepov po zaprtju odlagališča,
– stroške upravičenih bonitet ali odškodnin do 10% cene
odlaganja, če to določa zakon ali drug predpis.
Izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov
obračunava tudi strošek okoljske dajatve.
Vsi navedeni elementi cene (razen stroška upravičenih
bonitet) in strošek okoljske dajatve se na računu prikazujejo
ločeno.
Vsaka zgoraj navedena cena je sestavljena iz stroškov
javne infrastrukture ter stroškov izvajanja storitev zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov, ki se na računu prikazujejo
ločeno.
Vsebina stroškov iz prejšnjega odstavka je določena z
republiškim predpisom.
II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
5. člen
Zbiranje in prevoz odpadkov (v nadaljevanju: prevoz)
obsega:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov iz
gospodinjstev,
– zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij iz gospodinj
stev, z ekoloških otokov in iz zbirnih centrov na zbirni center
Tuncovec,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov,
– delovanje zbirnih centrov,
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih od
padkov,
– obdelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki,
– obdelavo drugih frakcij komunalnih odpadkov, če obde
lava posamezne frakcije ni določena z drugimi predpisi,
– prevoz ostankov komunalnih odpadkov po obdelavi na
regijsko odlagališče,
– prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in ne
varnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
– sledljivost volumna preostanka odpadkov s sodobnim
računalniškim sistemom,
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– analitično obdelavo podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
V obseg ravnanja z odpadki sodi tudi strošek odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
z vključeno okoljsko dajatvijo, ki jo javnemu podjetju zaračuna
izvajalec te službe.
Cena storitve obdelave in odlaganja ostanka komunalnih
odpadkov v EUR/m³ se izračuna na podlagi predvidenega
letnega stroška te storitve v letnem poslovnem načrtu javnega
podjetja in količine kubičnih metrov, na katere se razporedijo
ti stroški.
III. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA, ZA KATERE
SE NE IZVAJA JAVNA SLUŽBA LOČENEGA ZBIRANJA
IN ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV
6. člen
Obračun storitve ravnanja z odpadki za gospodinjstva,
izražen v EUR/m3, se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– lastne cene zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– cene odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po pre
delavi ali odstranjevanju z okoljsko dajatvijo,
– minimalne količine mešanih komunalnih odpadkov na
osebo na mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika 0,06 m³.
Izvajalec ima pravico vpogleda v razpoložljive evidence
o številu prebivalcev na posameznem naslovu kot je centralni
register prebivalstva. Izvajalec po potrebi obnavlja podatke o
številu prebivalcev na posameznem naslovu.
Pooblaščeni delavec izvajalca lahko kontrolira dejanski
volumen odloženega ostanka komunalnih odpadkov in v prime
ru ponavljajočih se povečanih količin odredi plačilo dejanskega
volumna.
Dejansko količino povzročenih odpadkov na osebo ugo
tavlja izvajalec javne službe v skladu z veljavnim Odlokom o
ravnanju z odpadki v Občini Rogatec.
Cena ravnanja z odpadki za posamezno osebo (Cos) na
mesec je produkt povzročene količine odpadkov ene osebe
Q= L/(os/m) in cene (C) ravnanja z odpadki:
Cos = Q x C
Mesečni obračun storitev ravnanja z odpadki za gospo
dinjstva se izvede po naslednji formuli:
Zo = Cos x Šos
Zo – znesek za ravnanje z odpadki, ki ga gospodinjstvo
plača v EUR na mesec
Cos – mesečna cena na osebo, izražena v m3 v Občini
Rogatec
Šos – število oseb v gospodinjstvu.
Navedena formula velja za območja individualne stano
vanjske pozidave, kjer se izvaja odvoz mešanih komunalnih
odpadkov dvakrat mesečno.
Za večstanovanjske objekte, za katere se odvoz mešanih
komunalnih odpadkov izvaja štirikrat mesečno, se Zo poveča
s faktorjem:
Za 4 odvoze mešanih komunalnih odpadkov na mesec
K = 2,0.
Cena ravnanja z odpadki je na računu razčlenjena v
skladu s 3. in 4. členom tega pravilnika oziroma z veljavnimi
republiškimi predpisi.
7. člen
Za gospodinjstva, ki odlagajo odpadke v tipiziranih vreč
kah na skupno odjemno mesto zaradi nemožnosti individualne
ga odvoza se cena zbiranja in prevoza ter obdelave komunal
nih odpadkov in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov po
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predelavi ali odstranjevanju s ceno okoljske dajatve izračunava
tako, da se kot minimalni volumen obračuna 0,054 m³ na osebo
na mesec.
8. člen
Za posamezno stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebi
valcev, se za zaračunavanje stroškov, ki nastajajo ne glede
na količino prepuščenih odpadkov, upošteva 0,08 m3 odpad
kov mesečno.
9. člen
V primeru občasnih povečanih količin mešanih odpad
kov, lahko uporabnik pri izvajalcu nabavi dodatne namenske
zelene 120 l vreče z logotipom izvajalca, ki jo nastavi ob
zabojnik.
Cena zelene vreče za mešane odpadke z logotipom
izvajalca vsebuje vse stroške storitve ravnanja z odpadki.
IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA, ZA KATERA SE
IZVAJA STORITEV LOČENEGA ZBIRANJA IN ODVOZA
BIOLOŠKIH ODPADKOV V OKVIRU JAVNE SLUŽBE
10. člen
Obračun storitve zbiranja in odvoza bioloških odpadkov
za gospodinjstva, izražen v EUR/ m³, se opravi na podlagi
naslednjih postavk:
– minimalne količine mešanih komunalnih odpadkov
na osebo na mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika
0,036 m³/osebo/mesec,
– minimalne količine biorazgradljivih odpadkov na ose
bo na mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika letno pov
prečno 0,024 m³/osebo/mesec.
Za izračun minimalne količine biorazgradljivih odpadkov
se upošteva razmerje med biološkimi in mešanimi komunal
nimi odpadki 40:60, kar pomeni, da je osnova za obračun bi
oloških odpadkov 0,024 m³ na osebo na mesec in za mešane
komunalne odpadke 0,036 m³ na osebo na mesec. Razmerje
je določeno na podlagi podatkov sejalnih analiz.
Naveden način obračuna vključuje en odvoz mešanih
komunalmih odpadkov na mesec in štiri odvoze bioloških
odadkov na mesec.
Za uporabnike v večstanovanjskih objektih se odvoz
mešanih komunalnih odpadkov izvaja dvakrat na mesec,
odvoz bioloških odpadkov pa štirikrat. Minimalni volumen
mešanih komunalnih odpadkov na osebo na mesec se zato
poveča s faktorjem 2.
V. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI, KI NE NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH
11. člen
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne
nastajajo v gospodinjstvih, se izvaja na podlagi medsebojne
pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.
Osnova za obračun je volumen in število posod, število
odvozov in lastna cena za posodo za mešane komunalne
odpadke.
Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi
gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane
količine odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del,
ki pripada pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu,
v primeru, ko se uporablja skupen zabojnik za odlaganje
komunalnih odpadkov. V tem primeru je minimalna velikost
posode, ki se obračuna za odpadke, ki nastajajo pri izvaja
nju dejavnosti 0,12 m3 mesečno z upoštevanjem pogostosti
odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec,
za odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu pa minimalna ko
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ličina na osebo na mesec določena v 6. oziroma 10. členu
tega pravilnika.
12. člen
Obračun storitev ravnanja z odpadki se opravi glede
na dejansko posodo oziroma najmanj za 0,12 m3 mesečno
z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega raz
poreda, ki ga določi izvajalec javne službe.
Če več povzročiteljev odlaga odpadke v skupno poso
do, se sorazmerno oziroma po dogovoru volumen (litri) raz
deli med posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru
najmanjša velikost posode, ki se povzročitelju obračuna
0,12 m3 mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na
podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec.
Za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem, se ob
računava storitev ravnanja z odpadki za 0,48 m3 mesečno na
posamezno počitniško enoto (stanovanje, apartman ipd.).
Za uporabo zabojnikov za potrebe kulturnih, športnih in
drugih javnih prireditev se obračun odvoza odpadkov določa
po številu in velikosti izpraznjenih zabojnikov za odpadke.
13. člen
Na podlagi oblikovanih postavk tarifnega sistema iz
vajalec javne službe predlaga višine tarifnih postavk. Sklep
o višini tarifnih postavk sprejme Občinski svet Občine Ro
gatec.
VI. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega Pravilnika opra
vljajo pristojne nadzorne službe v okviru svojega delovnega
področja in zakonskih pooblastil, ki lahko pri opravljanju
nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb Odloka.
Sankcije za kršitelje pravilnika so navedene v odloku o
ravnanju z odpadki v Občini Rogatec.
Izvajalec storitve bo po predhodnem nadzoru in v skla
du s tem Pravilnikom uporabniku storitve zaračunal trikratno
ceno dejanskega volumna zabojnika za mešane komunalne
odpadke in stroške presortiranja po m³ po veljavnem ceniku
izvajalca javne službe v primeru, ko odpadki ne bodo ustre
zno ločeni.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Obračun storitve zbiranja in odvoza za biorazgradljive
odpadke se prične izvajati z izvajanjem storitve.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra
vilnik o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki v Občini Roga
tec (Uradni list RS, št. 95/07).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije, cene oblikovane na podlagi
tega pravilnika se pričnejo uporabljati po pridobitvi predho
dnega soglasja pristojnega ministrstva, v skladu z republi
škim predpisom oblikovanja cen komunalnih storitev.
Št. 0071-0008/2009
Rogatec, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
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Uradni list Republike Slovenije

ŠALOVCI
4495.

42

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Šalovci za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 16. člena
Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski
svet Občine Šalovci na 24. redni seji dne 3. 12.2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Šalovci za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2009 (Ura
dni list RS, št. 121/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»
A)
I.
70

71

72

73

II.
40

41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina/podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

v eurih
1.730.549
1.210.184
1.146.446
1.033.580
77.479
35.387
–
63.738
17.545
300
–
–
45.893
12.273
2.000
–
10.273
–
–
–
508.092
508.092
2.000.250
646.159
117.297
18.087
451.826
16.850
42.099
468.442
1.575
245.696
89.790
131.381

INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I.+IV.)-(II.+V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

805.953
805.953
79.696
–
45.574
34.122
–269.701

74.408
–
–

57.734
–
–
–
16.674

–253.027

300.000
300.000
53.100
53.100
246.900
–6.127

6.127
«

2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Šalovci za
leto 2009 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-31/2009
Šalovci, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ŠENTRUPERT
4496.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Šentrupert

Na podlagi 64. člena in 29. člena Zakona o lokalni samo
upravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in spremembe) in
105. ter 120. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS,
št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 26. seji dne
26. 11. 2009 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Šentrupert
1. člen
V Statutu Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) se
v četrtem odstavku 7. člena beseda »in« nadomesti z besedo
»ali«.
2. člen
V 8. členu se v točki 12. črta peta alineja »– izvaja nad
zorstvo nad javnimi prireditvami«.
3. člen
(1) V 17. členu se četrti odstavek črta in nadomesti z
besedilom:
»(4) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan
najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če
je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev pa najkasneje
v 10 dneh po drugem krogu volitev.«
(2) Peti odstavek 17. člena se črta v celoti.
4. člen
(1) V 19. členu se v drugem odstavku, v petnajsti alineji
črta besedilo »člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opra
vljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo«.
(2) V celoti se črta besedilo osemnajste alineje drugega
odstavka 19. člena, in sicer »določi organizacijo občinskega
sveta ter način njegovega delovanja v vojni«.
(3) V dvajseti alineji drugega odstavka 19. člena se črta be
sedilo »daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in«.
(4) V enaindvajseti alineji drugega odstavka 19. člena se
črta beseda »ta« pred besedo »zakon«.
5. člen
Črta se določilo prvega odstavka 21. člena in nadomesti
z besedilom:
»(1) Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi
njegove seje, nima pa pravice glasovanja.«
6. člen
V 24. členu se v prvem odstavku, druga vrstica za besedo
zakon doda »ali ta statut«.
7. člen
(1) V 27. členu se v drugem odstavku, v prvi alineji za
besedo »za« doda beseda »člane«.
(2) V drugem odstavku 27. člena se v celoti črta peta
alineja »zbira predloge o zaslužnih občanih, podjetjih in orga
nizacijah ter daje mnenje in predloge za podelitev občinskih in
državnih priznanj ter odlikovanj.«
8. člen
V drugem odstavku 33. člena, v šesti alineji se črta bese
dilo »na predlog direktorja občinske uprave«.
9. člen
(1) V prvem odstavku 37. člena se za besedo »občina«
doda beseda »lahko«.
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(2) V tretjem odstavku 37. člena se na koncu doda be
sedilo: »Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice
glasovati na občinskem svetu.«
10. člen
V prvem odstavku 42. člena se v drugem stavku za be
sedno zvezo »stopnjo strokovne izobrazbe in« doda beseda
»praviloma«.
11. člen
Četrti odstavek 43. člena se črta v celoti in nadomesti
z besedilom: »Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na
sejah, na katerih je navzočih večina članov nadzornega odbora
z večino glasov navzočih članov. Sedež nadzornega odbora je
na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33. Nadzorni odbor
za seje uporablja prostore občine. Nadzorni odbor za svoja
pisanja uporablja svoj pečat občine«.
12. člen
(1) Prvi odstavek 44. člena se črta v celoti.
(2) Drugi odstavek 44. člena postane prvi, besedilo tega
odstavka se v celoti črta in nadomesti z besedilom: »Nadzorni
odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni
nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu
decembru koledarskega leta predloži županu in občinskemu
svetu.«
(3) Tretji in četrti odstavek 44. člena se v celoti črtata.
(4) Peti odstavek 44. člena postane drugi odstavek.
(5) Šesti odstavek postane tretji, sedmi odstavek pa četrti.
13. člen
Črta se določilo šestega odstavka 45. člena.
14. člen
Črta se celotni 46. člen.
15. člen
Dodata se nov deseti in enajsti odstavek 48. člena, ki se
glasita:
»(10) Župan uvrsti vsako dokončno poročilo nadzornega
odbora na dnevni red seje občinskega sveta najkasneje 60 dni
od prejema dokončnega poročila. Občinski svet mora poročilo
obravnavati še na isti seji. Drugi nadzorovani pa obravnavajo
dokončno poročilo v skladu z zakonom in svojimi internimi
akti. Občinski svet oziroma drugi nadzorovani v roku 14 dni
po obravnavi dokončnega poročila pošlje nadzornemu odboru
zapisnik seje oziroma sestanka, na katerem je bilo dokončno
poročilo obravnavano.
(11) Nadzorovani je dolžan v pisni obliki posredovati nadzor
nemu odboru ukrepe, ki so bili sprejeti na podlagi mnenj, priporo
čil, predlogov in ugotovitev, ki izhajajo iz dokončnega poročila.«
16. člen
V 49. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico
do plačila za opravljanje dela v skladu s Pravilnikom o višini
in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta
in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov
(Uradni list RS, št. 47/07).«
17. člen
V drugem odstavku 51. člena se črta besedilo: »na pre
dlog direktorja občinske uprave občine«.
18. člen
V prvem odstavku 56. člena se črta besedilo »in ima predpi
sano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega postopka. Vrsto in
stopnjo izobrazbe ter vsebino strokovnega izpita predpiše vlada«
in nadomesti z besedilom: »in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo
ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.«
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19. člen
Besedilo 58. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»(1) O izločitvi direktorja občinske uprave in zaposlenih v
občinski upravi iz upravnega postopka in drugih nalog oziroma
zadev odloča župan.
(2) O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru
izločitve o stvari tudi odloči.
(3) O izločitvi uradne osebe v zadevah iz prenesene dr
žavne pristojnosti odloči pristojno ministrstvo, ki določi drugo
uradno osebo.
(4) O izločitvi se odloči s sklepom.«
20. člen
V drugem odstavku 67. člena se beseda »volivcev« na
domesti z besedo »občanov«.
21. člen
V prvem odstavku 88. člena se črta beseda »lahko«.
22. člen
Peti odstavek 94. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»(5) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju prora
čuna najkasneje do 30. septembra za prvo polovico tekočega
leta. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene
z zakonom.«
23. člen
V celoti se črta besedilo člena 102. in 103.
24. člen
Doda se XI. Poglavje, ki se glasi: »XI. POVEZOVANJE
OBČINE V ŠIRŠO LOKALNO SKUPNOST, POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE«.

Uradni list Republike Slovenije
»119.c člen
(1) Župan je član pokrajinskega sveta po funkciji, ostale
člane pa izvoli občinski svet izmed svojih članov, na tajnem
glasovanju.
(2) Izvoljeni so tisti predlagani kandidati, ki so dobili naj
več glasov. Med kandidati, ki so dobili enako število glasov, se
glasovanje ponovi.«
28. člen
Doda se 119.d člen, ki se glasi:
»119.d člen
Občinski svet lahko z dvotretjinsko večino navzočih članov
sklene, da se občina poveže v skupnost ali zvezo dveh ali več
občin, če je to koristno za urejanje in opravljanje zadev širšega
pomena, pomembnih za občino. Če zahteva večina navzočih
članov občinskega sveta, se lahko o takem povezovanju izvede
razprava med občani in ugotovi njihova volja.«
29. člen
Poglavje XI. se spremeni v poglavje XII.
30. člen
Črtajo se določila 121., 122. in 124. člena.
31. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0001/2009-6
Šentrupert, dne 27. novembra 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

25. člen
Doda se 119.a člen, ki se glasi:
»119.a člen
(1) Občina se lahko poveže z drugimi sosednjimi občina
mi v širšo lokalno skupnost ali pokrajino zaradi uresničevanja
skupnih koristi svojega prebivalstva.
(2) Pokrajina se ustanovi, spremeni ali ukine z zakonom
na podlagi odločitve občinskih svetov, sprejetih z dvotretjinsko
večino vseh članov.
(3) Odločitev o vključitvi ali izključitvi občine v širšo lokalno
skupnost ali pokrajino sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino vseh članov sveta.
(4) O odločitvi občinskega sveta se v občini lahko izvede
referendum.
(5) S statutarnim sklepom o vključitvi občine v širšo lo
kalno skupnost ali pokrajino se določijo okvirne naloge, ki jih
bo občina prenesla na širšo lokalno skupnost ali pokrajino. S
potrditvijo statusa širše lokalne skupnosti ali pokrajine občinski
svet dokončno določi prenesene občinske pristojnosti širše
lokalne skupnosti ali pokrajine.«
26. člen
Doda se 119.b člen, ki se glasi:
»119.b člen
Na širšo lokalno skupnost ali pokrajino prenesene lokalne
zadeve širšega pomena, za katere občina daje soglasje širši
lokalni skupnosti ali pokrajini, in so določene s statutom, so:
– določitev skupne lokacije odlagališča odpadkov na svo
jem območju,
– gradnja medobčinskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medobčinskih cest,
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred na
ravnimi in drugimi nesrečami,
– urejanje zadev s področja medobčinske infrastrukture.«
27. člen
Doda se 119.c člen, ki se glasi:
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Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Šentrupert

Na podlagi 19. in 111. člena Statuta Občine Šentrupert
(Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert
na 26. redni seji dne 26. 11. 2009 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
P O S L O V N I KA
Občinskega sveta Občine Šentrupert
1. člen
V 1. členu se na koncu stavka za besedo »člani« doda
beseda »sveta«.
2. člen
(1) V 8. členu se v prvem odstavku za besedo »članov«
doda beseda »sveta«.
(2) Določilo drugega in tretjega odstavka 8. člena se črta,
četrti odstavek pa postane drugi.
3. člen
(1) V tretjem odstavku 11. člena se na koncu stavka za
besedo »kandidatur« doda besedilo »oziroma kandidatnih list.«
(2) V četrtem odstavku 11. člena se za besedno zvezo
»tudi za člana« doda beseda »sveta«.
4. člen
(1) V 12. členu se v prvem odstavku za besedno zvezo
»novoizvoljeni člani« doda beseda »sveta«.
(2) V tretjem odstavku 12. člena se za besedno zvezo
»mandata članov« doda beseda »sveta«.
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5. člen
(1) V prvem odstavku 14. člena se za besedno zvezo
»dolžnosti članov« doda beseda »sveta«.
(2) V tretjem, četrtem in petem odstavku 14. člena se za
besedo »član« doda beseda »sveta«.
6. člen
V prvem in drugem odstavku 15. člena se za besedo
»član« doda beseda »sveta«.
7. člen
(1) V drugem odstavku 16. člena se za besedo člani doda
»sveta«.
(2) V 16. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Svet lahko določi, da imajo svetniške skupine pravico
do povračila materialnih stroškov.«
8. člen
V 17. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku za
besedo »član« doda beseda »sveta«.
9. člen
(1) V 18. členu se v prvem in tretjem odstavku za besedo
»član« doda besedo »sveta«.
(2) V petem odstavku 18. člena se v prvem stavku za
besedno zvezo »župan občine« doda besedna zveza »in di
rektor občinske uprave«. V drugem stavku tega odstavka se
za besedno zvezo »župan občine ali« doda besedna zveza
»direktor občinske uprave«.
(3) V šestem odstavku 18. člena se v drugem stavku
za besedno zvezo »lahko župan ali« doda besedna zveza
»direktor občinske uprave« in črta besedna zveza »njegov
namestnik«.
10. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedo »član« doda
besedo »sveta«.
11. člen
(1) V prvem odstavku 20. člena se za besedo »Član«
doda beseda »sveta«.
(2) V četrtem odstavku 20. člena se za besedo »Članu«
doda beseda »sveta«, črta se beseda »neupravičeno« v nada
ljevanju stavka se črta besedna zveza »sejnina ne pripada«, ki
se nadomesti z besedilom: »ne pripada del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja«.
12. člen
V 22. členu se v prvem odstavku za besedo »članom«
doda beseda »sveta«.
13. člen
V drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 23. člena
se za besedo »članom« doda beseda »sveta«.
14. člen
(1) V drugem in četrtem odstavku 24. člena se za besedo
»članom« doda beseda »sveta«.
(2) Črta se prvi stavek v tretjem odstavku 24. člena po
slovnika in se nadomesti z besedilom, ki glasi: »Predlog sklepa,
ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep gla
sovali vsi člani sveta, ki so do roka oddali svoj glas.«
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17. člen
V drugem odstavku 29. člena se za besedo »članom«
doda beseda »sveta«.
18. člen
Zamenjata se vrstna reda členov 30. in 31. tako, da
31. člen postane 30. in 30. člen postane 31. V obeh členih se
za besedo »član« doda »sveta«.
19. člen
V drugem odstavku 33. člena se črta zadnji stavek.
20. člen
V tretjem odstavku 34. člena se za besedo »članom«
doda beseda »sveta«.
21. člen
V prvem in tretjem odstavku 36. člena se za besedo »čla
nom« doda beseda »sveta«.
22. člen
V prvem, tretjem in četrtem odstavku 42. člena se za
besedo »članom« doda beseda »sveta«.
23. člen
V prvem, tretjem in četrtem odstavku 45. člena se za
besedo »članom« doda beseda »sveta«.
24. člen
Črta se besedilo 46. člena in se nadomesti z novim, ki
se glasi:
»(1) Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta
sprejeta, če se je večina članov sveta, ki so glasovali, iz
rekla »ZA« njen sprejem oziroma, če je »ZA« sprejem gla
sovalo toliko članov, kot to za posamezno odločitev določa
zakon.«
25. člen
V drugem odstavku 47. člena se za besedo »članom«
doda beseda »sveta«.
26. člen
V drugem in tretjem odstavku 48. člena se za besedo
»članom« doda beseda »sveta«.
27. člen
V drugem in tretjem odstavku 49. člena se za besedo
»članom« doda beseda »sveta«.
28. člen
V drugem, tretjem, petem in devetem odstavku 50. člena
se za besedo »članom« doda beseda »sveta«.
29. člen
V prvem in drugem odstavku 52. člena se za besedo
»član« doda beseda »sveta«.

15. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 27. člena se za
besedami »člani« in »član« doda beseda »sveta«.

30. člen
(1) V tretjem odstavku 53. člena se za prvim stavkom
doda nov stavek, ki se glasi: »Direktor občinske uprave lahko
za vodenje zapisnika seje sveta pooblasti drugega javnega
uslužbenca.«
(2) V drugem, tretjem in petem odstavku 53. člena se za
besedo »članom« doda beseda »sveta«.
(3) V petem odstavku 53. člena se črta besedna zveza:
»in na krajevno običajen način«.

16. člen
V tretjem odstavku 28. člena se briše besedilo »ter na
krajevno običajen način«.

31. člen
V prvem, tretjem in četrtem odstavku 54. člena se za be
sedami »članov« in »Član« doda besedo »sveta«.
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32. člen
Črta se besedilo tretjega odstavka 55. člena.
33. člen
V prvem odstavku 56. člena se za besedo »Član« doda
beseda »sveta«.
34. člen
(1) V drugem odstavku 59. člena se besedilo »pet članov«
nadomesti z besedilom »tri člane«.
(2) V tretjem odstavku 59. člena se v prvi alineji za bese
dno zvezo »kandidate za« doda beseda »člane«. Črta se tudi
določilo četrte alinee.
(3) Četrti odstavek se črta in nadomesti z besedilom, ki
glasi:
»(4) Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova
nja imenuje svet praviloma na konstitutivni seji, najkasneje pa
na prvi naslednji seji.«
35. člen
V 65. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»(4) Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako
zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija razlaga
poslovnik sveta.«
36. člen
V prvem odstavku 67. člena se črta celotno besedilo in
nadomesti z besedilo, ki glasi:
»(1) Člane odborov in komisij imenuje svet na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed
svojih članov ter izmed drugih občanov, če ta poslovnik ne
določa drugače.«
37. člen
V prvem odstavku 71. člena se črta besedna zveza:
»strokovni delavci« in nadomesti z besedno zvezo »javni usluž
benci«.
38. člen
V drugem odstavku 74. člena se črta besedna zveza »ar
hivu občinske uprave« in nadomesti z besedno zvezo »stalni
zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave.«
39. člen
(1) V drugem odstavku 75. člena se na koncu stavka doda
besedilo: »Glede na vsebino odloka mora biti v uvodu priloženo
tudi grafično ali kartografsko gradivo.«
(2) V tretjem odstavku se za besedo »članom« doda
beseda »sveta«.
40. člen
V prvem odstavku 77. člena se besedna zveza »15 dni«
črta in nadomesti z besedno zvezo »7 dni«.
41. člen
(1) V drugem odstavku 78. člena se črta besedilo: »odlok
ni potreben, ga s sklepom zavrne« in nadomesti z besedilom:
»predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo ali da odlok ni
potreben, ga s sklepom zavrne.«
(2) Črta se besedilo tretjega odstavka 78. člena in nado
mesti z novim besedilom, ki glasi:
»(3) Po končani obravnavi občinski svet z večino opre
deljenih glasov navzočih članov sprejme stališča in predloge
o odloku.«
(3) Doda se nov peti odstavek, ki glasi:
»(5) Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistve
nih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi,
lahko svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na
isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka
združita.«
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42. člen
(1) V drugem, tretjem in četrtem odstavku 79. člena se za
besedo »član« doda beseda »sveta«.
(2) Črta se določila sedmega odstavka 79. člena.
43. člen
V drugem odstavku 80. člena se beseda »svetnikov«
zamenja z besedo »člani sveta«.
44. člen
V prvem odstavku 81. člena se črta besedna zveza »po
enakem postopku, kot velja za sprejemanje odloka« in nado
mesti z besedno zvezo: »z dvotretjinsko večino glasov navzo
čih članov sveta.«
45. člen
(1) V tretjem odstavku 83. člena se za besedo »amand
maje« doda »in amandmaje na amandmaje«.
(2) Črta se besedilo četrtega odstavka 83. člena, peti od
stavek postane četrti, šesti postane peti in sedmi postane šesti.
(3) V šestem odstavku 83. člena se črta beseda »statuta«
in nadomesti z besedno zvezo »tega poslovnika«.
46. člen
V prvem odstavku 84. člena se za besedo »obravnavi«
doda beseda »predloga«.
47. člen
(1) V prvem odstavku 87. člena se besedna zveza »iz
volitvi sveta« črta in nadomesti z besedno zvezo »začetku
mandata«.
(2) Besedilo drugega odstavka 87. člena se črta in nado
mesti z besedilom, ki se glasi:
»(2) Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna
občine z vsemi sestavinami, kot jih določa zakon, ki ureja javne
finance hkrati z vabilom na sejo sveta, na kateri bo svet opravil
splošno razpravo o predlogu proračuna občine. Župan mora
poslati predlog proračuna odborom najmanj 10 dni pred skli
cem seje občinskega sveta. Predlog proračuna se posreduje
tudi nadzornemu odboru.«
(3) V četrtem odstavku 87. člena se črta besedna zveza:
»in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna razprava.«
(4) V petem odstavku 87. člena se črta beseda »javno«.
(5) Črta se besedilo šestega odstavka 87. člena.
48. člen
Črta se celotno besedilo 88. člena.
49. člen
Črta se celotno besedilo 89. člena.
50. člen
V prvem odstavku 90. člena se črta beseda »javni«.
51. člen
(1) Črta se prvi odstavek 91. člena.
(2) V drugem odstavku 91. člena se črta besedna zveza:
»V nadaljevanju«.
52. člen
V drugem odstavku 94. člena se črta besedna zveza:
»vendar o njem ni javne razprave.«
53. člen
Črta se določilo tretjega odstavka 96. člena in nadomesti
z novim, ki glasi:
»(3) Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutar
no pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles
sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske uprave.
Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog
obvezne razlage in ga predloži občinskemu svetu v postopek.«
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54. člen
V prvem odstavku 97. člena se za besedo »akta v« doda
novo besedilo »obliki uradnega prečiščenega besedila«, črta
pa se besedilo »kot nov splošni akt«.
55. člen
(1) Črta se besedilo drugega odstavka 99. člena in na
domesti z besedilom, ki glasi:
»(2) Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj
glasuje večina članov sveta, ki so glasovali. Pri tajnem gla
sovanju se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli
glasovnice.«
(2) V drugem odstavku se za besedo »član« doda be
seda »sveta«.

Št.

58. člen
Črta se določilo prvega odstavka 110. člena, drugi odsta
vek postane prvi, tretji odstavek pa postane drugi.
59. člen
(1) V prvem odstavku 113. člena se črta besedna zveza:
»občinske uprave« in nadomesti z besedno zvezo »statutarno
pravne komisije«.
(2) V drugem odstavku se za besedo »član« doda be
seda »sveta«.
60. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0002/2009-5
Šentrupert, dne 27. novembra 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

4498.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 90., 104. in 126. člena
Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) in 8. člena
Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00) je Občin
ski svet Občine Šentrupert na 26. redni seji dne 26. 11. 2009
sprejel
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II.
Zemljišče parc. št. 2067/21, k.o. Bistrica, parc. št. 3972/14
in parc. št. 3972/15, obe k.o. Šentrupert ter parc. št. 2607, k.o.
Straža postane lastnina Občine Šentrupert.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0033/2009-2
Šentrupert, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

TURNIŠČE
4499.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Občine Turnišče

Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolni
tvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže
vanja (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine
Turnišče na 18. redni seji dne 24. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Občine Turnišče
1. člen
Spremeni se 9. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj
no-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče (Uradni list RS,
št. 6/97, 108/01) in se glasi:
»Organ upravljanja šole je svet zavoda. Svet zavoda je
sestavljen iz treh predstavnikov ustanovitelja, petih predstavni
kov delavcev zavoda, od katerih delavci šole izvolijo štiri pred
stavnike, enega predstavnika pa izvolijo delavci vzgojnovar
stvene enote, ter treh predstavnikov staršev, ki jih imenuje svet
staršev šole in svet staršev vrtca na skupnem sestanku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listi Republike Slovenije.
Št. 167/11-2009
Turnišče, dne 25. novembra 2009
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
– parc. št. 2067/21, pašnik v izmeri 448 m2, vpisani pri vl.
št. 1371, k.o. Bistrica;
– parc. št. 3972/14, pot v izmeri 440 m2 in parc. št. 3972/15,
pot v izmeri 322 m2, obe vpisani pri vl. št. 1960, k.o. Šentru
pert;
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– parc. št. 2607, pot v izmeri 111m2, vpisani pri vl. št. 1459,
k.o. Straža.

56. člen
V prvem in drugem odstavku 100. člena se za besedo
»član« doda beseda »sveta«.
57. člen
Črta se besedilo prvega odstavka 107. člena in nadome
sti z besedilom, ki glasi:
»(1) Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi
njegove seje.«

102 / 11. 12. 2009 /

4500.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni
denarni pomoči za novorojence v Občini
Turnišče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list
RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 18. redni
seji dne 24. 11. 2009 sprejel
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PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o enkratni denarni
pomoči za novorojence v Občini Turnišče
1. člen
V Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Občini Turnišče se spremeni prvi stavek 5. člena tako, da se
glasi: »Višina denarne pomoči zanaša 200,00 EUR za vsakega
živorojenega otroka.«

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 410-0305/2009
Murska Sobota, dne 3. decembra 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listi Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010
naprej.
Št. 166/11-2009
Turnišče, dne 25. novembra 2009
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

MURSKA SOBOTA
4501.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Murska Sobota v obdobju januar–marec 2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09)
in 103. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (uradno
prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 23/07) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Mestne občine
Murska Sobota v obdobju januar–marec 2010
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Mestne občine Murska Sobota v obdobju od 1. januarja do
31. marca 2010, oziroma do sprejetja proračuna Mestne občine
Murska Sobota za leto 2010, kolikor bo ta sprejet pred iztekom
navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu mestne občine
za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod
kov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu z
Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Mestne
občine Murska Sobota za leto 2009.
V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo
sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi
sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za obdo
bje januar–marec 2009 = 3.094.827,17 EUR.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

PTUJ
4502.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana
Potrča Ptuj

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00,
36/00 in 127/06 ZJZP), prvega odstavka 26. člena in 135. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 UPB1 in 56/08) so Mestni svet Mestne občine Ptuj
na seji dne 15. 12. 2008, Občinski svet Občine Destrnik na seji
dne 20. 2. 2009, Občinski svet Občine Gorišnica na seji dne
22. 9. 2009, Občinski svet Občine Hajdina na seji dne 12. 3.
2009, Občinski svet Občine Juršinci na seji dne 9. 2. 2009,
Občinski svet Občine Kidričevo na seji dne 2. 7. 2009, Občinski
svet Občine Markovci na seji dne 10. 3. 2009, Občinski svet
Občine Majšperk na seji dne 5. 3. 2009, Občinski svet Občine
Videm na seji dne 17. 2. 2009, Občinski svet Občine Zavrč na
seji dne 20. 2. 2009, Občinski svet Občine Žetale na seji dne
18. 3. 2009 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana
Potrča Ptuj
1. člen
Četrti odstavek 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (Uradni list RS, št. 9/04 in
115/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
V primeru enakega števila glasov, odloči glas predsednika
sveta.«.
2. člen
Spremeni se 31. člen odloka tako, da se glasi:
»(1) Svet sestavlja šest članov, in sicer:
– pet predstavnikov občin ustanoviteljic, ki jih izmed stro
kovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev
imenujejo občine ustanoviteljice ter
– en predstavnik zaposlenih.
(2) Razporeditev predstavnikov občin ustanoviteljic v sve
tu je naslednja:
– Mestna občina Ptuj – dva predstavnika,
– občine levega brega Drave (Destrnik, Gorišnica, Juršin
ci, Markovci) – en predstavnik,
– občine desnega brega Drave (Hajdina, Kidričevo, Maj
šperk, Videm, Zavrč in Žetale) – dva predstavnika.
(3) Člane sveta imenujejo občine po deležu prebivalcev,
ki jih pokrivajo. Predstavnik, ki predstavlja več občin v svetu,
mora biti vsak mandat iz druge občine.
(4) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta.
(5) Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.«.
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3. člen
Za 31. členom se dodajo novi členi od 31.a do 31.c člena,
ki se glasijo:
»31.a člen
(1) Predstavnika delavcev izvolijo zaposleni v zavodu na
neposrednih in tajnih volitvah.
(2) Pravico voliti in biti izvoljen imajo vsi zaposleni, ki
delajo v zavodu nepretrgoma najmanj šest mesecev, razen
direktorja in vodilnega osebja. Družinski člani vodilnega osebja
nimajo pravice voliti predstavnikov v svet zavoda.
(3) Svet s sklepom razpiše volitve največ devetdeset in
najmanj šestdeset dni pred potekom mandata sveta. S sklepom
o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov
kandidatur ter imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se
javno objavi v zavodu.
31.b člen
(1) Postopek volitev predstavnika zaposlenih v svet vodi
volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik ter dva člana.
Predsednik ter člani volilne komisije ne morejo biti kandidati
za člana sveta.
(2) Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev, ugotavlja
popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugo
tavlja izide glasovanja in objavi, kateri kandidat je izvoljen v
svet ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
(3)Pravico do vložitve predloga za kandidaturo imajo vsi
zaposleni v zavodu, ki pridobijo najmanj deset odstotno pod
poro zaposlenih. Predlog mora biti predložen volilni komisiji
v petnajstih dneh od objave sklepa o razpisu volitev. Predlog
mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev ter
osebne podatke kandidata s priloženim soglasjem.
31.c člen
(1) Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu njihovih priimkov, z navedbo, da se voli en kandidat. Voli
se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kan
didata, za katerega se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica
in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec izbral
več kot enega kandidata.
(2) Za člana sveta je izbran tisti kandidat, ki je zbral naj
večje število glasov. Če sta dva kandidata prejela isto število
glasov, se izbere tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«.
4. člen
Spremeni se 33. člen odloka tako, da se glasi:
»(1) Član sveta, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razre
šen pred potekom mandata za katerega je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja stro
kovno,
– s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda.
(2) O predčasni razrešitvi predstavnika občin ustanovite
ljic odloča na predlog sveta ali direktorja občina oziroma občine
ustanoviteljice, ki so člana imenovale.
(3) V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas
do izteka mandata imenuje novi član, po istem postopku, kot
je bil imenovan razrešeni član.«.
5. člen
Za 33. členom se doda nov člen 33.a, ki se glasi:
»33.a člen
(1) Predstavniku zaposlenih v svetu predčasno preneha
mandat s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ter z
odpoklicem.
(2) Postopek odpoklica predstavnika zaposlenih v svetu
se začne na predlog najmanj desetih odstotkov zaposlenih v
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zavodu. Zahteva mora vsebovati razloge za odpoklic in prilo
žene podpise zaposlenih, ki predlagajo odpoklic. Predloži se
volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija
preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge
za odpoklic. Če se zahteva ne zavrne, volilna komisija razpiše
glasovanje o odpoklicu predstavnika zaposlenih v svetu in do
loči dan glasovanja. Predstavnik zaposlenih je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu. ».
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Svet zavoda do prenehanja mandata opravlja svoje nalo
ge v dosedanji sestavi.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Ptuj, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, ko je v enakem besedilu sprejet na me
stnem svetu in občinskih svetih občin ustanoviteljic.
Št. 007-37/2008
Ptuj, dne 15. decembra 2008
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 032‑7/2009‑12R‑5/10
Destrnik, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l.r.
Št. 031‑01‑61/2009
Gorišnica, dne 22. septembra 2009
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l.r.
Št. 015‑1‑1/2009
Hajdina, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.
Št. 007‑0010/2009‑5
Juršinci, dne 9. februarja 2009
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.
Št. 015‑03‑2/00
Kidričevo, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Kidričevo
Jože Murko l.r.
Št. 0007‑0001/2009
Markovci, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.
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Št. 007‑6/2009
Majšperk, dne 5. marca 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
Št. 257
Videm, dne 17. februarja 2009
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.
Št. 007‑4/2008‑3
Zavrč, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.
Št. 032‑01‑0016/2009‑4
Žetale, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

TREBNJE
4503.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne ter padavinske vode na območju
Občine Trebnje

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
ZLS‑UPB2, 27/08, 76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08
in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZP‑1‑UPB4, 17/08,
21/08 in 76/08), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), določil Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in či
ščenja komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS,
št. 109/07 in 33/08), določil Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list
RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09), določil Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 98/07), 3. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah Občine Trebnje (Uradni list, št. 72/05, 59/04,
115/04, 38/06) ter 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 45/07 in 111/07) je Občinski svet Občine Trebnje na
29. redni seji dne 11. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
ter padavinske vode na območju Občine Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način opravljanja obvezne go
spodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalno od
padne in padavinske vode na območju Občine Trebnje, tako
da določa:

Uradni list Republike Slovenije
Zasnovo opravljanja javne službe, pogoje za opravljanje
storitev gospodarske javne službe, obveznosti izvajalca, obve
znosti in pravice uporabnikov, vire financiranja javne službe,
nadzor, določbe o sankcijah ter prehodne in končne določbe.
Obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) zagotavlja Občina Trebnje z izvajalcem
v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s podpisa
nimi pogodbami sklenjenimi na podlagi tega odloka.
2. člen
Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpa
dno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja ali opravljanja
dejavnosti in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno
kanalizacijo z javnih površin ali streh.
Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter pa
davinske odpadne vode iz površin, ki niso javne površine, se
ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni
ali skupni čistilni napravi.
Izvajalec javne službe lahko, v skladu z dogovorom z
lastnikom infrastrukture, izvaja storitve osebam, ki niso upo
rabniki storitev javne službe, ali izvaja posebne storitve z upo
rabo javne infrastrukture, ki niso obvezne storitve javne službe
v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvajalec v primerih
iz drugega in tretjega odstavka tega člena z naročniki sklene
posebno pogodbo.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave
kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Objekti in
naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infra
struktura in imajo status grajenega javnega dobra.
2. Javna površina je površina objekta ali dela objekta
občinske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status graje
nega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov.
3. Grajeno javno dobro je javna infrastruktura in pripadajoče
zemljišče, na katerem se ta nahaja pod pogojem, da se je zanjo
pridobilo uporabno dovoljenje in da se na podlagi sklepa pristojne
ga občinskega upravnega organa izvede vpis v zemljiško knjigo.
4. Magistralno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: magistralno omrežje) so kanalski vodi
ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in
druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih vodih,
ki služijo za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske
vode iz dveh ali več primarnih kanalizacijskih omrežij v dveh
ali več naseljih, lahko pa tudi odvajanje industrijskih odpadnih
voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh ali več naseljih in se
zaključijo v skupni čistilni napravi.
5. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v
nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi
povezani tehnološki sklopi npr. črpališča in druge naprave za
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki
so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode
iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posame
znih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske
odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega
naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi.
6. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov
in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov, npr. pesko
lovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne
vode in podobno, ki so namenjeni odvajanju komunalno odpa
dne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekun
darno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z
navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.
7. Interna kanalizacija: kanalizacijski priključek je del in
terne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno
kanalizacijo do vključno prvega revizijskega jaška na parceli
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na kateri stoji stavba ali več stavb, ki so priključene na javno
kanalizacijo ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška
ni možno postaviti. Prav tako je interna kanalizacija greznica in
mala čistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.
8. Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna
oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik objekta ali zemlji
šča, kjer nastaja odpadna voda, oziroma se zbira padavinska
voda, ki odteka v javno kanalizacijo.
9. Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in či
ščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: izvajalec)
je javno podjetje Komunala Trebnje, Goliev trg 9, Trebnje in
začasno za območje Mirne GOP d.o.o. Mirna, Sokolska ulica 1,
Mirna za izvajanje čiščenja komunalne odpadne vode.
10. Odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot po
sledica padavin onesnažena odvaja v javno kanalizacijo ali v
vode. Odpadna voda je lahko komunalna odpadna voda, indu
strijska odpadna voda ali padavinska odpadna voda.
11. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bival
nem okolju gospodinjstev zaradi rabe v sanitarnih prostorih, pri
kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna
odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali
pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna
vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je
tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda
v proizvodni ali storitveni dejavnosti ali drugi dejavnosti ali je
mešanica te odpadne vode s komunalno odpadno vodo, če je
po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospo
dinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan,
njena letna količina ne presega 4000 m3, obremenjevanje
okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri
za nobeno od nevarnih snovi, letna količina ne presega količine
nevarnih snovi, določenih v predpisih o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
12. Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica
meteorskih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih
ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja
v javno kanalizacijo.
13. Industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja pred
vsem pri uporabi v industriji, obrtni, ali obrti podobni ali drugi
gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni
odpadni vodi. Industrijska odpadna voda je tudi voda, ki na
staja pri uporabi v kmetijski dejavnosti, ter zmes industrijske
odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali
z obema, če so pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v
javno kanalizacijo ali vode. Industrijska odpadna voda so tudi
hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov in
naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov.
14. Tuja voda je voda, katere izvor ni vir onesnaženja (npr.
površinski vodotoki, podtalnica, voda iz drenažnih zajetij) in vdi
ra v kanalizacijski sistem na mestu katere izvor ni vir onesna
ženja (npr. površinski vodotoki, podtalnica, voda iz drenažnih
zajetij) in vdira v kanalizacijski sistem na mestu poškodb ali ob
namernem črnem priklopu.
15. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je
enota za obremenjevanje vode, izražena v BPK5. 1 PE je enak
60 g BPK5 dan.
16. Ločen kanalizacijski sistem je kanalizacijsko omrežje,
po katerem se komunalna, industrijska ali mešanica komunalne
in industrijske odpadne vode odvaja ločeno od padavinske vode.
17. Mešani kanalizacijski sistem je kanalizacijsko omrež
je, po katerem se komunalna, industrijska ali mešanica komu
nalne in industrijske odpadne vode odvaja skupaj s padavinsko
odpadno vodo.
18. Delno mešani kanalizacijski sistem je kanalizacijsko
omrežje, po katerem se komunalna, industrijska ali mešanica
komunalne in industrijske odpadne vode odvaja skupaj s pada
vinsko odpadno vodo iz utrjenih javnih površin (cest, parkirišč in
pločnikov), medtem ko se padavinska voda iz streh in dvorišč
ponika oziroma ločeno odvaja v vodotok.
19. Vir onesnaženja je objekt ali naprava, kjer nastaja od
padna voda in ima enega ali več iztokov, po katerih se odpadna
voda odvaja v kanalizacijo ali vodotok.
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20. Parameter onesnaženosti odpadne vode je po pred
pisanem merilnem postopku izmerjena temperatura, pH – vre
dnost, obarvanost, strupenost, koncentracija snovi ali podobna
lastnost odpadne vode.
21. Obratovalni monitoring odpadnih voda je v skladu
s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring
odpadnih vod, vzorčenje odpadne vode po vnaprej določenem
programu, merjenje in vrednotenje parametrov odpadne vode
med uporabo ali obratovanjem naprave.
22. Mersko mesto je objekt pred iztokom v javno kanaliza
cijo, v katerem se meri količina (pretok) in kakovost (vsebnost
nečistoč) v javno kanalizacije odvedene odpadne vode.
23. Nepretočna greznica je zgrajena kot nepropusten
zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža
komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na
komunalno čistilno napravo.
24. Greznica je gradbeni objekt za anaeorobno obdelavo
komunalno odpadne vode, v katere se komunalna odpadna
voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov
za anaeorobno obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna
voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje običajno
z infiltracijo v zemljo.
25. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne
vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.
26. Komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za
komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne in pa
davinske odpadne vode.
27. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico
komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko
odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo
povzroča industrijska odpadna voda ene ali več naprav, presega
50%, merjeno s kemijsko porabo po kisiku. (KPK)
28. Mala komunalna čistilna naprava je naprava za obde
lavo komunalno odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja manjšo
od 2000 PE, v kateri poteka biološka razgradnja s pospešenim
prezračevanjem s pomočjo razpršene biomase ali s pritrjenim
biološkim filmom ali biološka razgradnja z naravnim prezrače
vanjem s precejanjem skozi peščeni filter, s pomočjo rastlin, v
prezračevalnih lagunah ali naravnih lagunah, če je zagotovljeno
posredno odvajanje vode v podzemne vode.
29. Obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav je ob
delava blata pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred od
stranjevanjem, z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje,
kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata. Za obdelavo bla
ta se štejejo tudi vsi drugi postopki predelave ali odstranjevanja
blata, če se izvajajo na območju komunalne čistilne naprave v
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
Drugi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen
kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so
izdani na njihovi podlagi.
II. ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: izvaja
lec javne službe) je javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.,
Goliev trg 9, Trebnje in začasno GOP d.o.o. Mirna, Sokolska
ulica 1, Mirna za območje naselja Mirna za izvajanje čiščenja
komunalne odpadne vode.
Komunala Trebnje kot upravljalec kanalizacije na Mirni
in GOP d.o.o. kot izvajalec čiščenja odpadne vode, uredita
medsebojni odnos s posebno pogodbo.
5. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo v skladu z veljav
nimi zakonskimi in podzakonskimi akti, določili tega odloka,
drugimi predpisi in skladno s:
– programom za obvladovanje kakovosti poslovanja,
– programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
in padavinske vode iz 24. člena tega odloka,
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– sprejetim Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine
Trebnje.
6. člen
Objekti in naprave namenjene odvajanju in čiščenju ko
munalne odpadne in padavinske vode so lahko v javni ali
zasebni uporabi.
Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave
kanalizacije, ki skupaj z napravami in objekti na omrežju služi
za odvajanje komunalne odpadne vode iz objektov ali pada
vinske vode z javnih površin, na katerega sta priključena vsaj
dva uporabnika.
Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretoč
ne greznice, obstoječe greznice ter male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne
kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb.
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struktura in imajo status grajenega javnega dobra. Sestavljajo
jo: magistralna, primarna in sekundarna kanalizacija s pripa
dajočimi objekti in napravami, skupna čistilna naprava in male
čistilne naprave.
Priključevanje na javno kanalizacijo
11. člen
Na območju, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je priklju
čitev obvezna, razen za tiste uporabnike, ki imajo odvajanje
odpadnih voda rešeno v skladu z zakonodajo.
Nadzor nad deli pri gradnji priključkov na javno kanaliza
cijo izvede izvajalec na stroške uporabnika.
V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi industrijska
voda, če je interna kanalizacija izvedena ločeno za industrijsko
in komunalno odpadno vodo ter je združitev obeh kanalizacij za
merilnim mestom industrijske odpadne vode.

7. člen
Vso kanalizacijo je potrebno graditi v ločenem sistemu,
kar pomeni, da je kanalizacija za komunalno odpadno vodo in
industrijsko odpadno vodo grajena ločeno od kanalizacije za
padavinsko vodo.

12. člen
Vsaka stavba se praviloma priključuje preko svojega pri
ključka. Ko to ni možno ali ni racionalno je, ob soglašanju vseh
lastnikov takega priključka, dovoljena priključitev več stavb
preko enega priključka.

8. člen
Standardi komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpol
njeni zaradi opravljanja storitev javne službe:
– Organizirati gospodarsko javno službo namenjeno od
vajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske
vode z javnih površin v skladu z zakonskimi predpisi in spreje
timi programi za to dejavnost.
– Obstoječe območje poselitve mora biti opremljeno z jav
no kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne
vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in malih komu
nalnih čistilnih naprav ter operativnim programom na področju
odvajanja in čiščenja.
– Območje površin predvideno za širitev naselja, ki ni
na vodovarstvenem območju, občutljivem območju zaradi ev
trofikacije, občutljivem območju zaradi kopalnih voda ali na
vplivnem območju kopalnih voda, mora biti opremljeno z javno
kanalizacijo, če je predvidena celotna obremenitev tega obmo
čja zaradi načrtovane širitve naselja enaka ali večja od 50 PE in
je predvidena letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne
odpadne vode, preračunana na 1ha zemeljske površine, večja
od 20 PE.
– Območje površin predvideno za širitev naselja, ki je na
vodovarstvenem območju, občutljivem območju zaradi evtrofi
kacije, občutljivem območju zaradi kopalnih voda ali na vplivnem
območju kopalnih voda, mora biti opremljeno z javno kanalizacijo,
če je predvidena celotna obremenitev tega območja zaradi načr
tovane širitve naselja enaka ali večja od 50 PE in je predvidena
letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode,
preračunana na 1 ha zemeljske površine, večja od 10 PE.

13. člen
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede kateriko
li usposobljeni izvajalec pod pogojem, da uporabnik pridobi
predhodno pisno soglasje izvajalca javne službe za priključitev,
in da financira stroške izvedbe vključno s povrnitvijo okolice v
prvotno stanje.
Izvajalec del oziroma uporabnik mora o tem obvestiti
izvajalca javne službe najmanj 7 dni pred pričetkom del. Pri
novogradnjah fekalne kanalizacije pa se priključke lahko izvede
v jaških ali direktno na cev preko fazonskega kosa najmanj 5
cm nad dnom iztočnega kanala.

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

16. člen
Ob izgradnji javne kanalizacije se za vse objekte, ki mejijo
na površine v javni rabi (ceste, pločniki, parkirišča), izvedejo
tudi odcepi za hišne priključke do parcelne meje oziroma roba
cestnega telesa. Za tiste objekte, ki ne mejijo na javno površino
po kateri se gradi javna kanalizacija, se zgradi odcep do mesta,
na katerem sta priključena najmanj dva uporabnika pod pogo
jem, da se s tem strinja tudi lastnik služečega zemljišča. V vseh
ostalih primerih (manj kot dva uporabnika, neurejena služnost
in dostop do objekta) pa mora uporabnik sam zagotoviti pogoje
za možnost priključitve na javno kanalizacijo.

9. člen
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje storitev
gospodarske javne službe:
– zgrajena javna kanalizacija
– priključki na javno kanalizacijo
– javna pooblastila izvajalca.
10. člen
Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave
kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Objekti in
naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infra

14. člen
V času projektiranja novega kanala imajo uporabniki pra
vico predlagati smer oziroma lokacijo kanala pod pogojem, da
se s tem strinjajo tudi lastniki zemljišč, po katerih naj bi potekal
kanal. Prav tako imajo pravico določiti mesto priključitve na
javno kanalizacijo, bodisi v jašku ali na poljubnem drugem me
stu, pri čemer jim mora izvajalec omogočiti izvedbo odcepa in
možnost direktnega priklopa na kanal. V primeru, da uporabnik
mesta priključitve ne določi, to v njegovem imenu opravi izvaja
lec oziroma pooblaščeni izdelovalec projektne dokumentacije.
15. člen
Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno
kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena, ali ko to
zahteva položaj in velikost objektov, se izjemoma dovoli tudi
izgradnja dveh ali več priključkov pod pogojem, da se plačajo
vse potrebne dajatve in obračunajo višji stroški vzdrževanja
sistema.

17. člen
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni do
voljeno posegati v kanalizacijske objekte in naprave javne
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kanalizacije. Na trasi kanalizacije se ne sme graditi, postavljati
objektov, nasipati materiala in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi
lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo
delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v
interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali
jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko
omrežje.

IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

18. člen
Sprememba dimenzije priključka, trase, merskega mesta
in izvedba dodatnega priključka, se obravnava na enak način,
kot da gre za nov kanalizacijski priključek.
19. člen
Odjava priključka je dovoljena samo v primeru rušitve
priključenega objekta in v primeru začasnega priključka. Upo
rabnik mora zahtevo za odjavo v pisni obliki posredovati upra
vljavcu kanalizacije. Prekinitev priključka izvede usposobljeni
izvajalec gradbenih del na stroške uporabnika.
Javna pooblastila
20. člen
Za vsak poseg v prostor na celotnem območju, kjer se
izvaja gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadne
vode, mora izvajalec javne službe na osnovi vloge investitorja
izdati soglasje ali potrdilo:
– Na območju predvidene gradnje z urejeno javno kana
lizacijo:
Investitor mora za objekt, v katerem nastaja komunalna
odpadna voda, v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo. Vlogi
za izdajo soglasja, ki mora vsebovati podatke o investitorju
in o nameravani gradnji oziroma spremembi namembnosti,
mora biti priložena idejna zasnova s predpisanimi sestavinami,
povezanimi s predmetom soglašanja, ki jih določa zakon in
podzakonski predpisi.
– Na območju predvidene gradnje, kjer ni javne kanali
zacije:
Investitor mora za objekt, v katerem nastaja komunalna
odpadna voda, v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
pridobiti potrdilo izvajalca, da bo odvajanje komunalne odpadne
vode urejeno v skladu s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih čistilnih naprav in tem odlokom. Vlogi
za izdajo potrdila, ki mora vsebovati podatke o investitorju
in o nameravani gradnji oziroma spremembi namembnosti,
mora biti priložena idejna zasnova s predpisanimi sestavinami,
povezanimi s predmetom soglašanja, ki jih določa zakon in
podzakonski predpisi.
– Na obstoječem poselitvenem območju ob izgradnji jav
ne kanalizacije:
Na osnovi odločbe o odmeri komunalnega prispevka, ki
jo občinska uprava Občine Trebnje izda po uradni dolžnosti in
priloženega potrdila občinske uprave o plačilu komunalnega
prispevka, uporabnik pri izvajalcu vloži vlogo za izdajo soglasja
za priključitev. Na osnovi vloge izvajalec uporabniku izda so
glasje s pogoji za priključitev.
Uporabnik se je dolžan priključiti na javno kanalizacijo
najkasneje v roku šestih mesecev po izgradnji javnega kana
lizacijskega omrežja s končnim čiščenjem na čistilni napravi,
razen za tiste uporabnike, ki imajo odvajanje odpadnih voda
rešeno v skladu z zakonodajo.
21. člen
Roki za izdajo posameznih dokumentov so 15 dni od
prejema popolne vloge oziroma 30 dni, če gre za zahteven
objekt.
Izvajalec izda pozitivno soglasje za priključitev na javno
kanalizacijo uporabniku, ko ima le‑ta poravnane vse obveznosti
do izvajalca in Občine Trebnje.
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Območje, ki je opremljeno z javno kanalizacijo
22. člen
Storitve, ki jih je dolžan izvajati izvajalec javne službe za
zagotavljanje nemotenega delovanja javne kanalizacije, so:
– upravljanje, vzdrževanje in čiščenje objektov javne ka
nalizacije;
– zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode in padavinske vode iz javnih površin;
– zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne
vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne
površine in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne
kanalizacije;
– zagotoviti prevzem komunalne odpadne vode in gre
zničnih gošč pri uporabniku in zagotoviti obdelavo na centralni
čistilni napravi;
– zagotoviti prevzem in obdelavo blata iz malih komunal
nih čistilnih naprav;
– izdelati načrt ravnanja z blatom o načinu predvidene
obdelave prevzetega blata ter o nadaljnji uporabi oziroma pre
delavi do končne dispozicije obdelanega blata;
– izvajati obratovalni monitoring za male komunalne či
stilne naprave;
– izdelava potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih ko
munalnih čistilnih naprav;
– opravljati nadzor nad sestavo odpadne vode in nadzor
nad delovanjem čistilnih naprav;
– opravljati nadzor nad stanjem kanalizacijskih priključkov
in interne kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika v pred
pisanih obdobjih;
– skrbeti za razvoj dejavnosti ter pripravo planskih doku
mentov;
– sodelovati pri izgradnji novega kanalizacijskega omrežja;
– planiranje obnov, širitev, dopolnitev javne kanalizacije;
– vodenje investicijskih vzdrževalnih del na javni kana
lizaciji;
– izvajanje rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji;
– izvajanje nadzora novozgrajenih priključkov;
– sodelovanje pri tehničnih pregledih objektov;
– skrbeti za redni obračun izvajanja storitev javne službe,
okoljske dajatve, in ostalih, s posebnimi predpisi določenih
dajatev.
Spremljajoče zadolžitve izvajalca javne službe
– voditi kataster kanalizacijskega omrežja in celotne go
spodarske javne infrastrukture, namenjene dejavnosti javne
službe, ki jo izvaja,
– voditi kataster greznic,
– občini omogočiti dostop do podatkov iz katastra in ji
posredovati podatke za zbirni kataster,
– skrbeti za ustrezno kadrovsko usposobljenost zapo
slenih,
– skrbeti za ustrezno tehnično opremljenost.
Območje, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo
23. člen
Izvajalec javne službe mora zagotavljati:
– prevzem blata iz obstoječih greznic ter malih čistilnih
naprav pri uporabniku storitev ter obdelavo blata na Centralni
čistilni napravi najmanj enkrat na štiri leta;
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obde
lavo njihove vsebine na Centralni čistilni napravi.
Izvajalec mora lastnike ali upravljavce nepretočnih gre
znic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav
preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno običajen
način obvestiti o:
– komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obde
luje komunalna odpadna voda in blato;
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– rokih in času praznjenja nepretočnih, obstoječih greznic
in prevzemanju blata malih komunalnih čistilnih naprav.
Izvajalec mora izdelati terminski plan praznjenja in zago
tavljati prevzem blata za:
– redno praznjenje nepretočnih greznic;
– prevzem blata (obstoječih greznic) najmanj enkrat na
štiri leta;
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav naj
manj enkrat na štiri leta.
Praznjenje greznic se izvaja po planu izvajalca in na
osnovi naročila uporabnikov. Storitev prevzema blata iz obsto
ječih greznic, malih čistilnih naprav ter praznjenje nepretočnih
greznic izvajalec lahko odda po pogodbi tudi drugim podizvajal
cem. Naročila za storitev se zbirajo pri izvajalcu. Podizvajalec
je dolžan posredovati redne podatke o izvedenem delu. Za
uporabnike se pogoji ne spreminjajo.
Ostale obveznosti izvajalca javne službe
24. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti izvajanje te službe
v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne odpa
dne in padavinske vode, ki mora vsebovati podatke, oprede
ljene v Pravilniku o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja ko
munalne odpadne in padavinske vode.
Program pripravi izvajalec javne službe v tekočem letu za
naslednje leto in ga posreduje občini v uskladitev najkasneje
do 31. oktobra tekočega leta za naslednje leto. Za uskladitev
programa je pooblaščen župan občine.
Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za
okolje, posredovati usklajen program najkasneje do 31. decem
bra tekočega leta za naslednje leto.
25. člen
Izvajalec javne službe je dolžan voditi evidence o:
– naseljih, kjer se zagotavlja storitev javne službe;
– stavbah, ki so priključene na javno kanalizacijo;
– stavbah, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja
v kanalizacijo, ki ni javna in se čisti v mali čistilni napravi ali
zbira v nepretočni greznici;
– evidenco o malih čistilnih napravah, stavbah, katerih
komunalna odpadna voda se odvaja v malo komunalno čistilno
napravo;
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v
obstoječo greznico;
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se zbira v
nepretočno greznico;
– objektih in napravah sekundarnega, primarnega in ma
gistralnega omrežja;
– komunalnih, skupnih in malih komunalnih čistilnih na
pravah;
– priključkih stavb na javno kanalizacijo;
– napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno
kanalizacijo;
– celotni količini odvedene in prečiščene komunalne od
padne vode;
– celotni količini odvedene in prečiščene industrijske od
padne vode;
– količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega
blata;
– količini komunalne odpadne vode, prevzete s praznje
njem greznic;
– utrjenih površinah, za katere zagotavlja odvajanje pa
davinske vode;
– izdanih potrdilih in strokovnih ocenah po predpisih,
ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav;
– stroških izvajanja javne službe.
26. člen
Izvajalec je materialno odgovoren za škodo, ki nastane na
napravah in objektih uporabnika kot posledica nestrokovnega
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ali malomarnega vzdrževanja kanalizacijskega sistema. Ni pa
odgovoren za škodo, ki nastane kot posledica:
– višje sile, to je v primerih, opredeljenih v prvem odstavku
27. člena tega odloka;
– neurejenih vodotokov in zalednih vod;
– ko priključitev ni izvedena v skladu s soglasjem izva
jalca.
27. člen
Izvajalec lahko prekine odvajanje odpadne vode v primeru
višje sile. Kot višja sila se upoštevajo nepredvidljive okvare in
motnje delovanja na objektih in napravah javne kanalizacije
zaradi poplav, potresa, zemeljskega premika, udora, eksplozi
je, požara, daljšega izpada električne energije, terorističnega
dejanja in podobno.
V navedenih primerih mora izvajalec ukrepati v skladu s
sprejetimi načrti ukrepov za posamezne primere.
28. člen
Ob vsaki začasni prekinitvi odvajanja in čiščenja odpadne
vode mora izvajalec o tem pisno ali preko sredstev javnega
obveščanja obvestiti vse prizadete uporabnike, pri čemer mora
obvezno navesti čas, dolžino trajanja prekinitve, način ravnanja
z odpadno vodo v času prekinitve in posledice v primeru neu
poštevanja tega navodila. Prav tako je dolžan obvestiti tudi vse
ostale osebe, ki niso neposredno priključene na javno kanaliza
cijo, bi pa v času prekinitve lahko utrpele morebitno škodo.
29. člen
Uporabniku v času trajanja prekinitve ni dovoljeno iz
puščati vode v javno kanalizacijsko omrežje in je odgovoren
za vso neposredno in posredno škodo, ki bi nastala s tem
dejanjem.
30. člen
Izvajalec na stroške uporabnika, po predhodnem pisnem
obvestilu, prekine odvajanje odpadne vode, kadar:
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje
in premoženje prebivalcev,
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža vodne
vire ali oskrbo s pitno vodo,
– uporabnik ne poravna stroškov storitev v osmih dneh po
prejemu pisnega opomina,
– je kanalizacijski priključek izveden brez soglasja izva
jalca,
– uporabnik onemogoča izvajalcu meritve parametrov
količin in onesnaženosti,
– stanje interne kanalizacije ogroža delovanje javne kana
lizacije ali procesa na komunalni čistilni napravi.
Prekinjeno odvajanje odpadne vode velja za čas do od
prave vzroka prekinitve. Vse stroške, nastale s prekinitvijo in
ponovno priključitvijo, plača uporabnik.
31. člen
Izvajalec javne službe mora ministrstvu in Občini Trebnje
najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o
izvajanju javne službe za preteklo leto.
V. OBVEZNOSTI IN PRAVICE UPORABNIKOV
Območje, ki je opremljeno z javno kanalizacijo
32. člen
Priključitev stavbe oziroma objekta na javno kanaliza
cijsko omrežje uporabnik izvede na podlagi pisnega soglasja
izvajalca.
Uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo odpadno
vodo samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi
in s pogoji pisnega soglasja izvajalca javne službe.
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33. člen
Obveznosti uporabnika so naslednje:
– interna kanalizacija mora biti zgrajena v skladu s so
glasjem izvajalca;
– skrbi za redno vzdrževanje interne kanalizacije;
– ob gradnji in izvedbi vzdrževalnih del na objektih in
površinah ob javni kanalizaciji skrbeti, da ne poškoduje javne
kanalizacije;
– izvajalcu omogoča pregled interne kanalizacije, kadar
je to potrebno;
– dovoli dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrže
valnih del na javni kanalizaciji, kadar le‑ta poteka po njegovem
zemljišču;
– v primeru motenj v delovanju kanalizacijskega sistema
o tem opozori izvajalca;
– redno plačuje račune za odvajanje in čiščenje odpadne
vode.
34. člen
Na območju poselitve, ki je opremljena z javno kanalizaci
jo, mora uporabnik (lastnik stavbe), v kateri nastaja komunalna
odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda
odvaja v javno kanalizacijo.
Na območju poselitve, kjer se na novo zgradi javna ka
nalizacija, je uporabnik dolžan greznico opustiti in se v roku
šestih mesecev po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja
s končnim čiščenjem na čistilni napravi priključiti na javno ka
nalizacijo. Za priključitev je dolžan pridobiti soglasje izvajalca
in plačati komunalni prispevek.
35. člen
Lastnik stavbe mora za padavinsko vodo, ki odteka s
strehe stavbe, zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali po
sredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo. Prav tako mora
za padavinsko vodo, ki odteka iz utrjenih površin zagotoviti
odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode,
kadar je to izvedljivo.
Na območjih kjer ponikanje zaradi sestave tal ni možno,
kanalizacijski sistem pa omogoča priključitev padavinskih voda,
se le ta lahko odvaja v javno kanalizacijo, pod pogojem, da
uporabnik pridobi soglasje za priključitev padavinskih voda.
36. člen
Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovale
okolju, objektom in napravam javne kanalizacije in delavcem, ki
vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. Vsebnost teh snovi ne sme
preseči, s predpisi določene maksimalno dovoljene vrednosti
za izpust v javno kanalizacijsko omrežje.
V fekalno kanalizacijo je prepovedano odvajati:
– strupene snovi;
– odpadna topila;
– snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske me
šanice;
– jedke snovi (kisline, alkalije in soli);
– maščobe in odpadno olje;
– trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj,
rastlinske ostanke, trupla poginulih živali;
– mavec, pesek, tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino,
plastiko ali druge predmete;
– radioaktivne snovi;
– kužne snovi;
– odpadno vodo iz gnojišč, silažno vodo;
– svežega ali pregnitega blata iz greznic;
– zmlete ali zdrobljene trdne odpadke (montaža nožnih
sekal na iztoku v fekalno kanalizacijo je prepovedana).
Območje brez javne kanalizacije
37. člen
Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije se za
predvidene stavbe, v katerih nastaja komunalna odpadna voda,
le‑ta lahko odvaja v nepretočne greznice – če obremenitev ne
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presega 50 PE in je nepretočna greznica zgrajena v skladu s
predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, njeno praznjenje pa se
izvaja v skladu s tem odlokom oziroma v male čistilne naprave.
Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije se iz
obstoječih objektov komunalna odpadna voda lahko zbira v
obstoječi greznici.
Na poselitvenem območju, kjer po operativnem programu
opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja
javne kanalizacije, morajo lastniki obstoječih stavb na svoje
stroške zagotoviti čiščenje v mali čistilni napravi ali zbiranje v
nepretočni greznici najpozneje do 31. decembra 2017, če stav
ba ni na občutljivem območju oziroma do 31. decembra 2015
če je na občutljivem območju. Na poselitvenem območju, kjer
po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanaliza
cijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, za nove objekte
ni dovoljena gradnja greznic, temveč se predvidi gradnja malih
čistilnih naprav.
Predpisane velikosti greznic:
– nepretočne 3000 litrov na osebo;
– pretočne (obstoječe) 2000 litrov na osebo;
– minimalna prostornina greznice je 6000 litrov.
Uporabnik stavbe, iz katere se komunalne odpadne vode
odvajajo v nepretočno greznico, je le‑to dolžan redno prazniti.
Uporabnik stavbe iz katere se komunalne odpadne vode
odvajajo v obstoječo greznico, je le‑to dolžan izprazniti najmanj
en krat na štiri leta.
Stroške prevoza in predelave blata krije uporabnik, oziro
ma povzročitelj onesnaženja.
Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano od
važati na javne ali kmetijske površine, oziroma neposredno
odvajati v površinske ali podzemne vode.
Male čistilne naprave
38. člen
Uporabnik objekta, ki ima za čiščenje odpadnih vod zgra
jeno malo čistilno napravo, je upravičen do plačevanja nižje
okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja
odpadne vode.
Za znižanje okoljske dajatve mora lastnik objekta, iz kate
rega se odpadne vode čistijo v mali komunalni čistilni napravi,
priložiti izjavo o skladnosti za malo čistilno napravo ter z izvajal
cem javne službe podpisati pogodbo za izdelavo ocene obrato
vanja, kontrolo delovanja in prevzem blata iz male komunalne
čistilne naprave.
V malo komunalno čistilno napravo je prepovedano odva
jati industrijsko odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodo.
Uporabnik stavbe, iz katere se komunalne odpadne vode
odvajajo v malo čistilno napravo je dolžan naročiti odvoz blata
vsaj en krat na štiri leta.
39. člen
Prve meritve in obratovalni monitoring zagotavlja izvajalec
javne službe, za celotno področje, kjer izvaja javno službo, ne
glede na to, ali malo komunalno čistilno napravo upravlja sam
v okviru storitev javne službe ali jo upravlja druga oseba.
Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do 50
PE lahko namesto prvih meritev in obratovalnega monitoringa
izvajalec javne službe izdela oceno obratovanja male komu
nalne čistilne naprave.
Nadzor nad delovanjem objektov in naprav ravnanja
z odpadno vodo
40. člen
Izvajalec in občinska inšpekcija Občine Trebnje imata
pravico in dolžnost, da v primeru potrebe opravita pregled ka
nalizacijskih objektov in naprav, ne glede na to, kdo je lastnik
oziroma uporabnik teh objektov in naprav. Občinska inšpekcija
Občine Trebnje lahko izvajalcu naloži obvezni pregled kanali
zacijskih objektov in naprav ter izdelavo poročila, ki je sestavni
del inšpekcijskega postopka.
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VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
41. člen
Viri financiranja javne službe so:
– cena storitev javne službe,
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri.
Cena storitev odvajanja in čiščenja
42. člen
Cena storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavin
ske odpadne vode se oblikuje in potrjuje na način, ki ga določa
jo predpisi o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospo
darskih javnih služb varstva okolja, na predlog izvajalca.
43. člen
Cena storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavin
ske odpadne vode mora biti prikazana ločeno za:
1. storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode;
2. storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode;
3. storitve, vezane na obstoječe greznice in male komu
nalne čistilne naprave;
4. storitve, vezane na nepretočne greznice.
V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
ni opremljena z vodomerom za merjenje porabe pitne vode, se
za količino storitev iz prejšnjega odstavka upošteva letno 25 m3
na osebo, ki je v stavbi stalno prijavljena, za stavbe brez stalno
prijavljenih prebivalcev pa letno 25 m3.
44. člen
Odvajanje in čiščenje industrijske vode se ureja s pogod
bo med izvajalcem in uporabnikom.
45. člen
Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene (jo
vgrajuje v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji),
jo odvaja neposredno v vodotok ali ponika, ima pravico zah
tevati, da se mu ta delež odšteje od obračunane kanalščine,
stroška čiščenja in takse za obremenjevanje vode pod nasle
dnjimi pogoji:
– da se količina tako uporabljene vode meri s posebej
vgrajenim vodomerom,
– da razpolaga s sistemom za ponikanje ali odvajanje
vode v vodotok in da je za ta objekt pridobil tudi uporabno
dovoljenje in vsa ostala soglasja.
46. člen
Čiščenje odpadne vode plačujejo samo uporabniki, kate
rih odpadna voda se preko javne kanalizacije odvaja do naprav
za čiščenje odpadne vode.
47. člen
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pra
vico, da v 8 dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri
izvajalcu. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila. Izvajalec
mora na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 8 dni
od prejema ugovora.
Če uporabnik svojih obveznosti ne poravna niti v 8 dneh
po prejemu odgovora, mu izvajalec pošlje opomin. Če uporab
nik tudi v tem primeru ne poravna obveznosti, izvajalec v 15
dneh po izdaji opomina izvede prekinitev odvajanja odpadne
vode. S sklepom o prekinitvi odvajanja odpadne vode izvajalec
uporabnika obvesti, da je dolžan poravnati vse stroške v zvezi s
prekinitvijo odvajanja odpadne vode. Stroški ponovnega priklo
pa na kanalizacijsko omrežje bremenijo uporabnika. Prekinitev
odvajanja odpadne vode velja toliko časa, dokler uporabnik ne
poravna vseh obveznosti do izvajalca.
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VII. NADZOR
48. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja ob
činska inšpekcija Občine Trebnje, kolikor zakon ne določa
drugače.
Nadzorni organ vodi in odloča v postopku o prekršku po
določbah Zakona o prekrških kot prekrškovni organ v skladu
s pooblastili.
V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na
podlagi prvega odstavka tega člena, v roku, določenem v od
ločbi, občinski inšpektor lahko odredi prisilno izvršitev odločbe
na stroške zavezanca.
Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje, to je
ravnanje, ki ni v skladu s tem odlokom. V primeru neupošte
vanja določil tega odloka je dolžan kršitelje prijaviti občinski
inšpekciji Občine Trebnje.
VIII. DOLOČBE O SANKCIJAH
49. člen
Z globo 1.400 EUR se za prekršek sankcionira izvajalec
javne službe, če:
– ravna v nasprotju z določili: 2., 4., 5., 20., 22., 23., 24.,
25., 27., 28. ali 42. člena tega odloka.
Z globo 400 EUR se sankcionira odgovorna oseba izva
jalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
50. člen
Z globo 1.400 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik
– pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju z določili: 11., 13., 17., 18., 19., 29.,
32., 33., 34., 35., 36., 37. člena ter tretjim in četrtim odstavkom
41. člena tega odloka.
Z globo 400 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega
člena.
Z globo 800 EUR se sankcionira samostojni podjetnik po
sameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če
kot uporabnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 400 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik
– fizična oseba, če kot uporabnik stori prekršek iz prvega od
stavka tega člena.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne
odpadne vode iz tega odloka morajo biti izpolnjene v rokih dolo
čenih s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz komunalnih čistilnih naprav, emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih čistilnih naprav in emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
52. člen
Zahteve iz prejšnjega člena so za posamezno območje
poselitve podrobneje opredeljene v operativnem programu od
vajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.
53. člen
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe do
izteka rokov za prilagoditev iz prejšnjega člena (do izgradnje
javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave) za stavbe v
naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo
in za stavbe zunaj naselja, zagotoviti prevzem blata iz obsto
ječih greznic in njegovo obdelavo, ko je to potrebno oziroma
najmanj enkrat na štiri leta.
54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 67/93)
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55. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-00012/2007
Trebnje, dne 11. novembra 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
I.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 33/09) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 45/07 in 111/07) je župan Občine Trebnje dne 8. 12.
2009 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Trebnje
v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Trebnje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja
nuarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
Obdobje začasnega financiranja, za katerega je sprejel
ta sklep župan, lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni
sprejet v obdobju začasnega financiranja, se obdobje začasne
ga financiranja lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2010 se financiranje funkcij
občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov
(v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na
podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2009 (Ura
dni list RS, št. 33/09; v nadaljevanju: Odlok o proračunu Občine
Trebnje) in za iste programe kot v letu 2009.
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o jav
nih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
110/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08
in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Trebnje.

2.657.987

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.500.983

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena
kem obdobju v proračunu za leto 2009.
V obdobju začasnega financiranja občina ne sme poveča
ti števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2009.

1.866.044
1.800.852

703 Davki na premoženje

53.108

704 Domači davki na blago in storitve

12.084

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

634.939
45.488
1.070
7.934
18.993
561.454
16.272

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

1.526

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolg. sredstev

14.746

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Sredstva Evropskih skladov
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva, izločena v rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

v EUR
Proračun januar
–marec 2010

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

700 Davki na dohodek in dobiček
Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje
v obdobju januar–marec 2010

13925

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:

70 DAVČNI PRIHODKI

4504.

Stran

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

0
0
140.732
140.732
0
1.662.355
414.495
140.695
23.623
241.619
8.558
0
613.637
0
432.553
22.226
158.858
554.751
554.751
79.472
0

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

79.472

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

0
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Uradni list Republike Slovenije
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
995.632

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

S tem sklepom se določi prioriteta financiranja posame
znega neposrednega uporabnika glede na obseg sredstev, kar
pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem
redu glede na razpoložljivo kvoto:
– za izplačilo plač in prispevkov,
– za socialne transfere in transfere posameznikom,
– za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko
predpisanih nalog,
– za ostale materialne stroške,
– za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
– za dogovorjene programe.

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČA
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KA
PITALSKIH DELEŽEV

6. člen
(uporaba predpisov)
0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proraču
nu Občine Trebnje.
7. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)

5. člen
(izvrševanje proračuna)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)

35.709

55 ODPLAČILA DOLGA

35.709

550 Odplačila domačega dolga

35.709

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)

959.923

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–35.709

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)

–995.632

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA (za
porabo v obdobju januar–marec 2010)
9009 Splošni sklad za drugo

0

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o
proračunu Občine Trebnje, če niso načrtovani v začasnem
financiranju.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla
čane obveznosti vključijo v proračun občine tekočega leta.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
8. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v
skladu z 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da
se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje
začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej
podlagi ne more povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov,
ki je določen v 3. členu tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se vroči nadzornemu odboru ter se objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 410-306/2009
Trebnje, dne 8. decembra 2009
Župan
Občina Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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4505.

Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine
cestnine za vozila, katerih največja dovoljena
masa presega 3.500 kg

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o cestnini
za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
(Uradni list RS, št. 69/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine
za vozila, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg
1. člen
Ta uredba določa faktorje prilagoditve višine cestnine za
vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
2. člen
(1) Faktor prilagoditve višine cestnine za vozila emisij
skega razreda EURO III znaša 0,875, za vozila emisijskega
razreda EURO IV in več pa 0,775 glede na višino cestnine,
določeno s Sklepom o določitvi višine cestnine za vozila, ka
terih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list
RS, št. 30/09; v nadaljnjem besedilu: sklep o določitvi višine
cestnine).
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja le pri ce
stninjenju, kot je določeno v tretjem odstavku 14. člena Zakona
o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega
3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08).
3. člen
Faktor prilagoditve višine cestnine v nočnem času med
22. uro zvečer in 6. uro zjutraj znaša 0,9 glede na višino cestni
ne, določeno s sklepom o določitvi višine cestnine, in velja za
vsa vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg,
ki ne uveljavljajo prilagoditve višine cestnine glede na emisijski
razred vozila EURO III in več.
4. člen
Najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi te uredbe Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., uskladi cenik cestnin za
cestninske ceste, ki jih upravlja, s to uredbo.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z začetkom
veljavnosti cenika cestnine iz prejšnjega člena.
Št. 00721-25/2009/5
Ljubljana, dne 10. decembra 2009
EVA 2009-2411-0060
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

4506.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o normativih in standardih za
določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa

Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni de
javnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru – 1 in 112/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o normativih in standardih za
določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa
1. člen
V Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev
za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega pro
grama (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07 in 89/08)
se v 27. členu doda novi tretji odstavek, ki glasi:
»Obseg financiranja s strani agencije, vezan na posame
znega raziskovalca, lahko znaša največ en ekvivalent polne
zaposlitve.«.
2. člen
V 32. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Poleg odstopanj, določenih v prejšnjem odstavku, je
dovoljen dodaten prenos iz sredstev namenjenih pokrivanju ne
posrednih materialnih in nematerialnih stroškov programa ozi
roma projekta v višini 15% ob pogoju, da gre v celoti za prenos
sredstev v korist sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije
opreme neposredno potrebne pri izvedbi programa oziroma
projekta. V tem primeru je dovoljeno odstopanje, določeno v
prvem odstavku tega člena, za sredstva za pokrivanje stroškov
amortizacije lahko preseženo za preneseni del iz sredstev za
neposredne materialne in nematerialne stroške.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek se črta.
Za šestim odstavkom se dodata dva nova sedmi in osmi
odstavek, ki se glasita:
»V primeru, da izvajanje programov oziroma projektov
traja več kot eno leto, je dovoljeno ob koncu poslovnega leta v
okviru obdobja izvajanja programov oziroma projektov izkazati
kratkoročno odložene prihodke, skladno z Zakonom o računo
vodstvu in/ali Slovenskimi računovodskimi standardi, na način,
da se ohrani struktura in namen v okviru dovoljenih odstopanj
določenih s to uredbo.
Če pri izvajanju programov oziroma projektov pride do
nižjih stroškov od normiranih, ki so določeni s to uredbo, in iz
tega naslova pride do presežka prihodkov nad odhodki, je do
voljeno presežek, ki nastane iz naslova financiranja programov
oziroma projektov, razporediti za razvoj raziskovalne dejavno
sti oziroma presežek vrniti v Proračun Republike Slovenije,
skladno z normativnimi akti, ki urejajo razporejanje presežka
prihodkov nad odhodki.«.
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3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-6/2009/4
Ljubljana, dne 10. decembra 2009
EVA 2009-3211-0034
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

4507.

Sklep o določitvi obsega pravic za sklepanje
varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi za leto 2009

Na podlagi 7. člena Zakona o nacionalni stanovanjski var
čevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje
stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št. 96/07 – uradno
prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi obsega pravic za sklepanje
varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi za leto 2009
I.
Obseg pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za var
čevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi se za leto
2009 določi v višini 3.400 lotov, ki so ostali neizkoriščeni iz
dodeljenih pravic bankam po razpisu v letu 2008.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35201-11/2009/5
Ljubljana, dne 10. decembra 2009
EVA 2009-2511-0115
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

4508.

Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama
upravičencev do donacij za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o doho
dnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09)
in četrtega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela doho
dnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama
upravičencev do donacij za leto 2009
1. člen
V Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 61/09 in 75/09) se področje
7. UPRAVIČENCI S PODROČJA OKOLJA IN PROSTORA
dopolni z naslednjima upravičencema:
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»
DRUŠTVO VIVAMAR - DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI
RAZVOJ MORJA

KLAVČIČEVA 002, 1241 KAMNIK

44789483

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE, RAZISKOVANJE IN
TRAJNOSTNI RAZVOJ DINARIDOV DINARICUM

JURJEVICA 002A, 1310 RIBNICA

23215283
«.

2. člen
Področje 10.1. UPRAVIČENCI S PODROČJA ŠOLSTVA
se dopolni z naslednjim upravičencem:

»

ASTRONOMSKO DRUŠTVO JAVORNIK

Kolodvorska 006, 1000 Ljubljana

41492366
«.

3. člen
Področje 10.2. UPRAVIČENCI S PODROČJA ŠPORTA
se dopolni z naslednjimi upravičenci:
»
AERO KLUB SLOVENSKE KONJICE

GRAJSKA ULICA 4, 3210 SLOVENSKE
KONJICE

29595088

DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU NOVA
GORICA

CANKARJEVA ULICA 30, 5000 NOVA
GORICA

48179167

DRUŠTVO NOGOMETNIH SODNIKOV LJUBLJANA

VODNIKOVA CESTA 155, 1000
LJUBLJANA

60793341

DRUŠTVO YOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

KOPER, KIDRIČEVA ULICA 44,
6000 KOPER - CAPODISTRIA

46127569

KARATE KLUB BRANIK

MLADINSKA ULICA 29, 2000 MARIBOR

41482352

KARATE KLUB BREZOVICA

KAMNIK POD KRIMOM 238,
1352 PRESERJE

99147696

KARATE KLUB MISLINJA

DOVŽE 10, 2382 MISLINJA

31754503

KARATE KLUB NOVO MESTO

VELIKE BRUSNICE 101, 8321 BRUSNICE

45554889

KEGLJAŠKI KLUB KAMNIK

MEKINJE, CANKARJEVA CESTA 26A,
1241 KAMNIK

37808958

KEGLJAŠKI KLUB KONJICE

STARI TRG 41, 3210 SLOVENSKE
KONJICE

13560590

KEGLJAŠKO DRUŠTVO MEDVODE

ČARMANOVA ULICA 10, 1215 MEDVODE

79344631

KLUB MARATONEC LENART

PARTIZANSKA CESTA 5, 2230 LENART
V SLOV. GORICAH

84061278

KLUB ZA GORSKE TEKE GRMADA

NEDOHOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA

57266719

KOLESARSKO DRUŠTVO BRANIK MARIBOR SLOVENIJA

MLADINSKA ULICA 29, 2000 MARIBOR

86464973

KOROŠKI PLESNI KLUB KARMEN RAVNE NA
KOROŠKEM

ČEČOVJE 27, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

81812183

KOŠARKARSKI KLUB BLANCA 2003

VRANJE 5, 8290 SEVNICA

36396516

KOŠARKARSKI KLUB CELJSKI VITEZ

KOSOVELOVA ULICA 1, 3000 CELJE

16321863

KOŠARKARSKI KLUB ŠENTJUR

GAJSTOVA POT 2A, 3230 ŠENTJUR

74461044

KOŠARKARSKI KLUB TRŽIŠČE

PIJAVICE 10, 8295 TRŽIŠČE

26022192

LOKOSTRELSKO DRUŠTVO LOGATEC

PARTIZANSKA ULICA 6, 1370 LOGATEC

42840686
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MODELARSKI KLUB VRHNIKA

TURNOVŠE 36, 1360 VRHNIKA

42688337

MOŠKI AKADEMSKI ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA

CELOVŠKA CESTA 25, 1000 LJUBLJANA

54145449

NAMIZNOTENIŠKI KLUB MERKUR KRANJ

SELJAKOVO NASELJE 1, 4000 KRANJ

62815369

NOGOMETNI KLUB DOBROVCE

DOBROVCE, KIDRIČEVA CESTA 55,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

64208761

NOGOMETNI KLUB TEZNO MARIBOR

PTUJSKA CESTA 84, 2000 MARIBOR

56874383

NOGOMETNO DRUŠTVO IDRIJA

GREGORČIČEVA ULICA 8, 5280 IDRIJA

63963906

PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK - ČRNI VRH NAD
IDRIJO

ČRNI VRH 84, 5274 ČRNI VRH NAD
IDRIJO

72993529

PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA KRANJ

LJUBLJANSKA CESTA 24A, 4000 KRANJ

25973991

PLANINSKO DRUŠTVO OJSTRICA CELJE

KIDRIČEVA ULICA 3, 3000 CELJE

78680522

PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA MARIBOR

MACUNOVA ULICA 40, 2000 MARIBOR

22501223

PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA

TRG SVOBODE 16, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

79672787

PLANINSKO DRUŠTVO VALENTIN STANIČ KANAL

GRADNIKOVA ULICA 3, 5213 KANAL

57801908

PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO

VRANSKO 59, 3305 VRANSKO

25905538

PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI

TAVČARJEVA ULICA 10, 4226 ŽIRI

54152135

PLESNI KLUB IDRIJA

GRILČEVA ULICA 30, 5280 IDRIJA

24114197

RADIOKLUB ORMOŽ

LJUTOMERSKA CESTA 30, 2270 ORMOŽ

66769370

RIBIŠKA DRUŽINA CELJE

ČOPOVA ULICA 19, 3000 CELJE

40882195

ROKOMETNI KLUB RAČE

CESTA TALCEV 13, 2327 RAČE

80610650

ROKOMETNI KLUB SLOVENJ GRADEC

KOPALIŠKA ULICA 27, 2380 SLOVENJ
GRADEC

20463308

SMUČARSKI KLUB DOMEL ŽELEZNIKI

OTOKI 21, 4228 ŽELEZNIKI

44615191

STRELSKO DRUŠTVO ELEKTRO MARIBOR

VESELOVA ULICA 6, 2000 MARIBOR

26648458

STRELSKO DRUŠTVO KOPER

SRGAŠI 38B, 6274 ŠMARJE

65614453

ŠAHOVSKI KLUB TRIGLAV KRŠKO

CESTA 4. JULIJA 58, 8270 KRŠKO

44017863

ŠPORTNA ZVEZA PIVKA

KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA

38085542

ŠPORTNO DRUŠTVO FIT KOPER

PRISTANIŠKA ULICA 8, 6000 KOPER CAPODISTRIA

58063960

HOKEJSKI KLUB OLIMPIJA

CELOVŠKA CESTA 25, 1000 LJUBLJANA

97333786

KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI

ČREŠNJEVEC OB DRAVI 3A,
2352 SELNICA OB DRAVI

38684438

ŠPORTNO DRUŠTVO KOŠ NOVA GORICA

SOŠKA CESTA 22, 5250 SOLKAN

39598845

ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠKI TEKAČI SEŽANA

KOSOVELOVA ULICA 5, 6210 SEŽANA

84284331

ŠPORTNO DRUŠTVO ROKOMETNA ŠOLA PTUJ

VOLKMERJEVA CESTA 26, 2250 PTUJ

94941955

ŠPORTNO DRUŠTVO SUHADOLE

SUHADOLE 44F, 1218 KOMENDA

94565694

ŠPORTNO DRUŠTVO TAEKWONDO KLUB HANKUK

PARTIZANSKA ULICA 23, 1000
LJUBLJANA

50183346

ŠPORTNO DRUŠTVO TROJKA SLOVENSKE KONJICE

ŠKALCE 67, 3210 SLOVENSKE KONJICE

82014965

ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO POSTOJNA

PREŠERNOVA ULICA 2, 6230 POSTOJNA

23201401

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO ČELESNK

ČEŠNJICE 9, 1223 BLAGOVICA

34724532

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO WADA

POLŽEVA ULICA 1, 5270 AJDOVŠČINA

30515700
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ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA

STARA CESTA 42, 9240 LJUTOMER

16059085

TENIŠKO DRUŠTVO METALNA MARIBOR

ZAGREBŠKA CESTA 67, 2000 MARIBOR

99235269

TEKAŠKI KLUB KOBARID

STRESOVA ULICA 4B, 5222 KOBARID

70603715

TEKAŠKI KLUB ŠMARNOGORSKA NAVEZA

LJUBLJANA, SEUNIGOVA ULICA 18,
1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO

70969809

TENIS KLUB TENIŠKA AKADEMIJA VOLK TOMAŽ

AŠKERČEVA ULICA 15, 3310 ŽALEC

87518805

TENIŠKI KLUB GORICA

GORICA PRI SLIVNICI 98, 3263 GORICA
PRI SLIVNICI

99304180

TENIŠKO DRUŠTVO PEKRE

BEZJAKOVA ULICA 123, 2341 LIMBUŠ

21900876

TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN VELIKE
LAŠČE

STRITARJEVA CESTA 1, 1315 VELIKE
LAŠČE

97674524

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE; ŽUPANČIČEVA 9

ŽUPANČIČEVA CESTA 9, 4260 BLED

74307495

ZVEZA STRELSKIH DRUŠTEV MARIBOR

VESELOVA ULICA 6, 2000 MARIBOR

78149029

ZVEZA ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE

SAVLJE 6, 1000 LJUBLJANA

44021232

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE PARAOLIMPIJSKI KOMITE

LJUBLJANA, CESTA 24. JUNIJA 23,
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

46127984

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA

FRTICA 7, 1270 LITIJA

35667508
«.

4. člen
Področje 13. UPRAVIČENCI S PODROČJA ZDRAVJA se
dopolni z naslednjim upravičencem:
DruštvO DEBRA SLOVENIJA

MOTNICA 003, 1236 TRZIN

18732631
«.

5. člen
Področje 14. UPRAVIČENCI S PODROČJA ZUNANJIH
ZADEV se dopolni z naslednjim upravičencem:
»
SLOGA - PLATFORMA NEVLADNIH ORGANIZACIJ
ZA RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNO
POMOČ

POVŠETOVA 037, 1000 LJUBLJANA

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42101-3/2009/8
Ljubljana, dne 3. decembra 2009
EVA 2009-1611-0193
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

79012710
«.
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MINISTRSTVA
4509.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Žirovnica
(2009–2018)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o goz
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Žirovnica
(2009–2018)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Žirovnica (2009–2018), št. 02-07/09
z dne 3. 7. 2009, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2009 do
31. decembra 2018 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Ob
močna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Žirovnica, ki meri 7.073,18
ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v ob
činah Jesenice in Žirovnica, oziroma v katastrskih občinah
Blejska Dobrava, Koroška Bela, Potoki, Žirovnica, Zabreznica
in Doslovče.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Žirovnica je s 1. januarjem
2009 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 91,48% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 7,18% državnih gozdov in 1,34% gozdov lokalnih
skupnosti;
B) površina: 4.358,89 ha, od katere je 2.641,58 ha večna
menskih gozdov in 1.717,31 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 280,70 m3/ha, od tega 178,70 m3/ha
iglavcev in 102,00 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 5,51 m3/ha, od tega 3,42 m3/ha
iglavcev in 2,09 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Žirovnica (2009–2018) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja
Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. de
cembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize pretekle
ga gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Žirovnica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije
gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.329,57 ha,
– ekološke funkcije na površini 633,80 ha ter
– socialne funkcije na površini 283,74 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Žirovnica (2009–2018) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Žirovnica za
obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2018 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 136.506 m3, od tega 90.752
m3 iglavcev in 45.754 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 137,83 ha,
– nega drogovnjaka na površini 57,44 ha,
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– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s premazom na površini na površini 32,16 ha ter
zaščita sadik gozdnega drevja z 2.580 tulci,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 130 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari, v ob
segu 15 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred erozijo, v ob
segu 37,00 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje
grmišč na površini 21,00 ha, vzdrževanje travinj na površini
88,00 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 14 delovnih
dni, sadnja plodonosnega drevja na površini 0,35 ha ter vzdr
ževanje biotopov v obsegu 4 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Žirovnica (2009–2018) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne eko
sisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Žirovnica, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2018,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v goz
dnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica
(2009–2018).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo
darske enote Žirovnica (2009–2018) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljan
ska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 68, Jesenice
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du
najska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi
s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta goz
dnogospodarske enote Žirovnica (2009–2018).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-11/2001/9
Ljubljana, dne 26. novembra 2009
EVA 2009-2311-0027
prof. dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

4510.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih
pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih
gasilnih aparatov

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja ministrica za obrambo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih
za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih
aparatov
1. člen
V Pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list
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RS, št. 108/04 in 116/07) se v 1. členu doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/123/ES Evrop
skega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o stori
tvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne, 27. 12. 2006, str. 36)
določa veljavnost dovoljenja oziroma pooblastila.«.

način mora imeti zagotovljeno sodelovanje osebe z najmanj
visokošolsko strokovno izobrazbo strojne stroke in osebo z naj
manj visokošolsko strokovno izobrazbo elektrotehnične stroke,
ob izpolnjevanju določenih pogojev za tehničnega preglednika
(v nadaljnjem besedilu: tehnični preglednik);«.

2. člen
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov iz prejšnjega
odstavka se izda za nedoločen čas.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
V 9. členu se črta druga alineja.
Dosedanja tretja, četrta in peta alinea postanejo druga,
tretja in četrta alinea.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-283/2009-5
Ljubljana, dne 8. decembra 2009
EVA 2009-1911-0022
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Pooblastila vzdrževalcem gasilnikov, ki jih je Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala pred uvelja
vitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka roka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se vzdrževalcem ga
silnikov, ki želijo pridobiti pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov
za nedoločen čas, izda na njihovo zahtevo pooblastilo v skladu
s tem pravilnikom.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-282/2009-5
Ljubljana, dne 8. decembra 2009
EVA 2009-1911-0021
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

4511.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja ministrica za obrambo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite
1. člen
V Pravilniku o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07) se
v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/123/ES Evrop
skega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o stori
tvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne, 27. 12. 2006, str. 36)
določa zahteve, ki določajo najmanjše število zaposlenih.«.
2. člen
V 5. členu se v drugem odstavku druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– s pogodbo o zaposlitvi, s pogodbo o delu v skladu z
obligacijskimi razmerji, preko kooperacije ali na drug zakonit

4512.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja ministrica za obrambo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o preizkušanju hidrantnih omrežij
1. člen
V Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni
list RS, št. 22/95) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»(2) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/123/ES Evrop
skega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o stori
tvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne, 27. 12. 2006, str.
36) določa zahteve, vezane na najmanjše število zaposlenih in
veljavnost dovoljenja oziroma pooblastila.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– delavec (v nadaljevanju: tehnični nadzornik), ki pre
izkuša hidrantna omrežja, mora izpolnjevati pogoje iz tretjega
odstavka tega člena;«.
3. člen
V 8. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij se izda
za nedoločen čas.«.
4. člen
11. člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(1) Pooblastila za preizkušanje hidrantnih omrežij, ki jih je
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala pred
uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka roka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajalcem, ki opra
vljajo preizkuse in izdajajo potrdila o brezhibnem delovanju hi
drantnih omrežij in ki želijo pridobiti pooblastilo za preizkušanje
hidrantnih omrežij za nedoločen čas, izda na njihovo zahtevo
pooblastilo v skladu s tem pravilnikom.
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6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-284/2009-5
Ljubljana, dne 8. decembra 2009
EVA 2009-1911-0023
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4513.

Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja
in posredovanja podatkov o dospelih
neporavnanih obveznostih poslovnih
subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih
transakcijskih računih

Na podlagi tretjega odstavka 219. člena Zakona o plačil
nih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09) in v skladu
s 5. točko 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS,
št. 53/02, 87/02 in 16/07), ob predhodnem soglasju ministra za
finance (št. 007-598/2009/10 z dne 3. 12. 2009), Svet Agen
cije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
izdaja
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upravne lokalne skupnosti odprt pri Upravi Republike Slovenije
za javna plačila;
– poslovni subjekt je imetnik računa, ki opravlja registri
rane dejavnosti ali s predpisom oziroma aktom o ustanovitvi
določene dejavnosti, vpisan v Poslovni register Slovenije v
skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije;
– ponudniki plačilnih storitev so banke in hranilnice,
ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje
plačilnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,
in banke držav članic, ki so pridobile dovoljenje pristojnega
nadzornega organa države sedeža za opravljanje plačilnih
storitev in so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, usta
novile podružnico na območju Republike Slovenije ali ne
posredno opravljajo plačilne storitve na območju Republike
Slovenije, Banka Slovenije in Uprava Republike Slovenije
za javna plačila;
– plačilna transakcija je vsaka domača plačilna transak
cija, čezmejna plačilna transakcija in druga plačilna transakcija,
ki se izvrši v EUR, ne glede na to, ali sta ponudnik in prejemnik
plačilnih storitev na območju Republike Slovenije, na območju
različnih držav članic ali na območju tretjih držav;
– prejemek je povečanje stanja denarnih sredstev na
računih;
– izdatek je zmanjšanje stanja denarnih sredstev na
računih;
– stanje na transakcijskem računu je knjigovodsko
stanje na transakcijskem računu na zadnji dan v mesecu, za
katerega se poroča.
II. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O DOSPELIH
NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH POSLOVNIH
SUBJEKTOV

NAVODILO
o vsebini, načinu in rokih zbiranja
in posredovanja podatkov o dospelih
neporavnanih obveznostih poslovnih
subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih
transakcijskih računih

3. člen
Ponudniki plačilnih storitev vodijo evidenco o dospelih
neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov.

I. SPLOŠNI DOLOČBI

4. člen
(1) Evidenca o dospelih neporavnanih obveznostih za
vsak poslovni subjekt oziroma vsak njegov transakcijski račun
zajema podatke za celotno poročevalsko obdobje od nastanka
neporavnane obveznosti do dneva poročanja, če od dneva
poravnave posamezne evidentirane neporavnane obveznosti
ni minilo več kot 6 mesecev.
(2) Evidenca vsebuje:
– naziv in davčno številko poslovnega subjekta,
– številko transakcijskega računa, s katerega se izvajajo
plačila za poravnavo dospele neporavnane obveznosti,
– neponovljivo identifikacijsko številko dospele neporav
nane obveznosti,
– datum nastanka dospele neporavnane obveznosti,
– datum spremembe,
– vrsto obveznosti (prioriteta),
– znesek posamezne dospele neporavnane obveznosti,
– spremembo zneska posamezne dospele neporavnane
obveznosti,
– datum vpisa spremembe v evidenco.

1. člen
(1) To navodilo določa vsebino, način in roke, v katerih
ponudniki plačilnih storitev za davčne, statistične in druge
z zakoni predpisane namene zbirajo in posredujejo Agenciji
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v
nadaljevanju: AJPES) podatke o:
– dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov,
– prejemkih in izdatkih po transakcijskih računih poslovnih
subjektov,
– stanjih na transakcijskih računih poslovnih subjektov.
(2) To navodilo določa tudi vsebino, način in roke, v katerih
AJPES posreduje podatke iz prvega odstavka tega člena Davč
ni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju: davčni organ)
za izvajanje nalog davčne službe in drugim upravičencem za
uporabo v statistične in druge z zakoni predpisane namene.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem navodilu, imajo na
slednji pomen:
– transakcijski račun je plačilni račun, ki ga odpre banka
s sedežem v Republiki Sloveniji ali podružnica banke države
članice v Republiki Sloveniji v imenu enega ali več uporabni
kov za namene izvrševanja plačilnih transakcij v EUR in za
druge namene, povezane z opravljanjem bančnih storitev za
uporabnika in enotni zakladniški račun države ali samoupravne
lokalne skupnosti, ki je odprt pri Banki Slovenije, ter račun, ki je
kot podračun enotnega zakladniškega računa države ali samo

II/1. VODENJE EVIDENCE O DOSPELIH
NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH POSLOVNIH
SUBJEKTOV

Datum nastanka spremembe in datum vpisa spremembe v
evidenco sta praviloma enaka, v primeru napak oziroma nea
žurnega vodenja evidence pri ponudnikih plačilnih storitev pa
sta datuma lahko različna.
(3) Ponudniki plačilnih storitev morajo dnevno zagotavljati
pravilno in celovito evidentiranje vseh podatkov v evidenci, v
primeru napak pa popravek evidentirati na način, ki omogoča
revizijsko sled in zagotavlja uporabnikom podatkov pravilno in
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formacijo o dospelih neporavnanih obveznostih posameznega
poslovnega subjekta.

III. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PROMETU
IN STANJIH NA TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH
POSLOVNIH SUBJEKTOV

II/2. KONTROLIRANJE PODATKOV

9. člen
Ponudniki plačilnih storitev vodijo evidenco o prejemkih
in izdatkih po transakcijskih računih poslovnih subjektov ter
evidenco o stanjih na teh računih.

5. člen
Če ponudnik plačilnih storitev ugotovi, da so podatki o
dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v evi
denci nepravilni, mora s takojšnim popravkom zagotoviti pravil
nost podatkov v evidenci v skladu s tretjim odstavkom 4. člena
tega navodila.
II/3. POŠILJANJE PODATKOV AJPES
6. člen
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o
dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov, evi
dentiranih na način iz 4. člena tega navodila, v elektronski obliki
na strežnik AJPES.
7. člen
(1) Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke
o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov s
tekstovno datoteko, ki vsebuje naslednje podatke:
– Podatke o pošiljatelju:
– datum in čas pošiljanja poročila,
– matično številko in naziv ponudnika plačilnih stori
tev.
– Podatke o posamezni neporavnani obveznosti:
– davčno številka dolžnika,
– številko transakcijskega računa in naziv dolžnika,
– neponovljivo identifikacijsko številko dospele nepo
ravnane obveznosti, ki se določi kot zaporedna številka v
okviru evidence transakcijskega računa tako, da se za vsako
novo evidentirano neporavnano obveznost določi identifika
cijska številka, ki je večja od predhodne in se v okviru istega
transakcijskega računa nikoli ne ponovi,
– oznako izdajatelja sklepa (2-sodišče, 3-DURS,
4-CURS, 5-drugi: npr. RTV …),
– oznako prioritete po zakonu, ki določa davčni posto
pek, in po zakonu, ki določa izvršbo in zavarovanje (1-zakonite
preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega
zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali od
škodnine zaradi smrti preživljavca, 2-davčni dolg in stroški
davčne izvršbe, 3-sodni sklep o izvršbi),
– številko transakcijskega računa in naziv upnika,
– oznako vrste spremembe iz Pregleda oznak za vrsto
spremembe zneska dospele neporavnane obveznosti, ki je
Priloga 1 tega navodila,
– znesek spremembe,
– datum spremembe,
– datum vpisa spremembe v evidenco,
– čas vpisa spremembe v evidenco,
– model sklica v dobro,
– vsebino sklica v dobro.
– Kontrolne podatke:
– število vrstic s podatki,
– seštevek zneskov v vrsticah s podatki,
– datum, na katerega se podatki nanašajo.
(2) Podrobnejša tehnična navodila za pripravo in posre
dovanje podatkov in obveščanje o njihovem prevzemu AJPES
objavi na svojem spletnem portalu.
8. člen
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o do
spelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov dnevno,
do 18. ure. V dneh, ko ponudniki plačilnih storitev nimajo spre
memb v evidenci iz 4. člena tega navodila, AJPES datoteke s
podatki ne pošljejo.

III/1. VODENJE EVIDENCE O PREJEMKIH IN IZDATKIH
TER O STANJIH NA TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH
10. člen
Ponudniki plačilnih storitev za vsak poslovni subjekt vodijo
evidenco o prejemkih in izdatkih po transakcijskih računih po
slovnih subjektov v EUR. Evidenca vsebuje podatke o vseh pre
jemkih in izdatkih za posamezni mesec in podatek o knjigovod
skem stanju na zadnji dan v mesecu, za katerega se poroča.
III/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
11. člen
Pred pošiljanjem podatkov AJPES ponudniki plačilnih sto
ritev preverijo, ali je v podatkih zajet celotni promet v breme in
v dobro posameznega transakcijskega računa.
III/3. POŠILJANJE PODATKOV AJPES
12. člen
Ponudniki plačilnih storitev mesečno pošiljajo AJPES po
datke o prejemkih in izdatkih ter stanju na transakcijskih raču
nih. Podatke pošiljajo v elektronski obliki na strežnik AJPES.
13. člen
(1) Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke
o prejemkih in izdatkih ter stanju na transakcijskih računih s
tekstovno datoteko, ki vsebuje naslednje podatke:
– Podatke o ponudniku plačilnih storitev:
– mesec, na katerega se podatki nanašajo,
– številko transakcijskega računa.
– Podatke za posamezni transakcijski račun poslovnega
subjekta:
– številko transakcijskega računa,
– znesek prometa v breme,
– znesek prometa v dobro,
– knjigovodsko stanje.
– Kontrolne podatke:
– seštevek zneskov prometa v breme,
– seštevek zneskov prometa v dobro,
– seštevek zneskov knjigovodskih stanj.
(2) Podrobnejša tehnična navodila za izdelavo tekstovne da
toteke, za pošiljanje datoteke s podatki in za prejemanje obvestil o
poslanih podatkih AJPES objavi na svojem spletnem portalu.
14. člen
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke iz
13. člena tega navodila mesečno, četrti delovni dan po izteku
meseca za pretekli mesec. Podatke pošljejo za vse transakcij
ske račune, ki jih vodijo, tudi v primeru, da sprememb na teh
računih v obdobju od zadnjega poročanja ni bilo.
IV. POSREDOVANJE PODATKOV DAVČNEMU ORGANU
15. člen
AJPES posreduje davčnemu organu podatke, ki jih prej
me od ponudnikov plačilnih storitev na podlagi prvega odstavka
1. člena tega navodila.
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IV/1. POSREDOVANJE PODATKOV
O DOSPELIH NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH
POSLOVNIH SUBJEKTOV
16. člen
AJPES posreduje davčnemu organu naslednje podatke o
dospelih neporavnanih obveznostih:
– matično številko in naziv ponudnika plačilnih storitev,
– davčno številko in naziv dolžnika,
– številko transakcijskega računa dolžnika,
– davčno številko in naziv upnika,
– številko transakcijskega računa upnika,
– oznako izdajatelja sklepa,
– neponovljivo identifikacijsko številko dospele neporav
nane obveznosti,
– datum nastanka dospele neporavnane obveznosti,
– oznako prioritete po zakonu, ki določa davčni postopek,
in po zakonu, ki določa izvršbo in zavarovanje,
– znesek dospele neporavnane obveznosti oziroma zne
sek spremembe,
– oznako vrste spremembe,
– datum spremembe,
– datum vpisa spremembe v evidenco,
– čas vpisa spremembe v evidenco,
– model sklica v dobro,
– vsebino sklica v dobro.
17. člen
AJPES posreduje davčnemu organu prejete podatke
iz 16. člena tega navodila v varni elektronski obliki dnevno,
do 20. ure. Natančno obliko posredovanja podatkov določita
AJPES in davčni organ skupaj v posebnem dogovoru.

Uradni list Republike Slovenije
V. UPORABA IN POSREDOVANJE PODATKOV
ZA STATISTIČNE IN DRUGE NAMENE
20. člen
AJPES podatke, ki jih prejme od ponudnikov plačilnih
storitev na podlagi prvega odstavka 1. člena tega navodila,
uporabi in posreduje za statistične in druge z zakoni predpisane
namene.
VI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja
2010.
Št. 007-35/2009
Ljubljana, dne 9. decembra 2009
EVA 2009-1611-0204
Roža Žust l.r.
namestnica
predsednice Sveta AJPES
PRILOGA 1
Pregled oznak za vrsto spremembe zneska dospele
neporavnane obveznosti
01-

02IV/2. POSREDOVANJE PODATKOV
O PROMETU IN STANJIH NA TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH
POSLOVNIH SUBJEKTOV
18. člen
AJPES posreduje davčnemu organu naslednje podatke
o prometu in stanjih na transakcijskih računih poslovnih su
bjektov:
– Podatke za posamezni mesec in posamezni transak
cijski račun:
– matično številko in naziv ponudnika plačilnih stori
tev,
– davčno in matično številko ter naziv poslovnega su
bjekta,
– številko transakcijskega računa poslovnega subjek
ta,
– znesek prometa v breme v mesecu, na katerega se
podatki nanašajo,
– znesek prometa v dobro v mesecu, na katerega se
podatki nanašajo,
– knjigovodsko stanje konec meseca, na katerega se
podatki nanašajo,
– mesec, na katerega se podatki nanašajo.
– Zbirne podatke po vseh transakcijskih računih za posa
mezni poslovni subjekt za obdobje od 1. 1. tekočega leta do
konca meseca poročanja:
– davčno in matično številko ter naziv poslovnega su
bjekta,
– skupni znesek prometa v breme,
– skupni znesek prometa v dobro.
19. člen
AJPES posreduje davčnemu organu prejete podatke iz
18. člena tega navodila v varni elektronski obliki peti delovni
dan v mesecu za pretekli mesec. Natančno obliko posredova
nja podatkov določita AJPES in davčni organ skupaj v poseb
nem dogovoru.

030607-

08-

09-

10-

znesek obveznosti: znesek celotnega neporavnanega
dolga, ki se prvič zapiše v evidenco in ki nastane na
podlagi prejetega sklepa o izvršbi DURS, CURS, sodišča,
KGZS, RTV, drugi;
popolno poplačilo obveznosti: znesek dokončno popla
čanega dolga, znesek zapisa 02 pomeni, da je znesek
obveznosti v zapisu 01 dokončno poravnan;
delno poplačilo obveznosti: znesek delnega poplačila
dolga, ki se izračuna na podlagi razlike med zneskom v
zapisu 01 in v zapisu 03;
upnik ustavi postopek: znesek ustavitve je v tem primeru
enak znesku pod vrsto spremembe 01 oziroma preostali
razliki med zneskom v zapisu 01 in v zapisu 03;
upnik delno ustavi postopek: znesek ustavitve je v tem
primeru manjši od zneska pod vrsto spremembe 01; zne
sek še preostale neporavnane obveznosti se bo poplačal
z vrsto spremembe 02 oziroma 03;
stečaj: izvajalec plačilnega prometa prejme sklep sodišča
o začetku stečajnega postopka, kar pomeni, da se zapre
račun stečajnega dolžnika in se na zahtevo stečajnega
upravitelja odpre nov račun »v stečaju«, prek katerega
se nadaljuje poslovanje do konca stečajnega postopka;
v tem primeru se dospele neporavnane obveznosti vrnejo
upnikom, zato se z vrsto spremembe 08 označijo zneski
vseh dolžnikovih dospelih neporavnanih obveznosti;
likvidacija: ob prejetju sklepa o likvidaciji se družbi doda
naziv »v likvidaciji« in se sredstva, pa tudi vse dospele
neporavnane obveznosti evidentirajo na novem računu
»v likvidaciji«, prek katerega poteka poslovanje; v tem
primeru se uporabi oznaka za vrsto spremembe 09 za
vsak znesek dospelih neporavnanih obveznosti na dan
zaprtja računa, celotni znesek neporavnanih obveznosti
pa se prenese na nov račun »v likvidaciji« z oznako 01;
prisilna poravnava: na dan potrditve postopka prisilne po
ravnave se uporabi oznaka vrste spremembe 10, zapiše
se znesek dospelih neporavnanih obveznosti (za vsako
obveznost posebej), izkazan na dan začetka postopka
prisilne poravnave, označen z 98; dospele neporavnane
obveznosti v obdobju od začetka postopka prisilne porav
nave do dneva potrditve postopka prisilne poravnave (pa
tudi od tega dneva dalje) se označijo z 01;
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11-

96-

97-

98-

99-

zaprtje računa: znesek preostale obveznosti ob zaprtju
računa (ob zaprtju računa zaradi izbrisa oziroma pre
nehanja poslovnega subjekta se dospele neporavnane
obveznosti vrnejo upnikom, zato se z vrsto spremembe
11 označijo vsi zneski dospelih neporavnanih obveznosti
na dan zaprtja računa);
vračilo sklepa o izvršbi na osnovi 2. odstavka 168. člena
ZDavP-2: če v enem letu po prejemu sklepa o izvrš
bi na dolžnikovih računih ni nobenega priliva denarnih
sredstev, banka oziroma hranilnica vrne sklep davčnemu
organu, ki je izdal sklep;
vračilo sklepa o izvršbi v skladu s 141. členom ZIZ: če
ob prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni
sredstev, pred prejemom sklepa pa najmanj tri mesece
na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva, izvajalec
plačilnega prometa vrne sklep o izvršbi takoj po prejemu
sodišču, ki izvršbo ustavi oziroma če v treh mesecih po
prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovih računih ni nobe
nega priliva, izvajalec plačilnega prometa vrne sklep o
izvršbi sodišču, ki izvršbo ustavi;
prisilna poravnava: ob začetku postopka prisilne porav
nave (potrditve še ni) dolžnik ohrani isti račun in znesek
neporavnane obveznosti, zato se v tem primeru uporabi
oznaka vrste spremembe 98 in pomeni le informacijo o
začetku postopka prisilne poravnave (doda se nov zapis
z oznako vrste spremembe 98); če nastopi nova nepo
ravnana obveznost (ki se nanaša na obdobje pred začet
kom postopka prisilne poravnave), se vnese v evidenco
na mesto, ki ustreza datumu pred začetkom postopka
prisilne poravnave, da se ohrani vrednost neporavna
ne obveznosti do potrditve postopka prisilne poravnave;
ob potrditvi postopka se vsi dolgovi do dneva začetka
postopka prisilne poravnave označijo z 10; po potrditvi
postopka poravnave pa se nove dospele neporavnane
obveznosti označijo z 01;
izterjava dolga: informacija o »neporavnanem« rubežu
sredstev ob sprejetem sklepu o izvršbi (razlika med za
rubljenimi sredstvi na računu in sredstvi po sklepu, če ni
dovolj sredstev na računu); če je v času rubeža sredstev
dovolj sredstev na računu, se z oznako 99 zapiše znesek
0 (nič), ki pomeni informacijo, da so sredstva zarubljena
v celotnem znesku.

Št.

4452.
4505.
4453.
4506.

4454.
4507.
4508.

4457.
4509.
4455.
4456.
4510.
4511.
4512.

4459.

4513.

POPRAVKI
Popravek Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Kozje

Popravek
V Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Kozje, št. 032-0001/2009-26/11 z
dne 12. 11. 2009, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 94/09, se
formula v prvem odstavku 12. člena odloka pravilno glasi:
»KP = KP po spremembi – KP pred spremembo (če je
KP > 0!)«.
Št. 032-0001/2009-26/9
Kozje, dne 4. decembra 2009
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
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4458.

4514.
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VLADA

Uredba o potrjevanju primernosti za sodelovanje
na razpisih zveze Nato
Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine ce
stnine za vozila, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg
Uredba o dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi prepove
danih drog
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
normativih in standardih za določanje sredstev za
izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojne
ga programa
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o merilih za
določanje višine subvencij za usposabljanje mladih
raziskovalcev
Sklep o določitvi obsega pravic za sklepanje var
čevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stano
vanjski varčevalni shemi za leto 2009
Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama
upravičencev do donacij za leto 2009

13781
13927
13783

13927
13783
13928
13928

MINISTRSTVA

Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na podro
čju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdno
gospodarske enote Žirovnica (2009–2018)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdr
ževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov
aktivne požarne zaščite
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o preizkušanju hidrantnih omrežij

13785
13932
13783
13784
13932
13933
13933

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil
13791
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi odstotkov
vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo
v obveznem zdravstvenem zavarovanju
13790
Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in
posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih
obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in
stanjih na njihovih transakcijskih računih
13934

OBČINE
4460.
4461.

4462.
4463.
4464.
4465.

4466.

BELTINCI

Odlok o rebalansu proračunu Občine Beltinci za
leto 2009
13848
Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditve
nih pogojih za območje Občine Beltinci
13849

BRASLOVČE

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr
tu za območje PA15 – Rakovlje zahod
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr
tu za del območja PA 29 Grajska vas - Poljane
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr
tu za del območja urejanja PA5 – Vikend naselje
ob Savinji v Malih Braslovčah
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr
tu za del območja PA 9 Rakovlje Terasa 3

BREZOVICA

13849
13854
13858
13860

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Brezovica za leto 2009
13865
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CERKNO

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Cerkno za leto 2009
13866
Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v
obdobju januar–marec 2010
13867
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
13868
Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
13868

4471.

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega pro
storskega načrta Občine Črnomelj
13869

4472.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega pri
spevka za območje Občine Ivančna Gorica
13869
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Go
rica za leto 2009
13872
Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodar
ske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja
in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna
Gorica
13873

4473.
4474.

4475.
4476.

4477.

4478.

4479.

IVANČNA GORICA

KAMNIK

Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pa
všalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2010
13881
Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje
pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine
Kamnik v letu 2010
13881

KOBILJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Kobilje za leto 2009
13881

KOČEVJE
KRANJ

Sklep o javni razgrnitvi

13884

Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2010
13884
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ljubno za leto 2009
13886

4483.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2009
13887
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih
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uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
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ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU
(ZNP)
neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi
pojasnili dr. Vesne Rijavec in dr. Andreja Ekarta
ter stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
Izšel je dolgo pričakovani Zakon o nepravdnem postopku
(ZNP) z uvodnimi pojasnili avtorjev dr. Vesne Rijavec, redne
profesorice na katedri za civilno, primerjalno in mednarodno
zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
in dr. Andreja Ekarta, asistenta za področje civilnega prava.
V uvodnih pojasnilih avtorja podajata sistematičen pregled
Zakona o nepravdnem postopku in pojasnjujeta vpliv
materialnih zakonov na ZNP.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 38 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-444-2
Število strani: 110
Dimenzija: 14 cm × 20 cm
Vezava: mehka vezava

Poleg uvodnih pojasnil knjiga vsebuje tudi stvarno kazalo
mag. Janeza Topliška.
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