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710.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

711.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

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

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za zasluge pri uveljavljanju in poučevanju slovenščine
ter slovenske književnosti in kulture v Litvi, krepitev slovensko-litovskih odnosov na področju kulture ter prepoznavnosti
Slovenije

Za zasluge pri utrjevanju mednarodnega sodelovanja in
prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in
Republiko Finsko

podeljujem
RED ZA ZASLUGE
dr. Jeleni Konickaji.
Št. 094-06-6/2010
Ljubljana, dne 26. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

podeljujem
RED ZA IZREDNE ZASLUGE
Njeni ekscelenci predsednici Republike Finske
Tarji Kaarini Halonen.
Št. 094-06-7/2010
Ljubljana, dne 2. marca 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
712.

Obvestilo o neuporabi 2. člena Uredbe
o omejevalnih ukrepih proti nekaterim
uradnikom Belorusije in izvajanju Uredbe
Sveta (ES) št. 765/2006

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno
s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih
organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) Ministrstvo za zunanje
zadeve

713.

Obvestilo o prenehanju veljavnosti Uredbe
o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu
in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1859/2005
z dne 14. novembra 2005 o uvedbi nekaterih
omejevalnih ukrepov v zvezi z Uzbekistanom

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno
s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih
organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) Ministrstvo za zunanje
zadeve

s p o r o č a,

s p o r o č a,

da se od 15. 12. 2009 do 31. 10. 2010 v skladu s Sklepom
Sveta 2009/969/SZVP z dne 15. decembra 2009 o podaljšanju
omejevalnih ukrepov proti nekaterim uradnikom Belorusije,
določenih v Skupnem stališču 2006/276/SZVP, in razveljavitvi
Skupnega stališča 2009/314/SZVP (UL L 332 z dne 17. 12.
2009, str. 76) ne uporablja 2. člen Uredbe o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in izvajanju Uredbe
Sveta (ES) št. 765/2006 (Uradni list RS, št. 5/09).
Ljubljana, dne 12. januarja 2010

da je 14. 11. 2009 prenehala veljati Uredba o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu in izvajanju Uredbe Sveta (ES)
št. 1859/2005 z dne 14. novembra 2005 o uvedbi nekaterih
omejevalnih ukrepov v zvezi z Uzbekistanom (Uradni list RS,
št. 94/07).

Ljubljana, dne 12. januarja 2010

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE
714.

Odločba o ugotovitvi, da 1. točka drugega
odstavka 507. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-196/09-15
Up-947/09-9
Datum: 11. 2. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe in v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo
družbe Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Križaj
& Trpin, o. p., d. n. o., Ljubljana, na seji 11. februarja 2010

o d l o č i l o:
1. Točka 1 drugega odstavka 507. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr.,
69/08 in 40/09) ni v neskladju z Ustavo.
2. Ustavna pritožba zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 06031-2/2009-1 z dne 9. 7. 2009 v zvezi
z odredbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. N-NP-VPS49/08-ook-(607) z dne 8. 12. 2008 se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnica izpodbija 1. točko drugega odstavka
507. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju ZTFI), ki izključuje posebno sodno varstvo proti odločbi,
s katero Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju
Agencija) odloči o ugovoru proti svoji odredbi in ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo. Pobudnica utemeljuje svoj
pravni interes za vložitev pobude z dejstvom, da je Agencija
z dokončno in s pravnomočno odločbo zavrnila njen ugovor
proti odredbi o odpravi kršitev, izdani v postopku nadzora
nad pobudnico kot upravljavko Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (v nadaljevanju Sklad).
Sodno varstvo proti navedeni odločbi naj bi ji bilo zagotovljeno
šele v postopku s tožbo proti odločbi, ki jo Agencija izda, ker
subjekt nadzora ne ravna v skladu z njeno odredbo (tretji
odstavek 507. člena ZTFI). Agencija naj bi imela v primeru
kršitve odredbe o odpravi kršitev, izdane upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada, možnost na podlagi 2. točke
prvega odstavka 216. člena Zakona o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 in nasl. – v
nadaljevanju ZISDU-1) izdati odločbo o začasni prepovedi
upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada, zoper katero
je dopustno sodno varstvo pred Vrhovnim sodiščem. Pobudnica meni, da izpodbijana ureditev predpostavlja, da subjekt

Uradni list Republike Slovenije
nadzora ravna v nasprotju z dokončno in s pravnomočno
odločbo, zoper katero ni sodnega varstva. Izpodbijana določba ZTFI naj bi dostop do sodišča pogojevala s tem, da
upravljavec zavestno prekrši konkretni pravni akt oziroma naj
bi ga silila k nespoštovanju pravnomočne in izvršljive odločbe.
Po oceni pobudnice to pomeni, da so upravljavci vzajemnih
pokojninskih skladov (če želijo sodno izpodbijati odredbo o
odpravi kršitev) izpostavljeni grožnji začasne prepovedi upravljanja sklada, ki učinkuje takoj in lahko vodi tudi do trajnega
odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov ali celo do likvidacije upravljavca,
in to samo zato, ker njihovo razumevanje zakona ni pravilno.
Pobudnica navaja, da taka ureditev postavlja upravljavce pred
izbiro med izvršitvijo nezakonite odločbe in posledično izgubo
kakršnegakoli sodnega varstva ter neizvršitvijo odločbe in
prevzemom zgoraj navedenih tveganj. Pobudnica ne vidi pogojev, ki bi upravičevali takšno omejitev pravice do sodnega
varstva. Iz izpodbijane določbe naj ne bi bil razviden niti cilj
zakonodajalca za omejitev, v vsakem primeru pa naj omejitev
ne bi bila smiselna, nujna in sorazmerna. Siljenje h kršitvi
pravnomočnih in izvršljivih odločb naj bi bilo tudi v neskladju
z načelom pravne države. Pobudnica meni, da je 1. točka drugega odstavka 507. člena ZTFI v neskladju z 2. in s 23. členom Ustave ter s tretjim odstavkom 120. člena Ustave.
2. Pobudnica je hkrati s pobudo vložila ustavno pritožbo.
Z njo izpodbija odločbo, s katero je Agencija zavrnila njen
ugovor zoper odredbo, s katero je Agencija pobudnici naložila
odpravo kršitev pravil o upravljanju premoženja Sklada, in ji
med drugim naložila, da v roku 30 dni od dokončnosti odredbe
na denarni račun Sklada iz lastnih sredstev nakaže denarni
znesek v višini razlike med dejansko čisto vrednostjo sredstev
in zajamčeno vrednostjo sredstev Sklada. Pobudnica zatrjuje
kršitev človekovih pravic iz drugega odstavka 14. člena Ustave, 22. člena Ustave in 74. člena Ustave. Izpodbijana odločba
naj bi bila objektivno neizvršljiva.
3. Državni zbor Republike Slovenije na pobudo ni odgovoril, mnenje pa je podala Vlada Republike Slovenije. Opozarja na odločbo št. U-I-213/03 z dne 12. 1. 2006 (Uradni list
RS, št. 13/06 in OdlUS XV, 2), v kateri naj bi Ustavno sodišče
odločilo v podobnem primeru, kot je obravnavani. Ureditev
sodnega varstva v ZTFI naj bi izhajala iz specifičnosti zadev,
o katerih odloča Agencija. Šlo naj bi za odločanje v zadevah
nadzora trga finančnih instrumentov, torej enega od osrednjih stebrov tržnega gospodarstva, ki je v vseh sodobnih
ureditvah predmet posebnega urejanja in nadzora. Vlada
meni, da mora ureditev navedenega trga zagotavljati varstvo
investitorjev, pošteno, transparentno in učinkovito delovanje
ter zmanjševanje sistemskih tveganj. Po njenem mnenju je
za zagotavljanje navedenih ciljev ključnega pomena učinkovit nadzor. Zanj naj bi bila potrebna primerna in učinkovita
sredstva organa nadzora. Vlada šteje, da lahko pobudnica
v postopku sodnega varstva proti odločbi, ki jo Agencija izda
v primeru kršitve odredbe, učinkovito varuje svoje pravice,
tudi tiste, ki se nanašajo na postopek z odredbo. V prid učinkovitosti obstoječega sistema sodnega varstva naj bi govoril
tudi 509. člen ZTFI, ki določa, da so zadeve po ZTFI nujne in
sodišče o njih odloča prednostno. Vlada zato zavrača očitke
pobudnice o neskladju z Ustavo.
4. Pobudnica se je odzvala na mnenje Vlade. Vztraja pri
svojem stališču iz pobude, da je izpodbijana določba neskladna z Ustavo. Pobudnica sicer pritrjuje Vladi, da je cilj varstva
investitorjev brez dvoma legitimen, vendar meni, da se je treba
vprašati, ali je ta cilj mogoče doseči le z izključitvijo sodnega
varstva. Pobudnica ocenjuje, da sodni nadzor nad dokončno
in izvršljivo odločbo, s katero Agencija zavrže ali zavrne ugovor proti odredbi ali spremeni odredbo, v ničemer ne posega
v učinkovitost odločbe, saj do odloga izvršitve ne pride samo
zaradi sprožitve sodnega postopka, pač pa le, če stranka
poda ustrezen predlog, ki mu sodišče ugodi. Tak sodni nadzor
pa naj bi prizadeti stranki omogočil, da takoj preveri pravilnost odločitve Agencije ter izključi tveganje začasne prepovedi
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upravljanja pokojninskega sklada in nadaljnjih posledic, ki jim
je sicer izpostavljena z nespoštovanjem navedene odločitve.
Izključitev tveganja upravljavca naj bi pomenila (v konkretnem
primeru) tudi izključitev tveganja zavarovancev Sklada, ki jih je
več kot 180.000. Prenos upravljanja na drugega upravljavca
naj bi zanje pomenil izgubo in tveganje za njihove naložbe.
Pobudnica ponavlja stališča iz pobude, da upravljavce izpodbijana določba sili v kršitev zakona in jih privede v položaj, ki
je tvegan z vidika odvzema dovoljenja. Pravica do sodnega
varstva naj bi bila najprej odložena, dana pa šele potem, ko
Agencija upravljavcu najprej začasno, lahko pa tudi trajno, prepove upravljanje sklada, kar pomeni poseg v bistvo njegovega
delovanja. Pobudnica meni, da se položaj upravljavca Sklada
zaradi uporabe pravnega sredstva bistveno poslabša, kar naj
ne bi bilo v skladu s temeljnimi pravnimi načeli. Opozarja, da
ZTFI ne daje možnosti ravnanja po dokončni in izvršljivi odločbi
Agencije, ob sočasnem sodnem nadzoru njene pravilnosti in
zakonitosti. Če upravljavec odločbo izvrši, naj bi bila pot do sodnega nadzora zanj za vedno zaprta. To pa naj bi pomenilo, da
mu ZTFI daje pravico do pravnega sredstva le tedaj, ko ravna v
nasprotju z odločbo Agencije o ugovoru proti odredbi. Člen 23
Ustave po mnenju pobudnice ne dovoljuje vezanja pravice do
sodnega nadzora na kršitev dokončne odločbe Agencije. Zato
naj izpodbijana omejitev pravice iz prvega odstavka 23. člena
Ustave ne bi bila sorazmerna. Pobudnica navaja, da iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da stranki ne sme biti odvzeta
pravica do sodnega varstva s tem, da ji je ponujeno drugo
pravno sredstvo z manj ugodnimi učinki zanjo. Izpodbijana
določba naj bi pomenila, da se položaj upravljavca bistveno
poslabša prav zato, da bi sploh lahko uporabil pravno sredstvo.
Izpodbijana ureditev naj tudi ne bi omogočala odločanja v zadevi brez nepotrebnega odlašanja. Pobudnica meni, da odločba
Ustavnega sodišča št. U-I-213/03 ni pomembna za družbe za
upravljanje in upravljavce vzajemnih pokojninskih skladov.
B. – I.
Obseg presoje Ustavnega sodišča
5. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-196/09 z dne
17. 9. 2009 sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno
ustavnosti 1. točke drugega odstavka 507. člena ZTFI. Ustavno
sodišče ni sprejelo predloga pobudnice, naj glede izpodbijane
določbe ZTFI izvede javno obravnavo, ker je ocenilo, da so
dejanska in pravna vprašanja, povezana s pobudo, dovolj pojasnjena. Navedeno določbo je presojalo le v delu, v katerem
jo pobudnica izpodbija, torej v delu, v katerem se nanaša na
odločbe o ugovorih proti odredbam o odpravi kršitev, izdanim
v postopku nadzora nad upravljavci vzajemnih pokojninskih
skladov (v nadaljevanju upravljavci).
B. – II.
Sistem nadzora nad upravljavci vzajemnih
pokojninskih skladov
6. Vzajemni pokojninski sklad (odprti ali zaprti) je premoženje, ki je namenjeno kritju obveznosti do zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja in ki nima pravne
osebnosti (prvi in tretji odstavek 307. člena ZPIZ-1). Skupaj
s pokojninsko družbo je ena od dveh zakonskih oblik pokojninskih skladov, ki izvajajo pokojninske načrte prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja,1 na podlagi katerih
se lahko uveljavljajo davčne olajšave (prvi in drugi odstavek
306. člena ZPIZ-1 v zvezi s prvim odstavkom 297. člena
ZPIZ-1). Vzajemni pokojninski skladi izvajajo prostovoljno
dodatno pokojninsko zavarovanje pod pogoji iz ZPIZ-1, pokojninskega načrta (295. člen ZPIZ-1) in pravil vzajemnega
1 Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je zbiranje
denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev, vključenih v
to obliko zavarovanja, z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu,
zagotovijo dodatne pokojnine ali druge v ZPIZ-1 določene pravice
(prvi odstavek 293. člena ZPIZ-1).
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pokojninskega sklada (314. člen ZPIZ-1).2 Ustanoviteljem
vzajemnih pokojninskih skladov, ki ne izpolnjujejo sami zakonskih pogojev za upravljavca, prvi odstavek 311. člena
ZPIZ-1 nalaga, da sklenejo pogodbo o upravljanju sklada z
upravljavcem iz 315. člena ZPIZ-1. S sprejemom pravil sklada in s sklenitvijo te pogodbe je sklad oblikovan. Člen 244
ZPIZ-1 opravljanje dejavnosti upravljavca izrecno dovoljuje
tudi pobudnici. ZPIZ-1 v 377. in 378. členu ureja nadzor nad
upravljanjem vzajemnih pokojninskih skladov, ki ga opravlja
Agencija v sodelovanju z Agencijo za zavarovalni nadzor.
7. Sistem nadzora nad upravljavci dopolnjujejo določbe
drugih predpisov. To velja zlasti za podpoglavje 8. 4. ZISDU-1
(Nadzor nad vzajemnimi pokojninskimi skladi in njihovimi upravljavci ter pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravljavci vzajemnih
pokojninskih skladov). Glede na to, da nadzor opravlja primarno Agencija, je zanj upoštevno celotno 14. poglavje ZTFI
(Postopek odločanja agencije v posamičnih zadevah). Agencija
namreč odloča o posamičnih zadevah, za katere je pristojna
po ZTFI ali drugem zakonu, po postopku, določenem v tem
poglavju, razen če zakon za posamezno vrsto postopka določa
drugače (prvi odstavek 496. člena ZTFI). V oddelku 14.2 ZTFI,
kjer se nahaja tudi izpodbijana določba, je urejeno sodno varstvo proti odločbam Agencije, v oddelku 14.3 ZTFI pa postopek
nadzora. Določbe tega oddelka se uporabljajo v vseh postopkih
nadzora, ki ga opravlja Agencija po ZTFI ali drugem zakonu,
če zakon za posamezen postopek nadzora ne določa drugače
(prvi odstavek 520. člena ZTFI). Iz prvega odstavka 525. člena
ZTFI izhaja, da se v postopkih nadzora, razen nadzora nad
borznoposredniškimi družbami, smiselno uporabljajo členi 234
do 246 Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in nasl.
– v nadaljevanju ZBan-1). Zato je mogoče povzeti, da sta za
nadzor nad upravljavci primarno upoštevna ZPIZ-1 in ZISDU-1,
vendar se za številna vprašanja, ki jih ta dva predpisa puščata
odprta, subsidiarno uporabljata še ZTFI in (smiselno) ZBan-1.
8. Navedeno velja tudi za izdajanje odredb o odpravi kršitev. Odredba o odpravi kršitev je eden od ukrepov nadzora,
ki ga določa Agencija v postopku nadzora nad upravljavcem
(četrti odstavek 210. člena ZISDU-1 v zvezi z 200. členom
ZISDU-1). Urejena je v 214. členu ZISDU-1, Agencija pa jo
mora izdati, če ugotovi, da upravljavec krši določbe o upravljanju vzajemnih pokojninskih skladov ali da krši obveznost
poročanja in obveščanja. Vsebino te določbe je treba razlagati
skupaj z 201. členom ZISDU-1, ki se za nadzor nad upravljavci
na podlagi četrtega odstavka 210. člena ZISDU-1 uporablja
smiselno.
9. Pravna narava odredbe o odpravi kršitev izhaja iz
določb 14. poglavja ZTFI. Agencija izdaja odločbe v obliki
odločb, sklepov in odredb (prvi odstavek 503. člena ZTFI).3 V
504. in 505. členu ZTFI je določeno, o čem odloči Agencija z
odločbo, o čem pa s sklepom. Sklep je namenjen odločanju o
postopkovnih vprašanjih, z odločbo pa Agencija odloča o izdaji
in odvzemu dovoljenj ter o drugih zadevah, razen o tistih, za
katere zakon določa, da o njih odloča s sklepom ali z odredbo.
Sklepanje po nasprotnem razlogovanju pokaže, da odredba
(njene pravne narave ZTFI ne pojasnjuje izrecno) ne more biti
namenjena odločanju o vprašanjih, ki zadevajo postopek, kar
ZTFI v 505. členu prepušča sklepu. Z odredbo Agencija (vsebinsko) odloča o tistih zadevah, za katere tako določa zakon.
10. Upravljavcem je, kot izhaja iz podpoglavja 8. 4.
ZISDU-1, mogoče izdati le odredbo o odpravi kršitev, saj se
drugi ukrepi nadzora nad njimi izdajajo v obliki odločb. Odredba
o odpravi kršitev je posamičen pravni akt, s katerim Agencija
upravljavcu naloži, da odpravi kršitve oziroma nepravilnosti
2 Za delovanje Sklada je pomemben še Zakon o kolektivnem
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni
list RS, št. 126/03 – ZKDPZJU).
3 Očitno je zakonodajalec pri oblikovanju te določbe izhajal iz
implicitnega razlikovanja med »odločbami v širšem smislu« (pojem
zajema vse vrste odločitev Agencije) in »odločbami v ožjem smislu«, ki so le ena od vrst mogočih odločitev Agencije.
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oziroma da opravi določena dejanja ali jih opusti (242. člen
ZBan-1 v zvezi s 525. členom ZTFI). Odredba mora biti obrazložena (drugi odstavek 527. člena ZTFI). Proti odredbi so
upravljavcu na voljo pravna sredstva. Najprej lahko uporabi
nedevolutivno pravno sredstvo ugovora proti odredbi o odpravi
kršitev (528. člen ZTFI). Če ga vloži, se z odredbo določeni
rok za odpravo kršitev podaljša za čas od vložitve ugovora do
vročitve odločbe o ugovoru. Ugovor zadrži izvršitev odredbe,
izdane proti upravljavcu, razen če Agencija odloči drugače,
ker zaradi narave kršitve z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati (drugi odstavek in 2. točka tretjega odstavka 528. člena
ZTFI).4 O ugovoru Agencija odloči z odločbo, s katero lahko
ugovor zavrže ali zavrne ali spremeni odredbo ali jo odpravi
(drugi odstavek 532. člena ZTFI). Odločba o ugovoru postane
izvršljiva z dokončnostjo (prvi odstavek 548. člena ZTFI). Ker
proti njej ni pritožbe (drugi odstavek 503. člena ZTFI v zvezi
s prvim odstavkom 224. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku, Uradni list RS, št. 80/99 in nasl. – ZUP, ki se za
odločanje Agencije subsidiarno uporablja na podlagi drugega
odstavka 496. člena ZTFI), ta trenutek nastopi z njeno vročitvijo
upravljavcu.5 V tem trenutku (če ni bila z odločbo odpravljena)
postane dokončna tudi odredba o odpravi kršitev, ne glede na
to, ali jo je Agencija v ugovornem postopku spremenila ali ne.
11. Od vročitve odločbe o zavrnitvi ali zavrženju ugovora
ali o spremembi odredbe proti upravljavcu naprej lahko Agencija – za primer nespoštovanja odredbe – izreka druge ukrepe
proti upravljavcu.6 Če upravljavec ne ravna v skladu z odredbo
o odpravi kršitev, mu Agencija z odločbo začasno prepove
upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada (2. točka prvega
odstavka 216. člena ZISDU-1) do izdaje odločbe, s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene oziroma do pravnomočnosti
odločbe o odvzemu dovoljenja oziroma do prenehanja dovoljenja po 218. členu ZISDU-1. Za ta čas Agencija imenuje skrbnika, ki prevzame upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada.
Z izdajo odločbe o začasni prepovedi upravljanja vzajemnega
sklada preidejo na skrbnika vse pravice upravljavca v zvezi
z upravljanjem vzajemnega pokojninskega sklada, vključno
s pravicami do provizij in do povrnitve stroškov. Skrbnik prevzame vse obveznosti upravljavca vzajemnega pokojninskega
sklada, razen obveznosti iz 322. člena ZPIZ-1 (četrti odstavek
216. člena ZISDU-1). Začasna prepoved upravljanja postane
izvršljiva s svojo dokončnostjo.
12. Agencija upravljavcu odvzame dovoljenje za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada tudi, če krši odločbo o začasni prepovedi upravljanja (3. točka 217. člena
ZISDU-1).7 ZPIZ-1 v prvi alineji prvega odstavka 331. člena
pravnomočni odvzem dovoljenja določa kot predpostavko za
začetek likvidacije sklada, vendar lahko Agencija v tem prime4 Odredbe o odpravi kršitev, izdane proti upravljavcem, se
nikoli ne izvršujejo prisilno (549. in 550. člen ZTFI), zato je glede
njih zakonsko dikcijo o zadržanju izvršitve treba razumeti, kot da
ugovor zadrži izdajo nadaljnjih ukrepov proti subjektu nadzora, ki
so na voljo Agenciji za primer kršitve odredbe.
5 J. Breznik v: J. Breznik (red.), Zakon o splošnem upravnem
postopku s komentarjem, 2. dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 682, navaja, da odločba, izdana v enostopenjskem
upravnem postopku, postane dokončna z njeno vročitvijo stranki.
6 Agencija pri odločanju o ugovoru odredbe ne sme spremeniti v škodo subjekta nadzora (peti odstavek 532. člena ZTFI). Vendar
je jasno, da edino odprava odredbe pomeni, da je upravljavec prost
vsake obveznosti za odpravo kršitev. Čeprav je odredba o odpravi
kršitev spremenjena, tako da je za upravljavca ugodnejša in manj
obremenjujoča, še vedno pomeni odločitev, s katero so mu naložene določene obveznosti.
7 Iz prvega odstavka 315. člena in iz prve alineje prvega
odstavka 331. člena ZPIZ-1, pa tudi na podlagi logične razlage
217. člena ZISDU-1, je razvidno, da gre prav za to dovoljenje, kljub
temu da 217. člen govori o »dovoljenju za oblikovanje vzajemnega
pokojninskega sklada«. Dovoljenje za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada pridobi ustanovitelj (člena 312 in 313 ZPIZ-1),
ki je v določenih primerih lahko ista oseba kot upravljavec, vendar
sta ti vlogi in dovoljenji zanju jasno ločeni.
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ru sklene, da se namesto likvidacije opravi prenos upravljanja
sklada na drugega upravljavca (336. člen ZPIZ-1).
B. – III.
Presoja z vidika prvega odstavka 23. člena Ustave
13. Pobudnica zatrjuje, da je 1. točka drugega odstavka
507. člena ZTFI v neskladju s pravico do sodnega varstva iz
prvega odstavka 23. člena Ustave.
14. Pravica do sodnega varstva je pravica vsakogar, da
o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu
brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Pravica do sodnega
varstva zagotavlja možnost predložitve zadeve sodišču, ki bo
v zadevi v razumnem času odločilo. V dosedanji ustavnosodni presoji se je ustalilo stališče, da ni namen Ustave, da bi
človekove pravice priznala zgolj formalno in teoretično, pač
pa je ustavna zahteva, da mora biti zagotovljena možnost
učinkovitega in dejanskega izvrševanja človekovih pravic.8
Zato mora zoper vsako odločitev o pravicah, obveznostih in
pravnih koristih obstajati učinkovito sodno varstvo. Bistvenega
pomena za to človekovo pravico je, da ne pride do dejanj, ki
bi izničila morebitni kasnejši uspeh v postopku tako, da bi bila
vzpostavitev stanja, kakršno je bilo pred posegom v pravni
položaj upravičenca, nemogoča ali nesorazmerno otežena.9
15. Izpodbijana 1. točka drugega odstavka 507. člena
ZTFI je umeščena v pododdelek 14. 2. 1. ZTFI, v katerem so
skupne določbe za postopek sodnega varstva proti odločbam
Agencije. Proti odločbam Agencije je praviloma dovoljeno začeti postopek sodnega varstva (prvi odstavek 507. člena ZTFI),
vendar to na podlagi izpodbijane določbe ne velja za odločbo o
ugovoru zoper odredbo o odpravi kršitev. Zoper to odločbo ni
posebnega sodnega varstva. Odločba o ugovoru proti odredbi
o odpravi kršitev se lahko izpodbija s tožbo v postopku sodnega
varstva proti odločbi, ki jo Agencija izda, ker upravljavec ne ravna v skladu z njeno odredbo (tretji odstavek 507. člena ZTFI).
16. Ustavno sodišče se je zato moralo najprej opredeliti
do vprašanja, ali izpodbijana ureditev pomeni poseg v pravico
do sodnega varstva upravljavcev. Pri tem je upoštevalo, da se
je že opredelilo do vsebinsko sorodnega vprašanja v podobni
zadevi, ki se je sicer nanašala na nadzor nad borznoposredniškimi družbami (odločba št. U-I-213/03). V navedeni odločbi,
na katero opozarja tudi Vlada, je Ustavno sodišče odločilo, da
ni v neskladju s pravico do sodnega varstva 1. točka drugega
odstavka 325. člena (tedanjega) Zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in nasl. – v nadaljevanju
ZTVP-1), ki je izključila posebno sodno varstvo proti odločbi,
s katero je Agencija odločila o ugovoru proti odredbi in ga zavrgla, zavrnila ali spremenila odredbo. Takšno odločbo je bilo
mogoče izpodbijati s tožbo v postopku sodnega varstva proti
odločbi, ki jo je Agencija izdala, ker subjekt nadzora ni ravnal v
skladu z odredbo.10 Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-213/03
ocenilo, da bo subjekt nadzora lahko v tem sodnem postopku
učinkovito uveljavljal varstvo svojih pravic, tudi tistih, ki se nanašajo na postopek z odredbo. Ugotovilo je, da zato sploh ne
gre za poseg v pravico do sodnega varstva. V navedeni odločbi
je Ustavno sodišče pojasnilo, da na njegovo stališče ne more
vplivati navedba prve pobudnice, da jo takšna ureditev sili v
neizpolnitev odredbe, če želi doseči sodno varstvo.
17. Proti odločbi o začasni prepovedi upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada je dovoljeno začeti postopek
8 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-275/97 z dne 16. 7. 1998
(OdlUS VII, 231).
9 Primerjaj s 5. točko odločbe Ustavnega sodišča št.
U-I-233/01 z dne 5. 2. 2004 (Uradni list RS, št. 16/04 in OdlUS
XIII, 6).
10 Iz 320. člena ZTVP-1 je izhajalo, da je Agencija po tem
zakonu vsebinske odločitve izdajala v obliki odredbe, razen v
zadevah izdaj in odvzemov dovoljenj oziroma soglasij ter v drugih
zadevah, za katere je zakon določal izdajo odločbe. O odpravah
kršitev je Agencija odločala z odredbo (349. člen ZTVP-1).
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sodnega varstva. Člen 506 ZTFI določa, da se sodno varstvo
proti odločbam Agencije zagotavlja v postopku, določenem z
ZTFI, za katerega se subsidiarno in smiselno uporablja Zakon
o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 – v nadaljevanju ZUS-1). Možnost dostopa upravljavcev do sodišča je na
podlagi izpodbijane določbe in tretjega odstavka 507. člena
ZTFI začasno odložena. Svoje pravne in dejanske argumente
za nasprotovanje odredbi lahko upravljavci uveljavijo v tožbi
zoper odločbo o začasni prepovedi upravljanja vzajemnega
pokojninskega sklada. V tem postopku lahko učinkovito uveljavijo svoje pravice, saj ima Vrhovno sodišče pooblastilo za
odpravo izpodbijane odločbe (drugi odstavek 506. člena ZTFI
v zvezi s 64. in 65. členom ZUS-1). Če je odločba v postopku
po tretjem odstavku 507. člena ZTFI odpravljena, prenehajo
pravni učinki odpravljenega akta, Agencija pa je dolžna upoštevati pravno stališče Vrhovnega sodišča. S tem je vzpostavljeno prejšnje stanje in so upravljavčeve pravice v celoti
zavarovane. Upoštevati je treba tudi, da so zadeve v postopku
sodnega varstva po ZTFI nujne in o njih Vrhovno sodišče odloča prednostno (509. člen ZTFI). K hitremu in učinkovitemu
odločanju Vrhovnega sodišča dodatno pripomorejo kratki roki
za procesna dejanja (510. člen ZTFI) in omejenost preizkusa
izpodbijane odločbe po uradni dolžnosti (512. člen ZTFI).
18. V sodnem postopku lahko upravljavec na podlagi
drugega odstavka 32. člena ZUS-1 zahteva odložitev izvršitve
izpodbijanega akta o začasni prepovedi upravljanja do izdaje
pravnomočne odločbe v stvari, če bi se mu z izvršitvijo akta
prizadela težko popravljiva škoda. Na ta način lahko uspešno odvrne škodo, ki bi mu lahko nastala zaradi takojšnjega
učinkovanja odločbe o začasni prepovedi upravljanja. Če
upravljavec s svojim predlogom uspe, mu ni treba prenesti
poslov upravljanja na imenovanega skrbnika.11 Možnost začasnega odloga izvršitve torej dodatno pripomore k učinkovitosti sodnega varstva, ki je upravljavcu na voljo v postopku
nadzora Agencije nad njim. Tudi če upravljavec ne bi uspel
sodno izpodbiti odločbe o začasni prepovedi upravljanja, bi
lahko dosegel njeno ukinitev, če bi naknadno prilagodil svoje
ravnanje odredbi o odpravi kršitev (drugi odstavek 216. člena
ZISDU-1). Opisana ureditev odloženega sodnega varstva proti odločbi o ugovoru zoper odredbo o odpravi kršitev omogoča
učinkovito zaščito pravic upravljavca, ne da bi bila okrnjena
učinkovita vloga Agencije, ki ji je zaupana z ZPIZ-1. Zato izpodbijana določba ne posega v pravico do sodnega varstva iz
prvega odstavka 23. člena Ustave in ni v neskladju z njo.
B. – IV.
Presoja z vidika prvega odstavka 2. člena Ustave
in tretjega odstavka 120. člena Ustave
19. Pobudnica trdi, da je izpodbijana ureditev v neskladju
z 2. členom Ustave, ker zavezanca sili h kršitvi pravnomočne in
izvršljive odločbe. V pravni državi (2. člen Ustave) se pričakuje,
da tako posamezniki kot pravne osebe ravnajo v skladu z izvršljivimi posamičnimi pravnimi akti, izdanimi po pravilih upravnega postopka. Če menijo, da so ti nezakoniti, lahko varstvo
svojih pravic ali pravnih koristi uveljavljajo v sodnem postopku
pred pristojnim sodiščem. Kot je razvidno iz 17. in 18. točke
obrazložitve te odločbe, je pobudnici učinkovito sodno varstvo
njenih pravic zagotovljeno, zato je njen očitek o neskladju izpodbijane določbe z 2. členom Ustave neutemeljen.
20. Očitek o neskladju s tretjim odstavkom 120. člena
Ustave je pavšalen in neobrazložen, zato ga Ustavno sodišče
ni moglo preizkusiti.
21. Glede na navedeno 1. točka drugega odstavka
507. člena ZTFI ni v neskladju z Ustavo (1. točka izreka).
11 V tretjem odstavku 32. člena ZUS-1 je določeno, da lahko
sodišče z začasno odredbo tudi začasno uredi stanje glede na
sporno pravno razmerje, kar lahko pride v poštev zlasti pri trajajočih
pravnih razmerjih. Upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada
je prav takšno trajajoče pravno razmerje.
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B. – V.
Odločitev o ustavni pritožbi

22. Pobudnica vlaga ustavno pritožbo zoper odločbo, s
katero je Agencija zavrnila njen ugovor zoper odredbo, s katero
je Agencija pobudnici naložila odpravo kršitev pravil o upravljanju premoženja Sklada in plačilo denarnega zneska Skladu.
23. Pobudnica je vložila ustavno pritožbo neposredno
zoper odločbo Agencije. Pobudnica ima možnost navedeno odločbo izpodbijati pred Vrhovnim sodiščem pod pogoji iz tretjega
odstavka 507. člena ZTFI. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo
zavrglo, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka).
C.
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena in pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona
o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) ter prve alineje drugega odstavka
46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št.
86/07) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter
sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer,
dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in
Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
715.

Sklep o določitvi seznama medsebojno
zamenljivih zdravil

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08), 13. člena Pravilnika o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medsebojne
zamenljivosti zdravil (Uradni list RS, št. 86/08 in 63/09) in
19. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS,
št. 115/06) je direktorica Javne agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke dne 2. februarja 2010
sprejela

SKLEP
o določitvi seznama medsebojno
zamenljivih zdravil
1. člen
(1) S tem sklepom se določi seznam medsebojno zamenljivih zdravil.
(2) V seznam medsebojno zamenljivih zdravil se uvrstijo
zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji
na dan 15. januarja 2010, oziroma so v prometu na podlagi
50. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08;
v nadaljnjem besedilu: zakon) in ki glede primernosti za medsebojno zamenjavo znotraj skupin ustrezajo zahtevam prvega
odstavka 16. člena zakona in določbam Pravilnika o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil (Uradni list RS, št. 86/08 in 63/09; v nadaljnjem
besedilu: pravilnik).
(3) Seznam zdravil iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o zdravilih, razvrščenih v skupine na peti ravni ATC klasifikacije, kot so določeni v drugem odstavku 13. člena pravilnika.
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2. člen
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:

omeprazol
10 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

A02BC01

1.) 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

2.) 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

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

CHEMO IBERICA 048984 14.11.2008
5363-I-1911/08

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

CHEMO IBERICA 048968 14.11.2008
5363-I-1909/08

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

KRKA

019216 28.10.2009
5363-I-1653/09

6.) Ultop 10 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 28 kapsulami v plastičnem vsebniku

KRKA

040762 28.10.2009
5363-I-1652/09

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 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048852
27.8.2009
5363-I-1183/09

9.) 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

10.) 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

11.) 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

12.) 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

13.) 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

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

Mepha1-MAH

055182
16.6.2009
5363-I-738/09

2.) Gasec 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s plastenko s 14 kapsulami

Mepha1-MAH

055204
16.6.2009
5363-I-737/09

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

KRKA

040800 28.10.2009
5363-I-1657/09

8.) Ultop 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 14 kapsulami v plastičnem vsebniku

KRKA

040770 28.10.2009
5363-I-1654/09

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

KRKA

080039 28.10.2009
5363-I-1656/09
040797 28.10.2009
5363-I-1655/09

11.) 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

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

Pliva-MAH

048909
27.8.2009
5363-I-1188/09

13.) 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

kapsula, trda

20 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

KRKA

Stran

2000 /

Št.

17 / 5. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije

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

Pliva-MAH

048887
27.8.2009
5363-I-1186/09

15.) 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

16.) 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

17.) 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

18.) 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

19.) 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

20.) 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

kapsula, trda

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 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

CHEMO IBERICA 049034 14.11.2008
5363-I-1916/08

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

CHEMO IBERICA 049050 14.11.2008
5363-I-1918/08

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

KRKA

040835 28.10.2009
5363-I-1660/09

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

KRKA

040843 28.10.2009
5363-I-1661/09

7.) Ultop 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla z 28 kapsulami v plastičnem vsebniku

KRKA

040827 28.10.2009
5363-I-1659/09

8.) Ultop 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 14 kapsulami v plastičnem vsebniku

KRKA

040819 28.10.2009
5363-I-1658/09

9.) 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

10.) 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

11.) 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

12.) 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

LEK

013889
19.2.2007
5363-I-82/07

14.) 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

15.) 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

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

LEK-MAH

028622 27.11.2009
5363-I-1910/09

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

LEK-MAH

034398 27.11.2009
5363-I-1909/09

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

kapsula, trda
13.) Ortanol 40 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

pantoprazol
20 mg

gastrorezistentna tableta

A02BC02
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2001

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

Nycomed N

071960
12.6.2009
EU/1/09/515/002

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10.) 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

11.) 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

12.) 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

13.) 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

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

Actavis Isl.-MA

061956 27.10.2009
5363-I-1630/09

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

Actavis Isl.-MA

061964 27.10.2009
5363-I-1631/09

16.) Pantoprazol Mylan 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s plastenko z 28 tabletami

Generics-MAH

095060 21.12.2009
5363-I-2093/09

17.) Pantoprazol Mylan 20 mg gastrorezistentne tablete
škatla s plastenko s 14 tabletami

Generics-MAH

095036 21.12.2009
5363-I-2092/09

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

Tecnimede-MAH

078255
9.12.2009
5363-I-1994/09

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

Tecnimede-MAH

078280
9.12.2009
5363-I-1995/09

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

LEK-MAH

028630 27.11.2009
5363-I-1912/09

2.) Acipan 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

028649 27.11.2009
5363-I-1911/09
091413 30.10.2007
5363-I-745/07

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

Nycomed N-MAH

089842 30.10.2007
5363-I-744/07

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

KRKA-MAH

013668
10.8.2009
5363-I-1073/09

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

KRKA-MAH

013650
11.8.2009
5363-I-1072/09

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

KRKA-MAH

013820
11.8.2009
5363-I-1075/09

8.) 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

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

KRKA-MAH

013790
11.8.2009
5363-I-1074/09

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

Actavis Isl.-MA

061972 27.10.2009
5363-I-1632/09

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

Actavis Isl.-MA

061980 27.10.2009
5363-I-1633/09

12.) Pantoprazol Mylan 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s plastenko s 14 tabletami

Generics-MAH

095109 21.12.2009
5363-I-2094/09

13.) Pantoprazol Mylan 40 mg gastrorezistentne tablete
škatla s plastenko z 28 tabletami

Generics-MAH

095150 21.12.2009
5363-I-2095/09

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

Tecnimede-MAH

078441
9.12.2009
5363-I-1997/09

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

Tecnimede-MAH

078310
9.12.2009
5363-I-1996/09

40 mg

gastrorezistentna tableta

Nycomed N-MAH

Stran

2002 /

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

Actavis Isl.-MA

043982
14.7.2008
5363-I-1109/08

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

Pliva-MAH

014320
16.2.2007
5363-I-110/07

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

Pliva-MAH

014370
16.2.2007
5363-I-111/07

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 z 28 kapsulami

Pliva-MAH

014389
16.2.2007
5363-I-112/07

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

Pliva-MAH

045748
4.8.2008
5363-I-1270/08

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

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

Hygia-MAH1

085758 26.10.2009
5363-I-1635/09

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

Hygia-MAH1

085740 26.10.2009
5363-I-1634/09

3.) Emozul 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s HDPE vsebnikom z 98 kapsulami

Hygia-MAH1

092460
9.12.2009
5363-I-1983/09

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

AstraZeneca

013714 13.10.2009
5363-I-1516/09

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

AstraZeneca

013730 13.10.2009
5363-I-1517/09

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

LEK-MAH

056812 27.10.2009
5363-I-1622/09

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

LEK-MAH

056855 27.10.2009
5363-I-1623/09

1.) 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

2.) 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

3.) Emozul 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s HDPE vsebnikom z 98 kapsulami

Hygia-MAH1

092479
9.12.2009
5363-I-1984/09

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

AstraZeneca

013773 13.10.2009
5363-I-1518/09

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

AstraZeneca

013781 13.10.2009
5363-I-1519/09

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

LEK-MAH

056910 27.10.2009
5363-I-1625/09

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

LEK-MAH

056880 27.10.2009
5363-I-1624/09

30 mg

esomeprazol
20 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

gastrorezistentna kapsula, trda

A02BC05

gastrorezistentna tableta

40 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

gastrorezistentna tableta
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4 mg

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

Ebewe Pharma-MA 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

8 mg

065188
21.8.2009
5363-I-1147/09

filmsko obložena tableta

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

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

Generics-MAH

014508 28.11.2008
5363-I-1983/08
028100
30.9.2008
5363-I-1572/08

granisetron
1 mg

2 mg

filmsko obložena tableta

A04AA02

Teva NL1-MAH

filmsko obložena tableta

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 s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047309
30.9.2008
5363-I-1574/08

4.) 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

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

ROCHE-mah

012971
10.4.2008
5363-I-653/08

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

Salus-MAH

068624
5.8.2008
5363-I-768/08

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

Salus-MAH

022950
5.8.2008
5363-I-769/08

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

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

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

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

ursodeoksiholna kislina
250 mg

mesalazin
4g

kapsula

rektalna suspenzija

A05AA02

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 s 30 svečkami (6 x 5 svečk v dvojnem traku)

Salus-MAH

009466
9.4.2008
5363-I-647/08

2.) 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

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

KRKA

020974
5.8.2009
5363-I-1038/09

Abbott d.o.o.

005347
7.4.2008
5363-I-606/08

500 mg

sibutramin
10 mg

svečka

kapsula, trda

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

A08AA10

Stran

2004 /

Št.

17 / 5. 3. 2010
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2.) Sibutramin Lek 10 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

LEK-MAH

042994 11.11.2009
5363-I-1792/09

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 11.11.2009
5363-I-1793/09

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 16.12.2009
5363-I-2052/09

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

Aurobindo-MAH

094927
6.1.2010
5363-I-47/10

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

Aurobindo-MAH

094951
6.1.2010
5363-I-48/10

5.) 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

6.) 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

Merck SLO-MAH

049840
8.7.2009
5363-I-806/09

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

Medis

055581
31.3.2009
5363-I-462/09

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

Merck

011320 16.12.2009
5363-I-2053/09

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

Aurobindo-MAH

094960
6.1.2010
5363-I-49/10

4.) Metformin Aurobindo 850 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

094978
6.1.2010
5363-I-50/10

5.) Metformin Aurobindo 850 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

094986
6.1.2010
5363-I-51/10

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

Berlin Chem-MAH

076066 22.10.2007
5363-I-732/07

7.) 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

Merck SLO-MAH

049859
8.7.2009
5363-I-807/09

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

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

Wörwag Ph.-MAH

042021
14.5.2008
5363-I-896/08

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

Wörwag Ph.-MAH

041998
14.5.2008
5363-I-895/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048712 16.10.2008
5363-I-1564/08

6.) Metformin Aurobindo 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

094919
6.1.2010
5363-I-54/10

7.) Metformin Aurobindo 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

094897
6.1.2010
5363-I-52/10

15 mg

kapsula, trda

metformin

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

A10BA02

prašek za peroralno raztopino
7.) GLUCOPHAGE 500 mg prašek za peroralno raztopino
škatla s 60 enoodmernimi vrečkami
663 mg

filmsko obložena tableta

prašek za peroralno raztopino
8.) GLUCOPHAGE 850 mg prašek za peroralno raztopino
škatla s 60 enoodmernimi vrečkami
780 mg

filmsko obložena tableta
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Št.

17 / 5. 3. 2010 /

Stran

2005

8.) Metformin Aurobindo 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) SIOFOR 1000 mg
škatla s 120 tabletami (8 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

10.) 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

Merck SLO-MAH

049824
8.7.2009
5363-I-808/09

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

KRKA

028860
18.7.2008
5363-I-1156/08

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

KRKA

028851
18.7.2008
5363-I-1155/08

4.) Gliclada 30 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla 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 18.12.2009
5363-I-2054/09

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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

048410 12.11.2008
5363-I-1871/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048402 12.11.2008
5363-I-1870/08

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

Arrow-MAH

083810
7.9.2009
5363-I-1258/09

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

Arrow-MAH

083780
7.9.2009
5363-I-1260/09

7.) 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

8.) 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

9.) 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

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

KRKA

039489
15.2.2006
5363-I-140/06
037974
17.3.2009
5363-I-383/09

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

Berlin Chem-MAH

037982
17.3.2009
5363-I-382/09

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

Berlin Chem-MAH

037990
17.3.2009
5363-I-381/09

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

Berlin Chem-MAH

037958
17.3.2009
5363-I-385/09

Berlin Chem-MAH

094900
6.1.2010
5363-I-53/10
025569
4.4.2005
5363-I-265/05

prašek za peroralno raztopino
11.) GLUCOPHAGE 1000 mg prašek za peroralno raztopino
škatla s 60 enoodmernimi vrečkami

gliklazid

30 mg

glimepirid
1 mg

tableta s prirejenim sproščanjem

tableta

A10BB09

A10BB12

Berlin Chem-MAH

Stran

2006 /

Št.

17 / 5. 3. 2010

17.) Trical 1 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
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Berlin Chem-MAH

037966
17.3.2009
5363-I-384/09

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

Sanofi-Aventis

000108 18.12.2009
5363-I-2055/09

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

048453 12.11.2008
5363-I-1873/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048445 12.11.2008
5363-I-1874/08

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

Arrow-MAH

084000
7.9.2009
5363-I-1261/09

7.) 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

8.) 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

9.) 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

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

Berlin Chem-MAH

038040
17.3.2009
5363-I-388/09

14.) 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

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

Berlin Chem-MAH

038067
17.3.2009
5363-I-386/09

16.) 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

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

Berlin Chem-MAH

038016
17.3.2009
5363-I-390/09

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

Sanofi-Aventis

000140 18.12.2009
5363-I-2056/09

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

Wörwag Ph.-MAH

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

4.) 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

5.) 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

6.) 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

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

tableta

Wörwag Ph.-MAH

Uradni list Republike Slovenije

Št.

17 / 5. 3. 2010 /

Stran

2007

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 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038083
17.3.2009
5363-I-395/09

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

Berlin Chem-MAH

038105
17.3.2009
5363-I-393/09

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

Berlin Chem-MAH

038113
17.3.2009
5363-I-392/09

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

Berlin Chem-MAH

038091
17.3.2009
5363-I-394/09

17.) 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

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

Sanofi-Aventis

092282 18.12.2009
5363-I-2057/09

2.) 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

3.) 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

4.) 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

5.) 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

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

Arrow-MAH

084158
7.9.2009
5363-I-1267/09

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

Arrow-MAH

084166
7.9.2009
5363-I-1268/09

8.) 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

9.) 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

10.) Meglimid tablete 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
11.) Trical 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

039578
15.2.2006
5363-I-143/06
011460
16.1.2007
5363-I-36/07

12.) 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.) Amaryl 6 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

092290 18.12.2009
5363-I-2058/09

2.) 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

3.) 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

4.) 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

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

KRKA

039608
15.2.2006
5363-I-144/06

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

Menarini-MAH

011525
16.1.2007
5363-I-37/07

7.) 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

4 mg

6 mg

repaglinid
0,5 mg

tableta

Menarini-MAH

tableta

tableta

A10BX02

Stran

2008 /

Št.

17 / 5. 3. 2010
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3.) Repaglinid Teva 0,5 mg tablete
90 tablet v pretisnih omotih

Teva NL

076902
29.6.2009
EU/1/09/530/002

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

Novo-Nordisk

002631
17.8.1998
EU/1/98/076/012

2.) Repaglinid 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

Akmon-MAH

030201
5.3.2009
5363-I-310/09
031976
27.8.2008
5363-I-1381/08

1 mg

2 mg

kalcitriol

0,25 µg

0,5 µg

tableta

tableta

kapsula, mehka

A11CC04

kapsula, mehka

1.) OsteoD 0,5 mikrograma mehke kapsule
škatla s plastenko s 30 kapsulami
2.) ROCALTROL kapsule 0,50 µg
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

klopidogrel
75 mg

filmsko obložena tableta

ROCHE-mah

B01AC04

1.) 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

2.) 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

3.) 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

4.) 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

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-MAH

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.) Klopidogrel Teva 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 x 1 tableto

Teva NL

091952
28.7.2009
EU/1/09/540/002

9.) Picturlop 75 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

IWA1-MAH

092991 15.12.2009
5363-I-2042/09

10.) Picturlop 75 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

IWA1-MAH

093190 15.12.2009
5363-I-2040/09

11.) Picturlop 75 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

IWA1-MAH

092975 15.12.2009
5363-I-2044/09

12.) Picturlop 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

IWA1-MAH

092983 15.12.2009
5363-I-2043/09

13.) Picturlop 75 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

IWA1-MAH

093050 15.12.2009
5363-I-2041/09

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

IWA1-MAH

093297 15.12.2009
5363-I-2038/09
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15.) Picturlop 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

IWA1-MAH

093220 15.12.2009
5363-I-2039/09

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

Sanofi BMS

006408

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

LEK-MAH

091740 19.11.2009
5363-I-1844/09

18.) 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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

014788
3.10.2008
5363-I-1586/08

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 100 tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu)
0,3 mg
filmsko obložena tableta

Wörwag Ph.-MAH

014818
3.10.2008
5363-I-1588/08

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

Solvay D-MAH

072605
17.1.2007
5363-I-47/07

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

Wörwag Ph.-MAH

014834
3.10.2008
5363-I-1590/08

3.) 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

4.) 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

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

Solvay D-MAH

072613
17.1.2007
5363-I-48/07

2.) Moxogamma 0,4 mg filmsko obložene tablete
škatla s 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 z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

020699
5.11.2008
5363-I-1797/08

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

KRKA

020702
5.11.2008
5363-I-1796/08

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

Pliva-MAH

003280
27.9.2006
5363-I-714/06

5.) 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

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

moksonidin
0,2 mg

0,4 mg

doksazosin
2 mg

4 mg

filmsko obložena tableta

15.7.1998

C02AC05

filmsko obložena tableta

tableta

C02CA04

tableta

Stran

2010 /

Št.

17 / 5. 3. 2010
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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

4 mg

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

Arrow-MAH

4.) 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

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

KRKA

025240 27.12.2004
5363-I-759/04

6.) 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

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

KRKA

025275 27.12.2004
5363-I-761/04

8.) 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

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

Pliva-MAH

057410
23.2.2009
5363-I-264/09

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

Pliva-MAH

057380
23.2.2009
5363-I-263/09

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

Pliva-MAH

057452
23.2.2009
5363-I-265/09

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.tabl.s pod.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.) Indapamid 1APharma 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

1APharma-MAH

091421 24.11.2009
5363-I-1876/09

3.) Indapamid Hexal 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Hexal-MAH

091430 24.11.2009
5363-I-1875/09

4.) Indapamid Lek 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

091448 24.11.2009
5363-I-1874/09

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

KRKA-MAH

062197 25.11.2009
5363-I-1855/09

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

KRKA-MAH

062162 25.11.2009
5363-I-1853/09

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

KRKA-MAH

062170 25.11.2009
5363-I-1854/09

8.) TERTENSIF SR 1,5 mg filmsko obložene tablete s pod.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

9.) TERTENSIF SR 1,5 mg filmsko obložene tablete s pod.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 29.10.2009
5363-I-1673/09

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

LEK

032255 29.10.2009
5363-I-1674/09

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

indapamid
1,5 mg

bisoprolol
5 mg

tableta s podaljšanim sproščanjem

tableta

Generics-MAH

026450
29.1.2009
5363-I-154/09
014680
10.9.2008
5363-I-1480/08

C03BA11

C07AB07
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4.) CARDIOL 5 mg tablete
škatla s 50 tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu)
5.) Concor 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10 mg

17 / 5. 3. 2010 /

Belupo
Merck

Stran

2011

043290
14.5.2008
5363-I-901/08
011444
6.7.2009
5363-I-793/09

tableta

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

LEK

032298 29.10.2009
5363-I-1676/09

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

LEK

060674 29.10.2009
5363-I-1675/09

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

Specifar GR-MAH

042242 13.10.2009
5363-I-1529/09

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

Specifar GR-MAH

042269 13.10.2009
5363-I-1531/09

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

Specifar GR-MAH

042331 13.10.2009
5363-I-1538/09

4.) 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

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

Specifar GR-MAH

042315 13.10.2009
5363-I-1537/09

6.) 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

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

Specifar GR-MAH

042307 13.10.2009
5363-I-1536/09

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

Specifar GR-MAH

042293 13.10.2009
5363-I-1535/09

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

Specifar GR-MAH

002340 13.10.2009
5363-I-1539/09

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 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Specifar GR-MAH

042226 13.10.2009
5363-I-1528/09

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

Specifar GR-MAH

042218 13.10.2009
5363-I-1526/09

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

Specifar GR-MAH

042200 13.10.2009
5363-I-1525/09

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

Specifar GR-MAH

042285 13.10.2009
5363-I-1533/09

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

Specifar GR-MAH

042277 13.10.2009
5363-I-1532/09

16.) 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

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 s 500 tabletami (50 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Menarini-MAH

023736 23.10.2008
5363-I-1711/08

19.) Nebilet 5 mg tablete
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
20.) Nebispes 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Menarini-MAH

023698 23.10.2008
5363-I-1708/08
084522
31.8.2009
5363-I-1225/09

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

Galex

042358
16.7.2008
5363-I-1130/08

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

nebivolol
5 mg

tableta

C07AB12

Galex

Stran

2012 /

Št.

karvedilol

17 / 5. 3. 2010

3,125 mg

tableta
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1.) Coryol 3,125 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

034126 29.12.2009
5363-I-2133/09

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

KRKA-MAH

034053 29.12.2009
5363-I-2132/09

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

ROCHE-mah

014990 16.11.2009
5363-I-1816/09

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.) 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

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

ROCHE-mah

004707 16.11.2009
5363-I-1817/09

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

Wörwag Ph.-MAH

067873
27.5.2008
5363-I-948/08

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

Wörwag Ph.-MAH

067814
27.5.2008
5363-I-946/08

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

Wörwag Ph.-MAH

067822
27.5.2008
5363-I-947/08

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

KRKA-MAH

034045 29.12.2009
5363-I-2135/09

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

KRKA-MAH

005738 29.12.2009
5363-I-2134/09

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

ROCHE-mah

004715 16.11.2009
5363-I-1818/09

1.) 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

2.) 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

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.) Coryol 25 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
5.) Coryol 25 mg tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

034169 29.12.2009
5363-I-2137/09
006300 29.12.2009
5363-I-2136/09

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

ROCHE-mah

021644 16.11.2009
5363-I-1819/09

1.) 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

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

Wörwag Ph.-MAH

020630
17.6.2008
5363-I-1042/08

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

Alkaloid

070858
4.8.2009
5363-I-1032/09

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

Arrow-MAH

030970
9.9.2009
5363-I-1306/09

6,25 mg

12,5 mg

25 mg

amlodipin
5 mg

tableta

tableta

tableta

tableta

KRKA-MAH

C08CA01
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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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

030660
9.9.2009
5363-I-1304/09

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

010677
22.7.2008
5363-I-1177/08

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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

040894
22.7.2008
5363-I-1176/08

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

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

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

KRKA

014168
9.3.2009
5363-I-322/09

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

Wörwag Ph.-MAH

020800
17.6.2008
5363-I-1044/08

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

Wörwag Ph.-MAH

020940
17.6.2008
5363-I-1045/08

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

Alkaloid

070840
4.8.2009
5363-I-1033/09

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

Arrow-MAH

030490
9.9.2009
5363-I-1310/09

5.) 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

6.) 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

7.) Amlodipin Arrow 10 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
8.) Amlodipin Lek 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

030350
9.9.2009
5363-I-1309/09
034428
14.3.2008
5363-I-484/08

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

LEK

034410
14.3.2008
5363-I-485/08

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

LEK

040975
22.7.2008
5363-I-1180/08

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

LEK

008680
22.7.2008
5363-I-1181/08

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

LEK

040983
22.7.2008
5363-I-1179/08

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Vitabalans-MAH

082635
14.9.2009
5363-I-1347/09

2.) 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

10 mg

enalapril
5 mg

tableta

tableta

LEK

C09AA02

Stran

2014 /

Št.

17 / 5. 3. 2010
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3.) Enap tablete 5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

001163 24.11.2006
5363-I-868/06

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

KRKA

020109 24.11.2006
5363-I-869/06

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
8.12.2009
5363-I-1959/09

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

LEK

059668
8.12.2009
5363-I-1958/09

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Vitabalans-MAH

082392
14.9.2009
5363-I-1349/09

2.) 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

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

KRKA

027766 21.10.2009
5363-I-1587/09

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

KRKA

028479 21.10.2009
5363-I-1586/09

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

LEK

055913
5.2.2004
5363-I-65/04

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

LEK

055883
5.2.2004
5363-I-64/04

7.) Olivin 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet vpretisnem omotu)
8.) Olivin 10 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

059412
8.12.2009
5363-I-1960/09
059064
8.12.2009
5363-I-1961/09

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

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

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

KRKA

020087 21.10.2009
5363-I-1588/09

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

KRKA

027774 21.10.2009
5363-I-1589/09

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

LEK

055964
5.2.2004
5363-I-67/04

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

LEK

055948
5.2.2004
5363-I-66/04

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

LEK

029904
8.12.2009
5363-I-1962/09

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

LEK

059102
8.12.2009
5363-I-1963/09

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 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051551
9.1.2009
5363-I-71/09

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

Belupo

051560
9.1.2009
5363-I-72/09

10 mg

20 mg

lizinopril
5 mg

tableta

LEK

tableta

tableta

C09AA03

Uradni list Republike Slovenije

Št.

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

024490
17.6.2009
5363-I-739/09

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

Belupo

051497
9.1.2009
5363-I-73/09

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

Belupo

051462
9.1.2009
5363-I-74/09

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

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

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

Alkaloid

091820 11.11.2009
5363-I-1794/09

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

Alkaloid

091839 11.11.2009
5363-I-1795/09

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

Belupo

051535
9.1.2009
5363-I-75/09

2.) Irumed 20 mg tablete
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)
3.) LIZINOPRIL GALEX 20 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051527
9.1.2009
5363-I-76/09
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

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

Alkaloid

091855 11.11.2009
5363-I-1797/09

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

Alkaloid

091847 11.11.2009
5363-I-1796/09

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

Actavis Isl.-MA

053759 20.11.2009
5363-I-1868/09

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

LEK

041882
18.3.2008
5363-I-505/08

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

Teva NL1-MAH

049115 24.11.2008
5363-I-1961/08

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

KRKA-MAH

032573
6.5.2009
5363-I-578/09

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 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

018040
6.5.2009
5363-I-576/09

8.) 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

9.) 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

10.) 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

11.) 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

12.) 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

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 20.11.2009
5363-I-1869/09

10 mg

20 mg

perindopril

1,669 mg

3,338 mg

tableta

tableta

tableta

Galex

C09AA04

tableta

Stran

2016 /

Št.
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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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

018112
6.5.2009
5363-I-586/09

7.) 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

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

KRKA-MAH

018120
6.5.2009
5363-I-582/09
018180
6.5.2009
5363-I-583/09

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

KRKA-MAH

018210
6.5.2009
5363-I-585/09

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

KRKA-MAH

018228
6.5.2009
5363-I-588/09

12.) 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

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

KRKA-MAH

032611
6.5.2009
5363-I-584/09

14.) 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

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

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

Actavis Isl.-MA

053783 20.11.2009
5363-I-1870/09

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 (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

099817
6.5.2009
5363-I-596/09

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10.) 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

11.) 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

12.) 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

13.) 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

14.) 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

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

6,676 mg

KRKA-MAH

tableta
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1.) 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

2.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062286
19.7.2004
5363-I-500/04
062278
19.7.2004
5363-I-499/04

4.) 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

5.) 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

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

KRKA

062219
19.7.2004
5363-I-495/04

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

Sandoz-MAH

016276
1.12.2009
5363-I-1926/09

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

Sandoz-MAH

016292
1.12.2009
5363-I-1927/09

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

Sanofi-Aventis

057797
7.9.2009
5363-I-1282/09

1.) 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

2.) 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

3.) 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

4.) 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

5.) 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

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

Sandoz-MAH

016306
1.12.2009
5363-I-1928/09

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

Sandoz-MAH

016330
1.12.2009
5363-I-1929/09

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

Sandoz-MAH

016349
1.12.2009
5363-I-1930/09

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

KRKA

062421
19.7.2004
5363-I-507/04

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

KRKA

062537
19.7.2004
5363-I-510/04

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

KRKA

062499
19.7.2004
5363-I-508/04

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

KRKA

062529
19.7.2004
5363-I-509/04
062545
19.7.2004
5363-I-511/04

2,5 mg

5 mg

KRKA

tableta

tableta

KRKA

Stran

2018 /

Št.

17 / 5. 3. 2010
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6.) AMPRIL tablete 5 mg
škatla s 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062553
19.7.2004
5363-I-512/04

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

Actavis Mad-MAH

032433
30.7.2009
5363-I-996/09

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

Sandoz-MAH

016373
1.12.2009
5363-I-1932/09

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

Sandoz-MAH

016365
1.12.2009
5363-I-1931/09

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

Sandoz-MAH

016454
1.12.2009
5363-I-1933/09

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

Wörwag Ph.-MAH

058467
25.3.2009
5363-I-432/09

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

Wörwag Ph.-MAH

058459
25.3.2009
5363-I-433/09

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

Sanofi-Aventis

057835
7.9.2009
5363-I-1284/09

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

KRKA

062618
19.7.2004
5363-I-516/04

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

KRKA

062634
19.7.2004
5363-I-518/04

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

KRKA

062626
19.7.2004
5363-I-517/04

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

KRKA

062596
19.7.2004
5363-I-515/04

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

KRKA

062588
19.7.2004
5363-I-514/04

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

KRKA

062561
19.7.2004
5363-I-513/04

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

Sandoz-MAH

016462
1.12.2009
5363-I-1934/09

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

Sandoz-MAH

016470
1.12.2009
5363-I-1935/09

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

Sandoz-MAH

016489
1.12.2009
5363-I-1936/09

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

Wörwag Ph.-MAH

058351
25.3.2009
5363-I-435/09

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

Wörwag Ph.-MAH

058360
25.3.2009
5363-I-434/09

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

Sanofi-Aventis

070912
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
3.) Fozinopril Arrow 10 mg tablete
škatla z vsebnikom z 250 tabletami

Arrow-MAH

036269
5.8.2008
5363-I-1285/08
036242
5.8.2008
5363-I-1284/08

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

Arrow-MAH

036234
5.8.2008
5363-I-1283/08

5.) 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

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

10 mg

fozinopril
10 mg

tableta

tableta

C09AA09

Arrow-MAH
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8.) 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

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

Generics-MAH

028827 28.11.2008
5363-I-1988/08

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

BMS češka-MAH

002402
12.8.2009
5363-I-1094/09

1.) 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 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

036285
5.8.2008
5363-I-1287/08

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

Arrow-MAH

036307
5.8.2008
5363-I-1289/08

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

Arrow-MAH

036323
5.8.2008
5363-I-1291/08

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

Arrow-MAH

036315
5.8.2008
5363-I-1290/08

8.) 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

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

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
11.1.2010
5363-I-98/10

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

Generics-MAH

057568 28.10.2009
5363-I-1663/09

1.) Trandolapril Arrow 1 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
2.) Trandolapril Galex 1 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

046558
8.9.2008
5363-I-1429/08
078832
6.8.2009
5363-I-1055/09

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

Generics-MAH

057665 28.10.2009
5363-I-1665/09

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

Generics-MAH

057622 28.10.2009
5363-I-1664/09

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

Abbott d.o.o.

057711
10.7.2009
5363-I-858/09

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

Arrow-MAH

046566
8.9.2008
5363-I-1430/08

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

Galex-MAH

078840
6.8.2009
5363-I-1056/09

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

Generics-MAH

057690 28.10.2009
5363-I-1666/09

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

Generics-MAH

057681 28.10.2009
5363-I-1667/09

20 mg

trandolapril
0,5 mg

1 mg

2 mg

tableta

kapsula, trda

C09AA10

kapsula, trda

Galex-MAH

kapsula, trda

Stran

2020 /
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1.) 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

2.) 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

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 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

007404
10.3.2009
5363-I-349/09

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

LEK

019542
10.3.2009
5363-I-350/09

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

Belupo

051608
9.1.2009
5363-I-79/09

2.) Iruzid 20 mg/12,5 mg tablete
škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)
3.) Lizinopril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/12,5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051616
9.1.2009
5363-I-80/09
053660
12.1.2009
5363-I-93/09

enalapril + diuretiki
20 mg

lizinopril + diuretiki
10 mg

20 mg

perindopril +diuretiki
1,669 mg

tableta

tableta

C09BA02

C09BA03

tableta

tableta

Actavis Isl.-MA

C09BA04

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

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

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 z 90 tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

011096
7.5.2009
5363-I-611/09

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

KRKA-MAH

011088
7.5.2009
5363-I-612/09

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

KRKA-MAH

011070
7.5.2009
5363-I-613/09

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

KRKA-MAH

010995
7.5.2009
5363-I-609/09

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

KRKA-MAH

010987
7.5.2009
5363-I-610/09

9.) 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

Serv. Ph.-MAH

014141
22.7.2009
5363-I-948/09

3,338 mg

tableta

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

KRKA-MAH

011100
7.5.2009
5363-I-616/09

4.) 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

5.) 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

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

KRKA-MAH

011231
7.5.2009
5363-I-618/09

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

KRKA-MAH

011240
7.5.2009
5363-I-617/09

8.) 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

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

KRKA

015539
14.2.2007
5363-I-101/07

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

KRKA

037702
14.2.2007
5363-I-99/07

3.) CoRamipril TEVA 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

054569
5.2.2009
5363-I-179/09
001104
22.2.2009
5363-I-201/09

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

LEK

036765
11.2.2009
5363-I-200/09

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

Actavis Isl.-MA

046230
1.9.2008
5363-I-1399/08

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

Actavis Isl.-MA

046256
1.9.2008
5363-I-1400/08

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

Pliva-MAH

048658
15.7.2009
5363-I-902/09

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

Pliva-MAH

048666
15.7.2009
5363-I-903/09

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

Sanofi-Aventis

012483
3.3.2008
5363-I-133/08

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

KRKA

015580
14.2.2007
5363-I-100/07

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

KRKA

037699
14.2.2007
5363-I-98/07

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

Teva NL1-MAH

054577
5.2.2009
5363-I-180/09

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

LEK

036773
11.2.2009
5363-I-202/09

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

LEK

001155
11.2.2009
5363-I-203/09

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

Actavis Isl.-MA

046264
1.9.2008
5363-I-1401/08

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

Actavis Isl.-MA

046272
1.9.2008
5363-I-1402/08

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

Pliva-MAH

048674
15.7.2009
5363-I-904/09

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

Pliva-MAH

048682
15.7.2009
5363-I-905/09

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

Sanofi-Aventis

012491
3.3.2008
5363-I-132/08

ramipril +diuretiki
2,5 mg

5 mg

tableta

C09BA05

LEK

tableta

Stran
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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

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

8.) 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

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

Teva NL1-MAH

054810
24.3.2009
5363-I-223/09

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

Teva NL1-MAH

054828
24.3.2009
5363-I-224/09

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

Pliva-MAH

007994
9.11.2006
5363-I-737/06

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 (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

075574 28.12.2005
5363-I-1006/05

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

Alkaloid

084204 23.10.2009
5363-I-1608/09

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

25 mg

filmsko obložena tableta

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

100 mg

filmsko obložena tableta
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Št.
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Stran

2023

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 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
11.) Losartan TEVA 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

054771
24.3.2009
5363-I-228/09
054755
24.3.2009
5363-I-226/09

12.) 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

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

Alkaloid

084190 23.10.2009
5363-I-1609/09

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)

KRKA

099956
22.8.2006
5363-I-553/06

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

Pliva-MAH

046353
2.9.2008
5363-I-1408/08

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

Pliva-MAH

046345
2.9.2008
5363-I-1407/08

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

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10.) 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

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

Lab.Liconsa-MAH

084816
22.9.2009
5363-I-1417/09

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 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084808
22.9.2009
5363-I-1419/09

9.) 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

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

Lab.Liconsa-MAH

084832
22.9.2009
5363-I-1418/09

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

valsartan

40 mg

80 mg

filmsko obložena tableta

Teva NL1-MAH

C09CA03

filmsko obložena tableta

Stran

2024 /

Št.

17 / 5. 3. 2010
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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 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

046280
2.9.2008
5363-I-1411/08

5.) 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

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

Lab.Liconsa-MAH

084743
22.9.2009
5363-I-1425/09

7.) 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

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

Lab.Liconsa-MAH

084719
22.9.2009
5363-I-1422/09

9.) 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

10.) 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

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

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

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

Medis ehf.1-MAH

094730 28.12.2009
5363-I-2112/09

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 (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Farmadent-MAH

039110
6.3.2008
5363-I-411/08

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

Farmadent-MAH

039080
6.3.2008
5363-I-410/08

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

LEK

074896
8.7.2009
5363-I-826/09

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

Medis ehf.1-MAH

094692 28.12.2009
5363-I-2113/09

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

Farmadent-MAH

039250
6.3.2008
5363-I-413/08
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

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

Medis ehf.1-MAH

094714 28.12.2009
5363-I-2114/09

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

irbesartan
75 mg

150 mg

300 mg

kandesartan
4 mg

tableta

C09CA04

tableta

tableta

tableta

Farmadent-MAH

C09CA06
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8 mg
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Stran

2025

tableta

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)

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
56 tablet

Bayer Sch.

029289 11.12.1998
EU/1/98/089/008

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

Bayer Sch.

004928 11.12.1998
EU/1/98/089/007

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.tabl
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
3.) Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 50 mg/12,5 mg film.obl.tabl
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047317
24.9.2009
5363-I-1451/09
047341
24.9.2009
5363-I-1452/09

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

KRKA

030171 20.11.2008
5363-I-1719/08

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

KRKA

049662 20.11.2008
5363-I-1951/08

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

KRKA

049590 20.11.2008
5363-I-1950/08

7.) 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

8.) Losartan HCT Mylan 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

094870 21.12.2009
5363-I-2096/09

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.) 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

12.) 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

16 mg

32 mg

telmisartan
40 mg

80 mg

losartan + diuretiki
50 mg

tableta

tableta

tableta

C09CA07

tableta

filmsko obložena tableta

C09DA01

Teva NL1-MAH

Stran

2026 /

Št.

17 / 5. 3. 2010

100 mg
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filmsko obložena tableta

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

Teva NL1-MAH

047350
24.9.2009
5363-I-1453/09

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

Teva NL1-MAH

047406
24.9.2009
5363-I-1454/09

4.) 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

5.) 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

6.) 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

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

KRKA

090263
9.4.2004
5363-I-216/04

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

KRKA

090204
9.4.2004
5363-I-215/04

9.) 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

10.) 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

11.) 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

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

KRKA

090182
9.4.2004
5363-I-218/04

14.) Losartan HCT Mylan 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

094862 21.12.2009
5363-I-2097/09

15.) Losartan/hidroklorotiazid Lek 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
16.) Losartan/hidroklorotiazid Lek 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

071080
10.6.2009
5363-I-722/09
071110
10.6.2009
5363-I-723/09

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

LEK

071030
10.6.2009
5363-I-721/09

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

Novartis-MAH

030112
17.8.2009
5363-I-1119/09

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

KRKA-MAH

093998 30.11.2009
5363-I-1919/09

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

KRKA-MAH

094021 30.11.2009
5363-I-1918/09

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

KRKA-MAH

094030 30.11.2009
5363-I-1917/09

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

Farmadent-MAH

040959
10.3.2008
5363-I-421/08

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10.) 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

valsartan + diuretiki
80 mg

filmsko obložena tableta

LEK

C09DA03
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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.) Valsacombi 160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

093700 30.11.2009
5363-I-1922/09

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

KRKA-MAH

093823 30.11.2009
5363-I-1921/09

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

KRKA-MAH

093840 30.11.2009
5363-I-1920/09

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

Farmadent-MAH

040410
10.3.2008
5363-I-425/08

6.) 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

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

Farmadent-MAH

040550
10.3.2008
5363-I-426/08

8.) 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

9.) 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)
2.) Valsacombi 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Novartis-MAH

030104
17.8.2009
5363-I-1118/09
093971 30.11.2009
5363-I-1924/09

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

KRKA-MAH

093980 30.11.2009
5363-I-1923/09

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

KRKA-MAH

093963 30.11.2009
5363-I-1925/09

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.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10.) 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 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Bayer Sch.

014281
22.4.2002
EU/1/02/215/005

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

Bayer Sch.

029297
22.4.2002
EU/1/02/215/004

4.) 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

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 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Bayer Sch.

014303
22.4.2002
EU/1/02/215/007

valsartan + diuretiki (25mg)
160 mg

filmsko obložena tableta

telmisartan + diuretiki
40 mg

tableta

telmisartan + diuretiki (12,5mg)
80 mg

tableta

C09DA03

KRKA-MAH

C09DA07

C09DA07
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3.) 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

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

Bayer Sch.

029300
22.4.2002
EU/1/02/215/009

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

Boehringer N

042536
27.3.2008
EU/1/02/213/018

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

Boehringer N

042528
27.3.2008
EU/1/02/213/017

3.) 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

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

Boehringer N

042579
27.3.2008
EU/1/02/213/021

5.) MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete
škatla s pretisnim omotom po 30 tablet
6.) MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete
škatla s pretisnim omotom po 98 tablet

Boehringer N

042560
27.3.2008
EU/1/02/213/020
042609
27.3.2008
EU/1/02/213/023

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

Boehringer N

042595
27.3.2008
EU/1/02/213/022

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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

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

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

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

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

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

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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

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

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

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

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

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

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

Teva NL1-MAH

047430 10.11.2008
5363-I-1816/08

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

Teva NL1-MAH

047449 10.11.2008
5363-I-1815/08

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

10 mg

filmsko obložena tableta
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14.) SINVACOR 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

MSD-MAH

023825
9.12.2009
5363-I-1970/09

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

Menarini-MAH

046884
23.9.2008
5363-I-1549/08

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

KRKA

013420
27.5.2004
5363-I-381/04
093580
27.5.2004
5363-I-379/04

20 mg

KRKA

filmsko obložena tableta

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 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

052159
2.4.2009
5363-I-471/09

3.) 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

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

Arrow-MAH

052175
2.4.2009
5363-I-472/09

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

LEK

038458
27.2.2008
5363-I-138/08

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

LEK

038466
27.2.2008
5363-I-137/08

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

Generics-MAH

014800 15.10.2008
5363-I-1645/08

8.) 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

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

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

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

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

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 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047473 10.11.2008
5363-I-1819/08

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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047481 10.11.2008
5363-I-1820/08

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

MSD-MAH

012866
9.12.2009
5363-I-1972/09

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

MSD-MAH

012890
9.12.2009
5363-I-1971/09

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

KRKA

013439
27.5.2004
5363-I-384/04

19.) 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.) 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

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

Arrow-MAH

052183
2.4.2009
5363-I-473/09
038482
27.2.2008
5363-I-139/08

40 mg

filmsko obložena tableta

LEK

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

LEK

038474
27.2.2008
5363-I-140/08

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

Generics-MAH

014940 15.10.2008
5363-I-1646/08

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

Generics-MAH

015130 15.10.2008
5363-I-1647/08

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

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

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

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

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

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

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

MSD-MAH

034002
9.12.2009
5363-I-1973/09

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

MSD-MAH

012831
9.12.2009
5363-I-1974/09

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

Menarini-MAH

046922
23.9.2008
5363-I-1551/08

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

KRKA

013447
2.4.2007
5363-I-225/07

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

KRKA

019038
2.4.2007
5363-I-224/07

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

Actavis Isl.-MA

030040
23.7.2009
5363-I-818/09

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

Arrow-MAH

052213
2.4.2009
5363-I-475/09

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

Teva NL1-MAH

047520 10.11.2008
5363-I-1824/08

4.) Vasilip 80 mg filmsko obložene tablete
škatla z 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

002780
12.9.2006
5363-I-632/06

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

KRKA

002640
12.9.2006
5363-I-631/06

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

LEK

034223
20.2.2008
5363-I-255/08
036722
11.9.2007
5363-I-606/07

80 mg

pravastatin
20 mg

40 mg

filmsko obložena tableta

tableta

C10AA03

tableta

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

fluvastatin
40 mg

kapsula, trda

Pliva-MAH
C10AA04

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

Generics-MAH

092681 11.12.2009
5363-I-2032/09

3.) 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
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tableta s podaljšanim sproščanjem

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

Actavis Isl.-MA

083500
5.1.2010
5363-I-37/10

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

Medis ehf.1-MAH

094390
5.1.2010
5363-I-43/10

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

KRKA

040177
3.11.2009
5363-I-1691/09

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

KRKA

081000
3.11.2009
5363-I-1690/09

4.) Sortis 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

5.) 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

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

Actavis Isl.-MA

042404
28.3.2008
5363-I-571/08

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

LEK

040487 14.12.2007
5363-I-964/07

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

Medis ehf.1-MAH

094404
5.1.2010
5363-I-44/10

2.) Atoris 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

040185
3.11.2009
5363-I-1693/09

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

KRKA

080179
3.11.2009
5363-I-1692/09

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

5.) Sortis 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Torvalipin 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
Actavis Isl.-MA
042412
28.3.2008
5363-I-572/08

7.) 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

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

9.) 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

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

Medis ehf.1-MAH

094412
5.1.2010
5363-I-45/10

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

KRKA

032026
3.11.2009
5363-I-1695/09

3.) Atoris 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

032042
3.11.2009
5363-I-1694/09

4.) 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

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

Actavis Isl.-MA

atorvastatin
10 mg

20 mg

40 mg

filmsko obložena tableta

C10AA05

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

042439
28.3.2008
5363-I-573/08

Stran
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6.) 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

7.) 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

8.) 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

80 mg

filmsko obložena tableta

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

PfizerSARL1-MAH 083011
7.9.2009
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)

MSD-SP-MAH

014540
23.7.2009
5363-I-955/09

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

MSD-SP-MAH

014559
23.7.2009
5363-I-956/09

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

KRKA

070890
1.6.2009
5363-I-682/09

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

KRKA

070980
1.6.2009
5363-I-681/09

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

KRKA

074837
14.7.2009
5363-I-892/09

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

KRKA

074845
14.7.2009
5363-I-893/09

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

KRKA

074829
14.7.2009
5363-I-894/09

1.) Atifan 125 mg tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
2.) Lamisil 125 mg tablete
škatla s 14 tabletami (1x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

030473
13.1.2009
5363-I-94/09
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

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
1.12.2009
5363-I-1945/09

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 18.12.2009
5363-I-2072/09

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

ezetimib

10 mg

terbinafin

125 mg

250 mg

tableta

tableta

D01BA02

Novartis-MAH

tableta

levonorgestrel+ estrogen
0,15 mg

C10AX09

obložena tableta

G03AA07
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G03AA10

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.) Gethi 75 mikrogramov/20 mikrogramov obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Stragen-MAH

092711
9.12.2009
5363-I-1988/09

4.) Gethi 75 mikrogramov/20 mikrogramov obložene tablete
škatla s 126 tabletami (6 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Stragen-MAH

092690
9.12.2009
5363-I-1990/09

5.) Gethi 75 mikrogramov/20 mikrogramov obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Stragen-MAH

092703
9.12.2009
5363-I-1989/09

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

Wyeth Dunaj

020117
13.3.2007
5363-I-160/07

7.) LINDYNETTE 20 mikrogramov obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)

Gedeon Richter

080926
9.3.2005
5363-I-179/05

8.) 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

9.) 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)
2.) Gethi 75 mikrogramov/30 mikrogramov obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Bayer Sch.-MAH

086584
25.9.2008
5363-I-1509/08
092738
9.12.2009
5363-I-1992/09

3.) Gethi 75 mikrogramov/30 mikrogramov obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Stragen-MAH

092746
9.12.2009
5363-I-1991/09

4.) Gethi 75 mikrogramov/30 mikrogramov obložene tablete
škatla s 126 tabletami (6 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Stragen-MAH

092720
9.12.2009
5363-I-1993/09

5.) 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

6.) 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

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

Wyeth Dunaj

076740 29.10.2009
5363-I-1677/09

1.) 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

2.) 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

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

Bayer Sch.-MAH

023728 18.12.2009
5363-I-2073/09

1.) Sildenafil Lek 25 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

LEK-MAH

091790 19.11.2009
5363-I-1846/09

2.) 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

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

KRKA

084263
21.9.2009
EU/1/09/551/002

1.) Sildenafil Lek 50 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

LEK-MAH

091804 19.11.2009
5363-I-1847/09

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

Pfizer VB

093564
14.9.1998
EU/1/98/077/006

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

obložena tableta

ciproteron + estrogen
2 mg

sildenafil

25 mg

50 mg

obložena tableta

tableta

G03AA10

Stragen-MAH

G03HB01

G04BE03

tableta

Stran
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3.) Vizarsin 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami v pretisnem omotu

KRKA

084271
21.9.2009
EU/1/09/551/006

1.) Sildenafil Lek 100 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

LEK-MAH

091782 19.11.2009
5363-I-1848/09

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

Pfizer VB

093572
14.9.1998
EU/1/98/077/010

3.) 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 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

075477
18.7.2008
5363-I-682/08

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

Pliva-MAH

075493
18.7.2008
5363-I-684/08

3.) Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
4.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

075485
18.7.2008
5363-I-683/08
033880
27.2.2008
5363-I-195/08

5.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

033260
27.2.2008
5363-I-190/08

6.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla z 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

034070
27.2.2008
5363-I-197/08

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

LEK

033120
27.2.2008
5363-I-189/08

8.) 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

9.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

033600
27.2.2008
5363-I-193/08

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

LEK

033740
27.2.2008
5363-I-194/08

11.) 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

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 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Menarini-MAH

025640
11.2.2008
5363-I-214/08

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

Menarini-MAH

025720
11.2.2008
5363-I-215/08

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

LEK-MAH

039403
7.1.2010
5363-I-84/10

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

LEK-MAH

001376
7.1.2010
5363-I-83/10

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

Generics-MAH

038970 28.11.2008
5363-I-1990/08

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

KRKA

038245
14.6.2007
5363-I-384/07

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

KRKA

052612
7.4.2006
5363-I-281/06

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

KRKA

052736
7.4.2006
5363-I-282/06

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

KRKA

052582
7.4.2006
5363-I-280/06

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

KRKA

052477
7.4.2006
5363-I-279/06

5.) 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

100 mg

tamsulozin

0,367 mg

finasterid
5 mg

tableta

G04CA02
kapsula s prirejenim sproščanjem, trda

filmsko obložena tableta

LEK

G04CB01
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6.) 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

7.) 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

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

2.) 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

3.) 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

LEK

034010
3.3.2008
5363-I-362/08

4.) 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

096911
3.3.2008
5363-I-359/08

amoksicilin+ klavulanska kislina
400 mg/5ml

prašek za peroralno suspenzijo

J01CR02

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

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 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

000973
16.3.2009
5363-I-377/09

3.) 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

4.) 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

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

LEK-MAH

069280
16.3.2009
5363-I-373/09

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 z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem omotu)

LEK

052965
6.12.2006
5363-I-897/06

8.) Amoksiklav SOLVO 625 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v pretisnem omotu)

LEK

052973
6.12.2006
5363-I-898/06

1.) Amoksiklav 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

2.) 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

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 10 tabletami (5 x 2 tableti v dvojnem traku)

KRKA

017485
7.1.2009
5363-I-55/09

6.) Betaklav 875 mg/125 mg tablete
škatla z 20 tabletami (10 x 2 tableti v dvojnem traku)

KRKA

017469
7.1.2009
5363-I-56/09

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

KRKA

019143
7.1.2009
5363-I-57/09

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

Stran

2036 /

Št.

17 / 5. 3. 2010

klaritromicin
250 mg

filmsko obložena tableta
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1.) 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

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

LEK-MAH

093807 16.10.2009
5363-I-1566/09

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 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

027162
29.5.2007
5363-I-330/07

3.) 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

4.) 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

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

KRKA-MAH

013846 31.12.2009
5363-I-2148/09

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

KRKA-MAH

013870 31.12.2009
5363-I-2150/09

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

KRKA-MAH

013927 31.12.2009
5363-I-2151/09

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

KRKA-MAH

013854 31.12.2009
5363-I-2149/09

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

LEK

034266
11.2.2008
5363-I-211/08

2.) SUMAMED za otroke 100 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s plastenko s praškom za 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 z 20 ml suspenzije (po pripravi) in injekcijsko brizgo

LEK

034290
11.2.2008
5363-I-212/08

2.) 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

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

Pliva-MAH

047902 10.10.2008
5363-I-1629/08

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

Pliva-MAH

005924 10.10.2008
5363-I-1627/08

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

Pliva-MAH

002569 10.10.2008
5363-I-1631/08

7.) ZITROCIN 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s 50 ml plastenko s praškom za 15 ml

Galex

055069
8.7.2008
5363-I-1096/08

8.) ZITROCIN 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s 100 ml plastenko s praškom za 30 ml suspenzije

Galex

055077
8.7.2008
5363-I-1097/08

LEK-MAH

033723
21.7.2009
5363-I-924/09
047600 15.12.2008
5363-I-1652/08

500 mg

filmsko obložena tableta s pulzirajočim sproščanjem

tableta s podaljšanim sproščanjem

azitromicin
100 mg

200 mg

250 mg

prašek za peroralno suspenzijo

prašek za peroralno suspenzijo

filmsko obložena tableta

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

J01FA10

Sandoz-MAH

kapsula, trda

1.) 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

2.) 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

Uradni list Republike Slovenije
500 mg
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filmsko obložena tableta

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

KRKA-MAH

033022
23.4.2009
5363-I-546/09

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

LEK-MAH

033731
21.7.2009
5363-I-925/09

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

LEK-MAH

033758
21.7.2009
5363-I-926/09

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

Sandoz-MAH

047635 15.12.2008
5363-I-1653/08

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

Sandoz-MAH

047619 15.12.2008
5363-I-1654/08

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

Pliva-MAH

002593 10.10.2008
5363-I-1632/08

7.) SUMAMED S 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

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

LEK

086002
21.2.2008
5363-I-272/08

5.) Ciprofloksacin Lek 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

086010
21.2.2008
5363-I-273/08

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

Pliva-MAH

080268
14.4.2008
5363-I-678/08

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

KRKA

040398
5.5.2009
5363-I-602/09

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

Bayerd.o.o.-MAH

022454
9.4.2009
5363-I-499/09

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

Arrow-MAH

075116
2.6.2008
5363-I-418/08

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

LEK

086029
21.2.2008
5363-I-274/08

5.) Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Ciprum 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
090158
14.4.2008
5363-I-679/08

ciprofloksacin
250 mg

500 mg

750 mg

filmsko obložena tableta

J01MA02

filmsko obložena tableta

Pliva-MAH

filmsko obložena tableta

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

KRKA

055336
5.5.2009
5363-I-603/09

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

Bayerd.o.o.-MAH

065765
9.4.2009
5363-I-500/09

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

Arrow-MAH

075124
2.6.2008
5363-I-419/08

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

LEK

086045
21.2.2008
5363-I-276/08

5.) Ciprofloksacin Lek 750 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

086053
21.2.2008
5363-I-277/08

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

Pliva-MAH

090166
14.4.2008
5363-I-680/08

Stran

2038 /
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levofloksacin
250 mg
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1.) 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

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

Kemofarmacija

041670
19.3.2008
5363-I-517/08

3.) Flexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041696
19.3.2008
5363-I-519/08

4.) Flexid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 1 tableto (1 x 1 tableta v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041661
19.3.2008
5363-I-516/08

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

Kemofarmacija

041718
19.3.2008
5363-I-521/08

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) Levofloksacin Lek 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

094820
6.1.2010
5363-I-74/10

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

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

Sanofi-Aventis

009210
5.6.2009
5363-I-702/09

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

Kemofarmacija

041823
19.3.2008
5363-I-532/08

3.) 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

4.) 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

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 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041777
19.3.2008
5363-I-527/08
041769
19.3.2008
5363-I-526/08

7.) 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

8.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041750
19.3.2008
5363-I-525/08

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

Kemofarmacija

041807
19.3.2008
5363-I-530/08

10.) Levofloksacin Lek 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

094838
6.1.2010
5363-I-75/10

11.) 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
18.1.2010
5363-I-173/10

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

500 mg

flukonazol
50 mg

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

Kemofarmacija

J02AC01

Uradni list Republike Slovenije
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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
18.1.2010
5363-I-174/10

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

PfizerSARL1-MAH 069000
18.1.2010
5363-I-175/10

4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) 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

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
18.1.2010
5363-I-176/10

5.) FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 150 mg
škatla z 1 kapsulo (1 x 1 kapsula v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

083607
30.4.2004
5363-I-354/04

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

LEK

034746
11.3.2009
5363-I-354/09

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

Medis

026786
25.9.2007
5363-I-619/07

2.) 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

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

Medis

026735
25.9.2007
5363-I-617/07

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 v pretisnem omotu

Teva NL

079804
31.3.2009
EU/1/09/509/004

1.) Valaciklovir Lek 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 42 tabletami (6 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

026948
21.7.2009
5363-I-936/09

2.) Valdacir 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 42 tabletami (6 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

095290 28.12.2009
5363-I-2115/09

150 mg

itrakonazol
100 mg

ribavirin

200 mg

001341
14.1.2009
5363-I-107/09

kapsula, trda

kapsula, trda

filmsko obložena tableta

J02AC02

J05AB04

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

valaciklovir
250 mg

filmsko obložena tableta

J05AB11

Stran

2040 /

Št.

17 / 5. 3. 2010

500 mg
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filmsko obložena tableta

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

3.) 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

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

Generics-MAH

055140
26.1.2009
5363-I-152/09

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

Teva NL1-MAH

055310
21.1.2009
5363-I-136/09

6.) Valaciklovir Teva 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 42 tabletami (6 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

055450
21.1.2009
5363-I-137/09

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

Actavis Isl.-MA

095320 28.12.2009
5363-I-2116/09

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

GSK-MAH

093785
11.6.2004
5363-I-434/04

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

GSK-MAH

093793
11.6.2004
5363-I-433/04

LEK-MAH

026956
21.7.2009
5363-I-939/09

Actavis Isl.-MA

095281 28.12.2009
5363-I-2117/09

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 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Accord VB-MAH

077569
31.7.2009
5363-I-1017/09

4.) 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

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

Accord VB-MAH

077623
31.7.2009
5363-I-1014/09

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

Accord VB-MAH

077631
31.7.2009
5363-I-1018/09

7.) 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

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

Accord VB-MAH

077500
31.7.2009
5363-I-1016/09

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

Accord VB-MAH

059978
5.5.2009
5363-I-417/09

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

Accord VB-MAH

085677 20.10.2009
5363-I-1577/09

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

Actavis Isl.-MA

049816
1.12.2008
5363-I-2006/08

1000 mg
filmsko obložena tableta
1.) Valaciklovir Lek 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.) Valdacir 1000 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

bikalutamid
50 mg

150 mg

filmsko obložena tableta

L02BB03

filmsko obložena tableta

1.) Bicusan 150 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
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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
6.11.2009
5363-I-1733/09

1.) Anastrozol Arrow 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Anastrozol Jacobsen 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

054496
13.2.2009
5363-I-232/09
077453
5.8.2009
5363-I-1040/09

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 MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094323 22.12.2009
5363-I-2104/09

6.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094285 22.12.2009
5363-I-2101/09

7.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094293 22.12.2009
5363-I-2102/09

8.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094307 22.12.2009
5363-I-2098/09

9.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094315 22.12.2009
5363-I-2103/09

10.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094331 22.12.2009
5363-I-2105/09

11.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094269 22.12.2009
5363-I-2099/09

12.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094340 22.12.2009
5363-I-2106/09

13.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 300 tabletami (30 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094382 22.12.2009
5363-I-2110/09

14.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094366 22.12.2009
5363-I-2108/09

15.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094277 22.12.2009
5363-I-2100/09

16.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094374 22.12.2009
5363-I-2109/09

17.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094358 22.12.2009
5363-I-2107/09

18.) 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

19.) 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

20.) Arimidex 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu, koledarsko pakiranje)

AstraZeneca

000132 11.12.2009
5363-I-2033/09

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

Generics-MAH

026964 31.12.2009
5363-I-2147/09

22.) 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

23.) 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

24.) 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

25.) 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

26.) 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

anastrozol
1 mg

filmsko obložena tableta

L02BG03

Jacobsen1-MAH

Stran

2042 /

Št.

17 / 5. 3. 2010
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27.) 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

28.) 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

29.) 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

30.) 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

31.) 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

32.) 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

33.) 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

34.) 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

35.) 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

36.) 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

37.) 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

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

HELM-MAH

048224
25.9.2008
5363-I-1662/08

39.) 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

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

HELM-MAH

048194
25.9.2008
5363-I-1659/08

41.) 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

42.) 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

43.) 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

44.) 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

45.) 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

46.) 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

47.) 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

48.) 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

49.) 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

50.) 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

51.) Trasolette 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
52.) Trasolette 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

PharmaSwiss

047961
6.11.2009
5363-I-1722/09
048011
6.11.2009
5363-I-1726/09

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

PharmaSwiss

048038
6.11.2009
5363-I-1728/09

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

PharmaSwiss

048020
6.11.2009
5363-I-1727/09

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

PharmaSwiss

047996
6.11.2009
5363-I-1725/09

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

PharmaSwiss

047988
6.11.2009
5363-I-1724/09

PharmaSwiss
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Stran

2043

PharmaSwiss

047970
6.11.2009
5363-I-1723/09

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 Medico Uno 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

092827 17.12.2009
5363-I-2066/09

7.) Letrozol Medico Uno 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

092819 17.12.2009
5363-I-2067/09

8.) Letrozol Medico Uno 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

092800 17.12.2009
5363-I-2068/09

9.) Letrozol Medico Uno 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

092835 17.12.2009
5363-I-2065/09

10.) Letrozol Medico Uno 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

092878 17.12.2009
5363-I-2061/09

11.) Letrozol Medico Uno 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

092860 17.12.2009
5363-I-2062/09

12.) Letrozol Medico Uno 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

092894 17.12.2009
5363-I-2059/09

13.) Letrozol Medico Uno 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

092843 17.12.2009
5363-I-2064/09

14.) Letrozol Medico Uno 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

092886 17.12.2009
5363-I-2060/09

15.) Letrozol Medico Uno 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

092851 17.12.2009
5363-I-2063/09

16.) Picozone 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Stada-MAH

053155 16.12.2009
5363-I-2045/09

17.) Picozone 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Stada-MAH

053180 16.12.2009
5363-I-2047/09

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

Stada-MAH

053163 16.12.2009
5363-I-2046/09

1.) CellCept 250 mg kapsule
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Roche VB

011967
14.2.1996
EU/1/96/005/001

2.) Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kapsule
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

045756
12.8.2009
5363-I-1088/09

3.) Mofetilmikofenolat Teva 250 mg trde kapsule
škatla s 100 kapsulami v pretisnih omotih

Teva NL

037052
21.2.2008
EU/1/07/439/001

4.) Myfenax 250 mg trde kapsule
škatla s 100 kapsulami v pretisnih omotih

Teva NL

037184
21.2.2008
EU/1/07/438/001

1.) CellCept 500 mg tablete
škatla s 150 tabletami (15 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Roche VB

093211
13.5.1997
EU/1/96/005/004

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

Roche VB

011940
14.2.1996
EU/1/96/005/002

3.) Mofetilmikofenolat Accord 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Accord VB-MAH

072885
29.6.2009
5363-I-757/09

4.) Mofetilmikofenolat Actavis 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

085081
8.10.2009
5363-I-1504/09

letrozol

2,5 mg

mikofenolna kislina
250 mg

500 mg

filmsko obložena tableta

kapsula

L02BG04

L04AA06

tableta

Stran

2044 /

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

LEK

045764
12.8.2009
5363-I-1087/09

6.) Mofetilmikofenolat Teva 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 150 tabletami v pretisnih omotih

Teva NL

037150
21.2.2008
EU/1/07/439/004

7.) Mofetilmikofenolat Teva 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami v pretisnih omotih

Teva NL

037117
21.2.2008
EU/1/07/439/003

8.) Myfenax 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 150 tabletami v pretisnih omotih

Teva NL

037320
21.2.2008
EU/1/07/438/004

9.) Myfenax 500 mg filmsko obložene tablete
škatla s 50 tabletami v pretisnih omotih

Teva NL

037290
21.2.2008
EU/1/07/438/003

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

2.) Naklofen SR 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

054143
22.9.2009
5363-I-1431/09

3.) VOLTAREN RETARD filmsko obl.tabl.s podaljšanim sproščanjem 100 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

094935
3.6.2005
5363-I-434/05

diklofenak
50 mg

100 mg

obložena tableta

M01AB05

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

1.) Olfen 100 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
tableta s podaljšanim sproščanjem

meloksikam
7,5 mg

tableta

M01AC06

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

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

15 mg

tableta
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tableta
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Stran

2045

M03BX02

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

Novartis-MAH

078026
10.2.2005
5363-I-79/05

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

Teva NL1-MAH

050270
4.12.2008
5363-I-2027/08

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

Novartis-MAH

078107
10.2.2005
5363-I-80/05

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

Teva NL1-MAH

050300
4.12.2008
5363-I-2028/08

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

Arrow-MAH

068365
17.6.2008
5363-I-996/08

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

KRKA

016063
26.3.2008
5363-I-549/08

3.) TEVA NATE 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

JDC

060801
20.4.2004
5363-I-241/04

1.) ALENAX 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

025879
9.9.2008
5363-I-1434/08

2.) ALENAX 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)
3.) ALENAX 70 mg tablete
škatla z 8 tabletami (2 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

002020
9.9.2008
5363-I-1432/08
025887
9.9.2008
5363-I-1433/08

4.) Alendor 70 mg tablete
škatla s 40 tabletami (10 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

014290
16.2.2007
5363-I-92/07

5.) Alendor 70 mg tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

014230
16.2.2007
5363-I-91/07

6.) Alendor 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

014222
16.2.2007
5363-I-90/07

7.) Alendronat Arrow 70 mg tablete
škatla 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 z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

025810
12.7.2007
5363-I-462/07

12.) Forosa 70 mg filmsko obložene tablete
škatla z 8 tabletami (2 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

025828
12.7.2007
5363-I-461/07

13.) 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

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 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

2.) 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

4 mg

alendronska kislina
10 mg

70 mg

risedronska kislina
32,5 mg

tableta

tableta

M05BA04

tableta

filmsko obložena tableta

Generics-MAH

M05BA07

Stran

2046 /

Št.
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3.) 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

4.) 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

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

KRKA

012084
4.2.2009
5363-I-176/09

Grünenthal

072583
10.9.2008
5363-I-1191/08

tramadol

50 mg

kapsula, trda

N02AX02

100 mg
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)
2.) Tramal 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

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

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

KRKA

068063
4.2.2009
5363-I-178/09

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

Grünenthal

012122
10.9.2008
5363-I-1193/08

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

KRKA-MAH

072940
1.7.2009
5363-I-771/09

3.) Doreta 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

072958
1.7.2009
5363-I-770/09

4.) Zaldiar 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Grünenthal

094110
9.12.2009
5363-I-1978/09

5.) Zaldiar 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete
škatla s 40 tabletami (4 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Grünenthal

094145
9.12.2009
5363-I-1977/09

150 mg

200 mg

filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

tramadol + paracetamol
37,5 mg

filmsko obložena tableta

N02AX52
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Št.

6.) Zaldiar 37,5 mg/325 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
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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 14.12.2009
5363-I-2026/09

2.) Sumacta 50 mg obložene tablete
škatla z 12 tabletami (6 x 2 tableti v pretisnem omotu)
3.) Sumacta 50 mg obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

044601
16.7.2008
5363-I-1124/08
035670
17.3.2008
5363-I-486/08

4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) Sumatriptan Aurobindo 50 mg tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044717
1.9.2009
5363-I-1230/09

8.) Sumatriptan Aurobindo 50 mg tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044679
1.9.2009
5363-I-1227/09

9.) Sumatriptan Teva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

048267 22.10.2008
5363-I-1689/08

10.) 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

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

Sandoz-MAH

016543 24.11.2007
5363-I-821/07

12.) 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

13.) Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 2 tableta v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016519 24.11.2007
5363-I-819/07

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

Sandoz-MAH

016195 24.11.2007
5363-I-823/07

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

Sandoz-MAH

016535 24.11.2007
5363-I-820/07

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

GSK-MAH

049948
15.1.2010
5363-I-135/10

2.) 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

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.) 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

5.) 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

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 s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044610
1.9.2009
5363-I-1233/09

9.) Sumatriptan Teva 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

048259 22.10.2008
5363-I-1690/08

10.) Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tableti v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

016241 24.11.2007
5363-I-830/07

11.) 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

12.) 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

sumatriptan
50 mg

100 mg

tableta

N02CC01

Actavis Isl.-MA

tableta
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13.) Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016586 24.11.2007
5363-I-827/07

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

Sandoz-MAH

016551 24.11.2007
5363-I-825/07

15.) Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016578 24.11.2007
5363-I-826/07

1.) Helex retard 0,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

008540
8.12.2006
5363-I-913/06

2.) XANAX SR 0,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PfizerSARL1-MAH 097349
16.6.2008
5363-I-926/08

alprazolam
0,5 mg

1 mg

tableta s podaljšanim sproščanjem

N05BA12

tableta s podaljšanim sproščanjem

1.) Helex retard 1 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

2.) XANAX SR 1 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PfizerSARL1-MAH 097357
16.6.2008
5363-I-927/08

2 mg

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

4,02 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)

LEK

079588
18.7.2007
5363-I-478/07

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

KRKA

052388
28.3.2006
5363-I-256/06

3.) ZONADIN 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

4.) 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

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

KRKA

064343
12.9.2006
5363-I-629/06

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

KRKA

064378
12.9.2006
5363-I-630/06
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-MAH1

052884 26.11.2009
5363-I-1895/09

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

8,04 mg

fluoksetin
20 mg

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

N06AB03

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

Generics-MAH

035491 28.11.2008
5363-I-1982/08

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

Sandoz-MAH

026409 29.10.2008
5363-I-1753/08

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

Sandoz-MAH

026069 29.10.2008
5363-I-1755/08

3.) 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

4.) 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

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

Torrex-MAH

045020
12.1.2010
5363-I-110/10

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

026158 29.10.2008
5363-I-1759/08

3.) Citalon 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

026166 29.10.2008
5363-I-1760/08

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

Torrex-MAH

045039
12.1.2010
5363-I-111/10

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

Sandoz-MAH

026174 29.10.2008
5363-I-1761/08
026182 29.10.2008
5363-I-1762/08

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

Sandoz-MAH

026190 29.10.2008
5363-I-1763/08

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

Nucleus-MAH

077780
14.8.2009
5363-I-1109/09

6.) Citalopram Torrex 40 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Torrex-MAH

045047
12.1.2010
5363-I-112/10

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

citalopram
10 mg

20 mg

40 mg

paroksetin
20 mg

filmsko obložena tableta

N06AB04

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

Sandoz-MAH

N06AB05

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

Actavis Isl.-MA

095206 28.12.2009
5363-I-2118/09

5.) 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

6.) 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

7.) 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

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

Actavis Isl.-MA

095257 28.12.2009
5363-I-2119/09

2.) Paroksetin Teva 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

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

GSK-MAH

083003
23.9.2009
5363-I-1477/09

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

GSK-MAH

009180
23.9.2009
5363-I-1429/09

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 (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

041335 18.11.2008
5363-I-1920/08

3.) 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

4.) 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

5.) 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

6.) Sertiva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Sertralin Actavis 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
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

30 mg

sertralin

50 mg

100 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

N06AB06

Actavis Isl.-MA

filmsko obložena tableta

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

KRKA

016047 11.10.2006
5363-I-771/06

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

Pliva-MAH

041300 18.11.2008
5363-I-1922/08

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

Pliva-MAH

041297 18.11.2008
5363-I-1923/08

4.) Sertiva 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

035718
3.10.2005
5363-I-699/05

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

Sandoz-MAH

035734
3.10.2005
5363-I-701/05

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

Sandoz-MAH

035726
3.10.2005
5363-I-700/05
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7.) Sertralin Actavis 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

049999
4.12.2008
5363-I-2032/08

8.) Sertralin Arrow 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

042781
5.5.2008
5363-I-779/08

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

Generics-MAH

025542
4.9.2008
5363-I-1420/08

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

Teva NL-MAH

027430
20.2.2008
5363-I-267/08

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

Teva NL-MAH

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

N06AB10

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

Lundbeck-MAH

040088
16.6.2008
5363-I-1015/08

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

Hygia-MAH

058831 29.10.2008
5363-I-1747/08

3.) 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

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 Teva 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
10 mg
filmsko obložena tableta

Teva NL1-MAH

083470
5.11.2009
5363-I-1705/09

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

KRKA

085685 26.10.2009
5363-I-1641/09

5.) 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

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

Teva NL1-MAH

083160
5.11.2009
5363-I-1706/09

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

Teva NL1-MAH

083216
5.11.2009
5363-I-1707/09

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

KRKA

085715 26.10.2009
5363-I-1643/09

5.) 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

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

Teva NL1-MAH

083330
5.11.2009
5363-I-1708/09

15 mg

20 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

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

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)
orodisperzibilna tableta

KRKA

070114
16.6.2008
5363-I-745/08

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

Generics-MAH

028916
14.1.2009
5363-I-114/09

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

KRKA

033057
17.1.2008
5363-I-125/08

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

Actavis 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 z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

096903
25.3.2009
5363-I-421/09

2.) 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

3.) 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

4.) EFECTIN ER 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wyeth Dunaj

020540
16.3.2006
5363-I-232/06

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

LEK

027391
13.9.2007
5363-I-625/07

6.) Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 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 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079057
24.7.2009
5363-I-964/09

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

Wörwag Ph.-MAH

078999
24.7.2009
5363-I-963/09

orodisperzibilna tableta

30 mg

45 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

orodisperzibilna tableta

venlafaksin
37,5 mg

N06AX16
kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda
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10.) 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

11.) 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

12.) 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

13.) 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

Lab.Liconsa-MAH

092568 10.12.2009
5363-I-2004/09

15.) Faxiprol 37,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

092576 10.12.2009
5363-I-2003/09

16.) Faxiprol 37,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

092584 10.12.2009
5363-I-2002/09

17.) Faxiprol 37,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

092592 10.12.2009
5363-I-2001/09

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 z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

046140
25.3.2009
5363-I-426/09

3.) Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

046094
25.3.2009
5363-I-425/09

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
1.12.2009
5363-I-1937/09

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

Generics-MAH

062324
1.12.2009
5363-I-1938/09

8.) 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

9.) 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

10.) 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

11.) 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

12.) 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

13.) 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

14.) 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

15.) 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

16.) Faxiprol 75 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

092630 10.12.2009
5363-I-2005/09

17.) Faxiprol 75 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

092622 10.12.2009
5363-I-2006/09

18.) Faxiprol 75 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s plastenko s 100 tabletami

Lab.Liconsa-MAH

092606 10.12.2009
5363-I-2008/09

19.) Faxiprol 75 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

092614 10.12.2009
5363-I-2007/09

tableta s podaljšanim sproščanjem
14.) Faxiprol 37,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s plastenko s 100 tabletami

75 mg

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

tableta s podaljšanim sproščanjem
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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)

KRKA-MAH

046175
25.3.2009
5363-I-429/09

2.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

046159
25.3.2009
5363-I-427/09

3.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

046167
25.3.2009
5363-I-428/09

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
1.12.2009
5363-I-1940/09

7.) Venlafaksin Mylan 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Generics-MAH

062120
1.12.2009
5363-I-1939/09

8.) 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

9.) 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

10.) 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

11.) Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078948
24.7.2009
5363-I-982/09

12.) Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078913
24.7.2009
5363-I-979/09

13.) 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

14.) 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

15.) Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078956
24.7.2009
5363-I-983/09

16.) Faxiprol 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

092495 10.12.2009
5363-I-2011/09

17.) Faxiprol 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

092517 10.12.2009
5363-I-2009/09

18.) Faxiprol 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

092509 10.12.2009
5363-I-2010/09

19.) Faxiprol 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s plastenko s 100 tabletami

Lab.Liconsa-MAH

092487 10.12.2009
5363-I-2012/09

1.) Alzepil 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Egis Mad-MAH

074233 27.11.2009
5363-I-1914/09

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

Egis Mad-MAH

074217 27.11.2009
5363-I-1913/09

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

Actavis Isl.-MA

074810
6.11.2009
5363-I-1717/09

5.) Donepezilijev klorid Mylan 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tableti (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
6.) Donepezilijev klorid Teva 5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

061603
9.12.2009
5363-I-1981/09
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

Egis Mad-MAH

074187 27.11.2009
5363-I-1915/09

tableta s podaljšanim sproščanjem

donepezil

4,56 mg

9,12 mg

filmsko obložena tableta

N06DA02

Teva NL1-MAH

filmsko obložena tableta

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

Egis Mad-MAH

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

PfizerSARL1-MAH 000809
26.3.2008
5363-I-551/08

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

Actavis Isl.-MA

074802
6.11.2009
5363-I-1718/09

5.) Donepezilijev klorid Mylan 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tableti (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

061590
9.12.2009
5363-I-1982/09

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
orodisperzibilna tableta

Teva NL

072664
17.4.2009
EU/1/09/513/016

3.) Nimvastid 6 mg orodisperzibilne tablete
škatla z 28 tabletami v enoodmernih pretisnih omotih

KRKA

060976
11.5.2009
EU/1/09/525/042

1.) Galantamin Lek 4 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

031291
9.1.2008
5363-I-66/08

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

Johnson-MAH

040010
16.6.2008
5363-I-388/08

1.) Galantamin Lek 8 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK

031305
9.1.2008
5363-I-67/08

2.) REMINYL 8 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Johnson-MAH

040029
16.6.2008
5363-I-389/08

rivastigmin
1,5 mg

kapsula, trda

074195 27.11.2009
5363-I-1916/09

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

galantamin
4 mg

8 mg

kapsula, trda

filmsko obložena tableta

N06DA04

filmsko obložena tableta
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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 31.12.2009
5363-I-2146/09

2.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

049760 27.11.2008
5363-I-1973/08

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

Pliva-MAH

049786 27.11.2008
5363-I-1974/08

4.) 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

5.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6.) Betahistin Pliva 24 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

049794 27.11.2008
5363-I-1975/08
049751 27.11.2008
5363-I-1972/08

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

Solvay NL-MAH

018252
10.9.2008
5363-I-1435/08

8.) Betaserc 24 mg
škatla s 100 tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu)

Solvay NL-MAH

018368
10.9.2008
5363-I-1437/08

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

Solvay NL-MAH

018279
10.9.2008
5363-I-1436/08

1.) NASIVIN 0,5 mg/ml pršilo za nos, raztopina
škatla s plastenko z 10 ml raztopine

Merck

024333
22.7.2008
5363-I-1183/08

2.) NASIVIN brez konzervansov 0,5 mg/ml pršilo za nos, raztopina
škatla s stekleničko z 10 ml raztopine

Merck

024341
22.7.2008
5363-I-1184/08

3.) OPERIL 0,5 mg/ml pršilo za nos, raztopina
škatla s plastenko z 10 ml raztopine

LEK-MAH

020036
30.6.2009
5363-I-763/09

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

Salus-MAH

018813
8.5.2007
5363-I-261/07

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

Teva NL1-MAH

058890
4.11.2008
5363-I-1789/08

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

MSD-MAH

033510
3.11.2009
5363-I-1688/09

8 mg

12 mg

betahistin
8 mg

16 mg

24 mg

oksimetazolin
0,5 mg/ml

montelukast
4 mg

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

filmsko obložena tableta

tableta

N07CA01

tableta

tableta

pršilo za nos, raztopina

žvečljiva tableta

Pliva-MAH

R01AA05

R03DC03
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žvečljiva tableta

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 raztopine

KRKA

012238
22.1.2008
5363-I-141/08

2.) Zyrtec 1 mg/ml peroralna raztopina
škatla s stekleničko s 60 ml raztopine

Medis

010642
8.7.2009
5363-I-816/09

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

LEK

035920
16.6.2008
5363-I-940/08
035947
16.6.2008
5363-I-942/08

3.) 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

4.) 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

5.) 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

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

KRKA

008435
14.1.2005
5363-I-10/05

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

KRKA

006335
14.1.2005
5363-I-11/05

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

KRKA

010952
6.8.2008
5363-I-891/08

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

Medis

010669
8.7.2009
5363-I-815/09

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

KRKA

043605
8.5.2008
5363-I-1058/08

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

KRKA

043591
8.5.2008
5363-I-1057/08

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

Medis

032751 14.11.2007
5363-I-783/07

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

Medis

032778 14.11.2007
5363-I-784/07

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

SP-Belgija-MAH

071978
14.9.2006
5363-I-651/06

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

SP-Belgija-MAH

062987
20.2.2007
5363-I-116/07

10 mg

cetirizin

1 mg

10 mg

levocetirizin
5 mg

loratadin

10 mg

filmsko obložena tableta

peroralna raztopina

R06AE07

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

tableta

LEK

R06AE09

R06AX13
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3.) Flonidan 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

074403
25.9.2006
5363-I-702/06

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

LEK

020583
25.9.2006
5363-I-701/06

5.) Flonidan S 10 mg tablete
škatlica z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

079707
25.9.2006
5363-I-704/06

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

Pliva-MAH

058262
3.8.2009
5363-I-1020/09

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

Pliva-MAH

058238
3.8.2009
5363-I-1019/09

1.) Ewofex 120 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ewopharma-MAH

038504
3.3.2008
5363-I-354/08

2.) Ewofex 120 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ewopharma-MAH

038440
3.3.2008
5363-I-353/08

3.) Feksofenadin Lek 120 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
4.) Feksofenadin Mylan 120 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

092649
9.12.2009
5363-I-1979/09
035807
11.9.2008
5363-I-1485/08

5.) Telfast 120 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

087327
23.9.2009
5363-I-1437/09

1.) Ewofex 180 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ewopharma-MAH

038580
3.3.2008
5363-I-355/08

2.) Ewofex 180 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ewopharma-MAH

038610
3.3.2008
5363-I-356/08

3.) Feksofenadin Lek 180 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

092657
9.12.2009
5363-I-1980/09

4.) Feksofenadin Mylan 180 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

035815
11.9.2008
5363-I-1486/08

5.) Telfast 180 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

087335
23.9.2009
5363-I-1438/09

feksofenadin
112 mg

168 mg

filmsko obložena tableta

R06AX26

Generics-MAH

filmsko obložena tableta

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni list
RS, št. 102/09).
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 715-0003/2010
Ljubljana, dne 2. februarja 2010
EVA 2010-2711-0006
dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec., l.r.
Direktorica
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OBČINE
DOBRNA
716.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi
na onesnaževanje vode

Na podlagi 112. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08 in
108/09) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 2. korespondenčni seji dne 19. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi
na onesnaževanje vode
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
taksi na onesnaževanje vode (Uradni list RS, št. 118/03).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42304-0001/2009-18(1)
Dobrna, dne 19. januarja 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

DOL PRI LJUBLJANI
717.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri
Ljubljani

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 121/91, 45/94, odl. US: U‑I‑104/92; 8/96, 18/98; odl. US:
U‑I‑34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09)
ter 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,
št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 25. seji dne 24. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Janka Modra,
Dol pri Ljubljani
1. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 7. člena Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovne
šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07)
tako, da se glasita:
»V zavodu se za izvajanje izobraževalnega programa na
različnih lokacijah organizirajo:
– Matična šola Janka Modra, ki deluje na lokaciji Videm
17, Dol pri Ljubljani,
– Podružnična šola Dolsko, ki deluje na lokaciji Dolsko
85, Dol pri Ljubljani in

– Podružnična šola Senožeti, ki deluje na lokaciji Senožeti
53, Dol pri Ljubljani«.
Za izvajanje programov za predšolske otroke se v zavodu organizira Vrtec pri OŠ Janka Modra, ki deluje na dveh
lokacijah:
– enota vrtca Dol na lokaciji Videm 17/c, Dol pri Ljubljani
in
– enota vrtca Dolsko na lokaciji Dolsko 85/a, Dol pri
Ljubljani«.
2. člen
Druga alinea prvega odstavka 11. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»– pet predstavnikov delavcev zavoda.«
3. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– tri predstavnike izmed delavcev matične šole Janka
Modra in Knjižnice Jurija Vege,
– enega predstavnika izmed delavcev Podružnične šole
Dolsko in Podružnične šole Senožeti in
– enega predstavnika izmed delavcev Vrtca pri OŠ Janka
Modra.«
4. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena
kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko
kandidatov se voli izmed delavcev matične šole Janka Modra
in knjižnice Jurija Vege, koliko kandidatov izmed delavcev podružničnih šol Dolsko in Senožeti in koliko kandidatov izmed
delavcev Vrtca pri OŠ Janka Modra.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.«
5. člen
Prva, druga in tretja alinea prvega odstavka 19. člena se
spremenijo tako, da se glasijo:
»– enega predstavnika izmed staršev učencev matične
šole Janka Modra v Dolu pri Ljubljani,
– enega predstavnika izmed staršev učencev podružničnih šol Dolsko in Senožeti in
– enega predstavnika izmed staršev otrok, vključenih v
Vrtec pri osnovni šoli Janka Modra.«
6. člen
Spremeni se 27. člen tako, da se glasi:
»Ravnatelj v skladu z zakonom in normativi imenuje pomočnika ravnatelja za vrtec, ki opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj.«
7. člen
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni organ v vrtcu je strokovni aktiv.«
8. člen
V prvem odstavku 31. člena se doda četrta alinea, ki se
glasi:
»– parc. št. 642/5, ki je vpisana pri vl. št. 1060, k.o. Dol,
parc. št. 639/5, ki je vpisana pri vl. št. 405, k.o. Dol in parc.
št. 642/7 ki je vpisana pri vl. št. 615, k.o. Dol.«
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9. člen
Spremeni se četrti odstavek 34. člena tako, da se glasi:
»Podružnični šoli in Vrtec pri osnovni šoli Janka Modra
nimajo pooblastil v pravnem prometu.«
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Uporablja pa se z dnem uveljavitve
nove cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, to je od 1. 2. 2010 naprej.
Št. 007-0002/2010-1
Gornji Petrovci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

Št. 014-0001/2007
Dol pri Ljubljani, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

HRPELJE - KOZINA
719.
GORNJI PETROVCI
718.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO‑1A in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/06 – ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 16. člena
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je
Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 13. izredni seji dne
24. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010
I.
Občina Gornji Petrovci bo storitve javne službe odlaganja
odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, le‑to subvencionirala v višini 50%.
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture
v letu 2010 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge
povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne
dejavnosti na območju Občine Gornji Petrovci, je cena v višini
95,16 EUR, h kateri se prištejejo še vsi ostali stroški, ki so sestavni del cene storitev javne službe odlaganja odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR, to je 47,58 EUR,
Občina Gornji Petrovci priznava kot subvencijo k ceni storitve
javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe
javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega
proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Gornji Petrovci nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na
podlagi posebej sklenjene pogodbe.

Odlok o predkupni pravici Občine Hrpelje Kozina

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje ‑ Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) in 85. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03)
je Občinski svet Občine Hrpelje ‑ Kozina na 27. redni seji dne
18. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Hrpelje - Kozina
1. člen
S tem odlokom se določa območja predkupne pravice Občine Hrpelje ‑ Kozina na nepremičninah in način uveljavljanja
predkupne pravice na teritoriju občine.
2. člen
Predkupna pravica Občine Hrpelje ‑ Kozina na nepremičninah velja:
– na celotnem območju poselitve v občini;
– na območju obstoječih in predvidenih infrastrukturnih
omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali delu teh območij, na teritoriju Občine Hrpelje ‑ Kozina;
– izven poselitvenih območij na parc.št. 1857/2, k.o. Gročana in 1664/5, k.o. Draga.
Za območja poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja Občinskega prostorskega načrta občine štejejo ureditvena
območja naselij in območja stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje (stavbna zemljišča izven ureditvenih območij
naselja oziroma gradbene parcele ter zemljiška parcela ali njen
del, na kateri je zgrajen objekt), ki so opredeljena z veljavnim
občinskim prostorskim planskim aktom:
– Dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1986–2000
in srednjeročni plan Občine Sežana za obdobje 1986–2000 za
območje Občine Hrpelje ‑ Kozina, s spremembami in dopolnitvami leta 1989, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2004 in 2009
(Uradni list SRS št. 14/88, Uradni list RS, št. 37/96, 45/98,
40/99, 93/04 in 92/09, Uradne objave št. 4/89, 37/89, 5/92).
Za obstoječa infrastrukturna omrežja se štejejo tista
omrežja, ki so že zgrajena.
Za predvideno mrežo infrastrukturnih omrežij se šteje komunalno opremljanje območij, določenih s prostorskim aktom
občine. Koridor (širina pasu predkupne pravice) se določi po
določbah tehničnih predpisov za posamezen infrastrukturni
vod in objekt.
3. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na posamezni
nepremičnini, če je podan javni interes in če ima v proračunu
za te namene zagotovljena tudi sredstva.
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Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izgradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– gradnjo ali prenovo objektov za potrebe javne uprave,
zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti, socialnega varstva
in športa;
– zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali
zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti;
– površine namenjene za prosti čas in rekreacijo;
– potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– potrebe prenove območij in izvedbo prostorskega
akta;
– potrebe uresničevanja strategije razvoja turizma.

2. člen
Območja naselij se spremenijo tako, da se del naselja
Mihele in Krvavi Potok, ki obsega parc. št. 998/74, k.o. Draga
odcepi in priključi k naselju Nasirec.

4. člen
Grafični del dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Sežana, ki velja za območje Občine Hrpelje ‑
Kozina v merilu 1:5000 je sestavni del tega odloka ter je na
vpogled v prostorih občinske uprave.
Poselitvena območja in območja infrastrukturnih omrežij
se lahko spreminjajo s spreminjanjem občinskih prostorskih
aktov po postopkih, ki veljajo za njihovo pripravo in sprejem.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

5. člen
Predkupna pravica na območju iz 2. člena tega odloka se
navaja pri izdaji potrdila o namenski rabi zemljišča. Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo pravnega posla pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini
ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v
15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice
ne uveljavlja.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
območju predkupne pravice občine na nepremičninah (Uradni
list RS, št. 85/04).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-1/2010-1
Hrpelje, dne 18. februarja 2010
Župan
Občina Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

720.

Odlok o spremembi območja naselij Krvavi
Potok, Mihele in Nasirec

Na podlagi 17. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08)
ter Statuta Občine Hrpelje ‑ Kozina (Uradni list RS, št. 34/99,
65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje ‑ Kozina
na 27. redni seji dne 18. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi območja naselij Krvavi Potok,
Mihele in Nasirec
1. člen
S tem odlokom se spremeni območje naselij Krvavi Potok,
Mihele in Nasirec.

3. člen
Spremembo območja evidentira GURS, Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna v Sežani. Novo
nastala meja območja je razvidna v grafičnem prikazu registra
prostorskih enot v merilu 1:1500, ki predstavlja sestavni del
tega odloka.
4. člen
Geodetska uprava mora najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka evidentirati spremembo podatka o
območjih naselij v registru prostorskih enot.

Št. 353-1/2010-4
Hrpelje, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

721.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o določitvi volilnih enot za volitve v svete
krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09), določil šestnajste alinee
drugega odstavka 16. člena Statuta Občine Hrpelje ‑ Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06) ter petega in
šestega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07, 45/08) je Občinski svet Občine Hrpelje ‑ Kozina na 27. redni seji dne 18. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
volilnih enot za volitve v svete krajevnih
skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje ‑ Kozina (Uradni list RS,
št. 75/06) se spremeni besedilo 12. člena tako, da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti Hrpelje šteje 7 članov. Določi se
5 volilnih enot, ki obsegajo:
1. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma
njihovih delov:
– Slavniška cesta,
– Borova ulica (hišne št. 1, 3, 5, 7 in 9),
– Ob Dolu (hišne št. 2, 4, 6, 8 in 19),
– Reška cesta (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A,
11, 12, 13, 14, 14/a, 16, 18, 20, 30),
– Nova Pot,
– Sončna pot,
– Prečna ulica,
– Obrtno‑industrijska cona Hrpelje (OIC‑Hrpelje).
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma
njihovih delov:
– Borova ulica (hišne št. 2, 4, 6, 8 in 10),
– Industrijska ulica,
– Reška cesta (hišne št. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 in 47),
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– Tumova ulica,
– Jagodna ulica,
– Ulica Nikole Tesle.
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma
njihovih delov:
– Na Gorici,
– Pod Hribom,
– Ulica Dragomirja Benčiča Brkina,
– Reška cesta (hišna št. 32).
V 3. volilni enoti se voli en član sveta KS.
4. volilna enota: zajema naselje Tublje pri Hrpeljah.
V 4. volilni enoti se voli en član sveta KS.
5. volilna enota:zajema naselje Slope.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta KS.«
2. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje ‑ Kozina (Uradni list RS,
št. 75/06), se spremeni besedilo 13. člena tako, da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti Kozina šteje 7 članov. Določijo
se 3 volilne enote, ki obsegajo:
1. volilna enota: obsega območje naslednjih ulic oziroma
njihovih delov:
– Brkinska ulica,
– Rodiška cesta,
– Vodovodna ulica,
– Bazoviška cesta (hišne št. 2 in 6)
– Pod Videžem (hišne št. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 in 21).
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
2. volilna enota: obsega območje naslednjih ulic oziroma
njihovih delov:
– Bazoviška cesta (hišne št. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16/a,
18, 20, 22, 23, 23/a in 25)
– Obrtniška ulica,
– Pod Videžem (hišne št. 1, 3, 5, 7 in 9),
– Mestni Trg,
– Istrska ulica (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 16/a, 17 in 19).
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
3. volilna enota: obsega območje naslednjih ulic oziroma
njihovih delov:
– Istrska ulica (hišne št. 23, 23/a, 24, 30, 36 in 38),
– Dolinska ulica,
– Jamska ulica,
– Kolodvorska ulica,
– Ob Dolu (hišna št. 5).
V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0013-3/2006-2
Hrpelje, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

LAŠKO
722.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Laško

Na podlagi 29. in 64. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 76/09, 79/09)
ter 21. in 139. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 22. redni seji dne
17. 2. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Laško
1. člen
V 13. členu se v 9. točki črta prva alineja.
Doda se nova 14. točka, ki se glasi:
»14. lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«
2. člen
V 32. členu se v drugem odstavku za besedno zvezo »z
večino« doda beseda »opredeljenih«.

glasi:

3. člen
V 34. členu se črta besedilo šeste alineja prvega odstavka.
V prvem odstavku se doda nova šesta alineja, ki se

»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma
če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati
funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi
določb 22. člena tega statuta ni združljiva oziroma ni združljivo
s funkcijo člana občinskega sveta.«
V tretjem odstavku se v drugem stavku besede »četrti in
peti« nadomestijo z besedami »četrti, peti in šesti«, tretji stavek
pa se črta.
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora
občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu
člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne
odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski
funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka
roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.
Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega
odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni
pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo
lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi
bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je
mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik
liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta
kandidat izvoljen.«
V dosedanjem petem odstavku se v prvem stavku za
besedo »člena« doda besedilo »ali zaradi odstopa«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta sedmi in osmi
odstavek.
4. člen
V 44. členu se črta besedilo šeste alineje prvega odstavka.
V prvem odstavku se doda nova šesta alineja, ki se
glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma
če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati
funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi
določb 22. člena tega statuta ni združljiva oziroma ni združljivo
s funkcijo župana ali podžupana.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno
komisijo.«
V dosedanjem sedmem odstavku se beseda »pete« nadomesti z besedo »šeste«.
Dosedanji drugi do deveti odstavek postanejo tretji do
deseti odstavek.
5. člen
V 77. členu se v drugem stavku petega odstavka za prvo
besedo doda beseda »sveta«.
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6. člen
V 157. členu se številka člena »76« nadomesti s številko
»77«.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-04/2010
Laško, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

723.

Odlok o razglasitvi Kopališke rotunde
Zdraviliškega doma v Rimskih Toplicah za
kulturni spomenik lokalnega pomena v Občini
Laško

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 16/08, 123/08), Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 3/07) in Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je
Občinski svet Občine Laško na 22. redni seji z dne 17. 2. 2010
sprejel

ODLOK
o razglasitvi Kopališke rotunde Zdraviliškega
doma v Rimskih Toplicah za kulturni spomenik
lokalnega pomena v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Laško s tem odlokom, z namenom, da se ohrani
celovitost, izvirnost in historična pričevalnost, razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena naslednji objekt:
1. Rimske Toplice – Kopališka rotunda Zdraviliškega
doma (EŠD 18563), parc. št. *160‑del., k.o. Rimske Toplice.
II. OPIS SPOMENIKA Z OBRAZLOŽITVIJO, NJEGOVO
VREDNOTENJE IN VARSTVENI REŽIM
2. člen
Kopališka rotunda sodi v stavbni kompleks Zdraviliškega
doma. Osrednja historična zdraviliška arhitektura Rimskih Toplic, Zdraviliški dom, je zasnovana kot dvonadstropna stavba,
ki jo na straneh oklepata enako visoka prečna trakta, v srednji
osi pa visoko pritličen Kopališki trakt s Kopališko rotundo.
Arhitektura Zdraviliškega doma je zaradi radikalnih gradbenih
posegov izgubila večji del svoje historične pričevalnosti in likovno arhitekturne vrednosti, z izjemo dela Kopališkega trakta
z rotundo.
Zunanjščina Kopališkega trakta s svojo arhitekturno zasnovo spominja na baziliko. Osrednji, višji del ima dvokapno
streho, nekoliko nižja stranska dela imata enokapnici. Središče
trakta zavzema višinsko izstopajoča rotunda oktogonalne oblike, prekrita s plitko piramidasto streho.
Pročelje stavbe ima klasicistično podobo z močno lizensko
členitvijo, ki poudarja osrednji višji del s timpanonskim čelom
ter oba nižja dela stavbe. Do nekoliko dvignjenega polkrožnega
vhoda v stavbo vodijo dvoramne stopnice z okrasno litoželezno
ograjo. Oktogon rotunde obteka profiliran strešni zidec.
Notranjščina Kopališkega trakta daje vtis centralne arhitekture. Reprezentančno oblikovana povezovalna pot vodi
od vhoda po sredinskem hodniku, ki se kmalu razvije v visok
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oktogonalni prostor, osvetljen z okni tik pod stropom, nato pa
ponovno preide v hodnik, ki preko stopnic vodi v notranjost
Zdraviliškega doma. Stene in oboki hodnika ter rotunde so
poudarjeni z arhitekturno členitvijo kot so lizene, oproge in
zaključni profilirani venci. Členitvi daje dodaten sijaj poslikava v
obliki bordur različnih barvnih odtenkov. Tla prekrivajo kamnite
plošče. Sredi oktogona stoji na podstavku mavčni kip gole nimfe v nadnaravni velikosti, delo kiparja Ivana Karovljine iz leta
1858. V stene oktogona so vzidane štiri rimske are – žrtveniki,
s posvetitvenimi napisi nimfam. Levo in desno ob hodniku in
okoli rotunde so nanizani manjši prostori kopališke kabine s kamnitimi bazenčki in banjami. Vhode v kabine poudarjajo kamniti
portali iz peščenjaka. Prvotni kamen je ponekod že zamenjan
s teracom. Najznamenitejša je kopalna kabina v rotundi z marmorno kadjo Napoleonove sestre, kneginje Murat.
Zgodovina Kopališkega trakta je povezana z zgodovino
nastajanja celotnega kompleksa Zdraviliškega doma. Prvotno
jedro sta predstavljala dve samostojni stavbi iz 18. stoletja,
ki sta razvidni na franciscejskem katastru iz leta 1825. Pred
glavno stavbo, imenovano Fuerstenstoeckl, je razviden objekt
kvadratnega tlorisa – zdraviliški bazen, ki je predhodnik Kopališkega trakta. Po letu 1840, ko so toplice kupili Ulichi, je bila
glavna stavba prezidana v osrednji zdraviliški objekt – Badehaus, ki je postopoma dobil enako visoka prečna trakta, bazen
pa je prerasel v Kopališki trakt z rotundo. Na katastru iz leta
1878 je zasnova Zdraviliškega doma s prečnimi trakti že povsem razvita in je ostala nespremenjena do danes, sami trakti pa
so po drugi svetovni vojni doživeli dve radikalni adaptaciji, ki sta
bistveno spremenili historični videz kompleksa. Kopališki trakt
je ohranil bistvene arhitekturne poteze, vendar je bil likovno
močno osiromašen. Pri nedavni prenovi so mu povrnili večino
prvotnega sijaja z rekonstrukcijo notranjih poslikav, menjavo
tlaka, restavriranjem rimskih žrtvenikov, kipa Nimfe in kamnitih portalov ter prezentacijo najpomembnejših kopalnih kabin.
Ostale kopalne kabine so funkcionalno posodobili in jim povrnili
nekdanjo vsebino, celotnemu kopališkemu traktu z rotundo pa
dali novo ime »Kopeli vodnih Nimf«.
V svoji obnovljeni podobi predstavlja Kopališki trakt z
rotundo danes izjemno in dragoceno zdraviliško arhitekturo iz
srede 19. stoletja. Historična pričevalnost, kvalitetna in celovita
likovnoarhitekturna podoba ter kontinuiteta njene prvotne funkcije, uvrščajo stavbo Kopališke rotunde Zdraviliškega trakta
med kulturne spomenike lokalnega pomena.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– Varujejo se kulturne, arhitekturne, likovne, krajinske,
arheološke ter zgodovinske vrednote v celoti, njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti.
– Raba in posegi se podrejajo ohranjanju in varovanju
kulturnega spomenika.
– Varuje se primarna masa, primarni dorisni in višinski
gabariti, konstrukcijska zasnova in primarni materiali.
– Varuje se primarna podoba zunanjščine, npr. arhitekturna členitev, arhitekturne poslikave – letnice, kamniti elementi,
stavbno pohištvo, nakloni, oblika strešin in kritina ter originalni
materiali. Načeloma na zunanjščini ni dovoljeno pritrjevanje
infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav.
– Varuje, prezentira ali rekonstruira se celotna notranjščina s pripadajočo opremo ter posameznimi likovno‑arhitekturnimi sestavinami in detajli v prvotnem materialu in obliki.
– V stavbno maso dediščine lahko posegajo z vzdrževalnimi in sanacijskimi deli (delna ali celovita prenova) le pooblaščene osebe s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine.
– Potrebno je minimalizirati načrtovanje in izvedbo posegov v zemeljske plasti spomenika z arheološkimi ostanki
(izkopi, nasipi, gradnje različnih objektov in nadzemnih ter
podzemnih infrastrukturnih naprav in vodov, statične sanacije
objektov in izvedbe drenaž z izkopi in/ali injiciranjem; menjave
dakov in urejanje talnega gretja, itd.).
– Varuje se ustrezna raba območja spomenika ter namembnost in oblikovanje pripadajočih sekundarnih objektov.
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– V območju spomenika ni dovoljeno postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenimi pogoji odobri pristojni zavod v skladu z vsebino in
značajem spomenika.
– Omogoča se izvedba strokovnih opravil v skladu z nalogami javne službe.
– Prepoveduje se uničevanje, poškodovanje, odnašanje
predmetov ter trgovanje s predmeti, ki so ovrednoteni kot del
spomenika.
– V primeru oboroženega spopada se spomenik označi z
znakom Haške konvencije.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, krajinskih, arheoloških ter zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, v tisku
in drugih medijih;
– dostopnosti javnosti na način, ki ne ogroža varovanja
spomenika;
– učno‑demonstracijskemu delu;
– znanstveno‑raziskovalnemu delu.
Meje spomenika so vrisane na temeljnem topografskem
načrtu v merilu 1:5000 in na digitalnem katastrskem načrtu
DKN v merilu 1:2880.
Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota
Celje in Občina Laško.
III. NADZOR
3. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali območje
spomenika, je na osnovi predložene projektne dokumentacije
oziroma skice z opisom predvidenih del potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturno varstveno
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
V primeru odkritja kakršnihkoli arheoloških najdb mora
najditelj/lastnik zemljišča/investitor/ odgovorni vodja del
najdbo zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o
najdbi takoj obvestiti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (26. člen Zakona o VKD, Uradni
list RS, št. 16/08), ki situacijo dokumentira v skladu z določili
arheološke stroke.
Podrobnejše pogoje za raziskovanja, načine vzdrževanja,
pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način
upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe
in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika določa
zakon.
Varstveni režimi lahko omejujejo lastninsko pravico na
spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, pristojno sodišče po uradni dolžnosti
zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na
posameznih parcelah navedenih v aktu o razglasitvi.
4. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja inšpektorat RS
za področje kulturne dediščine.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
5. člen
Za vse kršitve tega odloka se uporabljajo določbe zakona
o varstvu kulturne dediščine in zakon o prekrških.
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V. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2010
Laško, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

724.

Pravilnik o poslovanju in trženju Laškega
sejma

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 24/08 – ZT‑1) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 22. seji dne
17. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o poslovanju in trženju Laškega sejma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta del pravilnika ureja poslovanje in trženje na sejemskem
prostoru na parkirišču pri Občini Laško (Trubarjevo nabrežje) in
v skladu s tem določa:
– pravice in dolžnosti organizatorja in upravljavca sejma,
– dneve in čas obratovanja sejma,
– število in razmestitev prodajnih mest,
– vzdrževanje reda in čistoče,
– posebne storitve in pripomočke in
– sankcije zaradi kršitev in neupoštevanja določil tega
pravilnika.
2. člen
Občina Laško lahko odstopi v upravljanje sejemsko prireditev drugemu upravljavcu sejma, s katerim sklene posebno
pogodbo o upravljanju Laškega sejma.
3. člen
Pristojni upravni organ izda dovoljenje o izvajanju sejemske prireditve za določeno obdobje, v katerem so navedeni
podrobnejši pogoji izvedbe prireditve.
4. člen
Trgovanje na sejemskem prostoru je prosto in se opravlja
v skladu z določili tega pravilnika in drugimi predpisi, ki urejajo
trgovanje z neživilskimi in živilskimi proizvodi ter opravljanjem
storitev.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA
IN UPRAVLJAVCA SEJMA
5. člen
Organizator in upravljavec sejemskih površin in objektov
ima pri izvajanju sejemske dejavnosti na lokaciji iz tega pravilnika predvsem naslednje pravice in dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje sejma, razporeja in oddaja
tržne prostore in tržna mesta prodajalcem,
– izvede zaporo parkirišča,
– skrbi za urejenost sejma in manipulativnih površin in
uporabnost tržne opreme,
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– zagotavlja minimalne higienske pogoje s postavitvijo in
razmestitvijo kemičnih stranišč ter skrbi za urejenost in čistočo
na sejemskem prostoru,
– skrbi za varnost udeležencev sejemskih prireditev z
organiziranjem lastne redarske službe,
– kadarkoli v času sejma lahko pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na sejmu in
izdaja soglasja ter izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne
izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi za pravilen odnos med prodajalci na sejmu,
– posoja in prodaja tržne pripomočke oziroma opremo,
potrebno za nemoteno trgovanje na sejmu,
– izreka disciplinske ukrepe v skladu z določili tega pravilnika,
– skrbi za spremljevalne dejavnosti kot so zabaviščni
objekti, nastopi glasbenih in plesnih skupin itd., katere vplivajo
na ugodno počutje in zadovoljstvo udeležencev.
6. člen
Upravljavec je pri izvajanju svojih pravic in dolžnosti iz
tega pravilnika vezan tudi na določene posebne zahteve in
omejitve, ki jih lahko predpišejo in jih zahteva organizator, v
skladu z določili pogodbe o upravljanju.
III. OBRATOVALNI ČAS SEJMA
7. člen
Sejem obratuje vsak prvi petek v mesecu od 8. do 16. ure.
8. člen
Upravljavec odpre sejemski prostor dve uri pred pričetkom
obratovanja, da omogoči prodajalcem pravočasno zasedbo in
ustrezno ureditev prodajnih mest.
Prodajalci morajo prenehati s prodajo ob 16. uri in prodajno mesto ustrezno očistiti, pospraviti, odstraniti preostalo blago
in embalažo ter ga vrniti v prejšnje stanje.
Prodajalci in kupci morajo najkasneje do 17. ure zapustiti
sejemski prostor.
IV. PRODAJNI PROSTOR IN PRODAJNA MESTA
NA SEJMU
9. člen
Prodajni prostor na sejmu določi upravljavec ob prvem
prihodu prodajalcev na sejemski prostor in nadalje ostaja nespremenjen.
10. člen
Prodajna mesta na sejmu so:
– premične stojnice, prodajne mize z nadstreškom ali
brez nadstreška,
– ostala prodajna mesta (kioski, potujoče prodajalne,
prodajne površine in drugo).
11. člen
Prodajni prostor oddaja v najem prodajalcem organizator v soglasju z upravljavcem. Prodajalci morajo izpolnjevati
pogoje za prodajo na sejmu v skladu z določili tega pravilnika.
Prodajni prostor oddaja organizator praviloma v najem
letno z najemno pogodbo.
Organizator in najemnik se s pogodbo dogovorita o plačilu
rezervacije za najeti prostor in načinu plačila za uporabo tržnega prostora ter ostalih medsebojnih pravicah in obveznostih.
Prodajne prostore, ki niso oddani z letnimi najemnimi
pogodbami in rezervacijami, oddaja organizator najemnikom
oziroma prodajalcem za prodajo konkretnega dne.
12. člen
Prodajalci, ki imajo rezervirana prodajna mesta, imajo
prednost zasedbe, če prodajno mesto zasedejo do 8. ure
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zjutraj, sicer lahko organizator v soglasju z upravljavcem na to
prodajno mesto razporedi ta dan drugega prodajalca.
V primeru, da najemnik ne zaseda prodajnega mesta neprekinjeno več kot dva zaporedna mesečna sejemska dneva,
lahko organizator enostransko prekine najemno pogodbo in
prodajno mesto odda drugemu najemniku.
V. TRGOVANJE NA SEJMU
13. člen
Na sejmu smejo prodajati:
– pravne osebe,
– samostojni podjetniki posamezniki in
– drugi posamezniki, ki prodajajo lastne izdelke ali pridelke.
Prodajalci na sejmu morajo prodajati v skladu z zakonskimi določili Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 – ZT‑1)
in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje
trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09).
14. člen
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni
minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na način,
opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln.
15. člen
Za prodajo blaga mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termini prodaje blaga.
Lastnik prostora lahko izda enotno soglasje za vse trgovce.
VI. PLAČILO NAJEMNINE IN OSTALIH PRISTOJBIN
16. člen
Najemnino za uporabo prodajnega prostora zaračunava
organizator sejma na osnovi cenika, ki ga sprejme župan Občine Laško.
17. člen
Vsi prodajalci so dolžni plačati najemnino prodajnega
prostora in druge storitve po veljavnem ceniku sejma. Neplačnikom mora upravljavec oziroma vodja sejma prepovedati prodajo oziroma zahtevati, da prodajalec odstrani blago s prodajnega
mesta in z območja sejma.
Prodajalec in organizator sejma se lahko dogovorita o
načinu plačila najemnine (mesečno, polletno ali letno).
VII. RED IN ČISTOČA NA SEJMU
18. člen
Na sejemski prostor je mogoče dovažati blago z vozili
samo do 8. ure zjutraj na dan odvijanja sejma. V času trajanja
prodaje se lahko prodaji namenjeno blago prinaša na sejemski
prostor samo ročno ali z vozički.
Prepovedana je vožnja in parkiranje vozil na sejemskem
prostoru razen vozil, ki se uporabljajo za potrebe prodaje
blaga.
19. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih
prodajnih mestih. Po poteku obratovalnega časa ali ko je blago
prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajni prostor in iz
prodajnega mesta odstraniti embalažo, odpadke in neprodano
blago.
Drobne odpadke so prodajalci dolžni odlagati v za to namenjene posode za odpadke, večje odpadke in embalažo pa
so dolžni odvažati s sejemskega prostora najkasneje do konca
sejemskega dne.
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20. člen
V primeru, da prodajalec ne ravna v skladu z določili
prejšnjega člena tega pravilnika ima upravljavec pravico, da
mu zaračuna stroške čiščenja prodajnega mesta in odvoza
odpadkov po veljavnem ceniku storitev.
21. člen
Upravljavec zagotavlja red in čistočo na sejemskem prostoru s tem da:
– po zaključku obratovanja določenega dne očisti sejemske površine in bližnje okolje ter zagotovi odvoz odpadkov na
odlagališče,
– skrbi za zadostno število in redno praznjenje ter čiščenje kemičnih stranišč,
– namešča posode za odpadke in zagotavlja njihovo
praznjenje,
– zagotavlja ustrezno število prodajnih miz in skrbi za
njihovo hrambo in vzdrževanje,
– opravlja vsa druga dela s katerimi se zagotavlja ustrezen red in čistoča na sejemskem prostoru.
22. člen
Na sejmu je prepovedano:
– samovoljno širjenje prodajnega mesta,
– samovoljno postavljanje raznih reklam ter neresničnih
in neprimernih napisov za prodajo blaga s katerimi se zavajajo
kupci,
– samovoljno jemanje in prestavljanje tržne opreme,
– opravljanje prodaje brez ustreznega soglasja vodje
sejma,
– zadrževanje na prostoru sejma izven obratovalnega
časa.
23. člen
Enako kot vsi prodajalci na sejmu, je za red in čistočo
na prostoru, na katerem obratuje, odgovoren tudi ponudnik
gostinskih storitev na sejmu.
Tudi za ponudnika gostinskih storitev veljajo vsa določila
tega pravilnika, vključno z določili o prepovedi nadaljnje prodaje, razen tega pa je še posebej zavezano, da svoje poslovanje
uredi in vodi v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje in obratovanje gostinskih podjetij in lokalov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE PRAVILNIKA
24. člen
V primeru kršitev določb tega pravilnika, lahko organizator
oziroma upravljavec nemudoma prodajalcu odvzame vso pravico do prodaje na prodajnem mestu.
25. člen
Za dosledno izvajanje tega pravilnika je odgovoren organizator oziroma upravljavec s svojimi delavci.
Organizator oziroma pooblaščena služba občinskega
nadzora in upravljavec nadzirajo poslovanje na sejmu, v skladu
z določili tega pravilnika.
Nadzor poslovanja in prometa blaga na sejmu po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom, opravlja tržni inšpekcijski
organ.
Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarjajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in
drugi posamezniki neposredno.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2010
Laško, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
725.

Pravilnik o sofinanciranju programov
veteranskih organizacij v Občini Laško

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 21. člena Statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 99/07 – UPB) je Občinski svet Občine
Laško na 22. redni seji dne 17. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov veteranskih
organizacij v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in dodelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju programov veteranskih organizacij (v nadaljevanju: program), ki imajo
sedež ali podružnico na območju Občine Laško (v nadaljevanju: občina) iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in
nadzor nad porabo sredstev.
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun občine.

čuje:

2. člen
Občina bo sofinancirala programe, katerih vsebina vklju-

– organizacijo prireditev občinskega pomena (proslave,
žalne/spominske slovesnosti …),
– organizacijo ali soorganizacijo družabnih in drugih
oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja,
obletnice …), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih
potreb,
– skrb za spomenike in spominska obeležja,
– izdajanje monografij in spominskih publikacij,
– postavljanje in oblikovanje spominskih razstav,
– informiranje in svetovanje svojim članom,
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– obujanje in negovanje tradicij,
– spodbujanje k strpnosti in nenasilju,
– kulturno izražanje in kreativnost.
3. člen
Do sofinanciranja so upravičene veteranske organizacije,
ki se s svojim delovanjem zavzemajo za ohranjanje vrednot
polpretekle zgodovine in aktivno udejstvovanje veteranov na
področju družbenega življenja v Občini Laško.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki iste
programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise Občine
Laško.
II. JAVNI RAZPIS
4. člen
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki
se objavi na oglasni deski, na spletni strani občine in v lokalnih
medijih.
Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene
dejavnosti Občine Laško.
5. člen
Na razpis za sofinanciranje programov s področja veteranske dejavnosti se lahko prijavijo veteranske organizacije.
Za prijavitelje se po tem pravilniku štejejo veteranska
društva, združenja in zveze.
6. člen
Prijavitelji iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– delujejo najmanj dve leti,
– imajo sedež ali podružnico na območju Občine Laško,
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– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in
drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino
za svoje člane,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in
organizacijske možnosti za izvajanje programa,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa,
– svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti
do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem
sodelovali.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo nosilca razpisa,
– pogoje, ki jih določa 6. člen tega odloka,
– višino razpoložljivih sredstev,
– rok za prijavo na razpis,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
– navedbo pogojev za porabo sredstev,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo
razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi
z razpisom.
8. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane
podatke in priloge.
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organizacij (v nadaljnjem besedilu: komisija). Člani komisije ne
smejo biti člani veteranskih organizacij.
11. člen
Odpiranje prijav vodi komisija, ki se sestane najkasneje
v treh dneh po izteku javnega razpisa. O odpiranju se sestavi
zapisnik.
12. člen
Na podlagi prispelih prijav in zapisnika o odpiranju prijav
Oddelek za družbene dejavnosti izdela seznam prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in s sklepom zavrže prijave, ki niso
popolne, pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
13. člen
Predlog razdelitve proračunskih sredstev za sofinanciranje na področju delovanja veteranskih organizacij pripravi
komisija na podlagi:
– višine proračunskih sredstev,
– razpisnih pogojev, določb in meril tega pravilnika,
– doseženega števila točk na podlagi ocene članov komisije.
14. člen
Oddelek za družbene dejavnosti na podlagi predloga
komisije in v skladu s tem pravilnikom izda odločbe.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
PRIJAVLJENIH PROGRAMOV

9. člen
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo.
Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve iz prejšnjega odstavka, mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je
navedeno:
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »Javni razpis – Ne odpiraj«.

15. člen
Programi, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke je odvisna od števila točk,
ki jih dosežejo vsi izbrani prijavitelji in od višine razpoložljivosti proračunskih sredstev, namenjenih sofinanciranju
programov.

10. člen
Župan imenuje 3‑člansko komisijo za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje programov delovanja veteranskih

16. člen
Programi prijaviteljev se bodo ocenjevali v skladu z naslednjimi merili:

Št.

Kratek opis merila/kriterija

1

Število članov s stalnim bivališčem v Občini Laško, ki so plačali članarino v preteklem letu
a) do 50 članov
b) od 51 do 100 članov
c) od 101 do 200 članov
d) od 201 do 300 članov
e) nad 300 članov

2

Program dela: Organizacija prireditve
a) organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske svečanosti …)
b) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti
(npr. pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice … na območju Občine Laško)

3

4

Število točk
0
5
10
15
20
do 100
do 80

Prijavljen program:
– je pomemben za Občino Laško, pripomore k večji prepoznavnosti Občine Laško v širšem prostoru
– je dostopen širši javnosti
– program ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo (prihodki = odhodki)

do 40

Skrb za člane
(socialne pomoči, pomoči ob smrti članov ipd.)

do 10

Točke posameznih elementov se seštevajo. Podrobnejše
notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne komisije. Največje število točk je 250.
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IV. POGODBA

17. člen
Po pravnomočnosti odločbe župan z izbranim prijaviteljem (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) sklene pogodbo.
18. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v
roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za
podpis pogodbe.
Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe občini v roku iz
prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
19. člen
Izvajalci morajo vsako leto do izteka roka, določenega
v pogodbi, občini dostaviti letno poročilo o izvedbi programov
in porabi sredstev, ki mora biti sestavljeno iz vsebinskega in
finančnega dela.
Oddelek za družbene dejavnosti nadzoruje potek izvajanja programa in namensko porabo sredstev tako, da lahko od
izvajalca kadarkoli zahteva pisna dokazila o porabi sredstev.
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
nakazila, do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali
oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2010
Laško, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

726.

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Laško

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 21. člena Statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško
na 22. redni seji dne 17. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško (v nadaljevanju: pravilnik), določa vsebino letnega
programa športa, pogoje za sofinanciranje in merila za vrednotenje programa športa ter postopek za dodelitev sredstev, ki
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jih upravičencem zagotavlja Občina Laško v okviru sprejetega
proračuna in letnega programa športa za tekoče proračunsko
leto.
2. člen
(izvajalci letnega programa športa)
Izvajalci letnega programa športa po tem pravilniku so:
– vrtci in osnovne šole,
– športna društva,
– zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine
Laško,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
3. člen
(pogoji za sofinanciranje letnega programa športa)
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje za sofinanciranje letnega programa športa:
– imajo sedež v Občini Laško,
– so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na območju Občine
Laško delujejo že najmanj dve leti,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske možnosti za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini
(društva), ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v
posameznem programu,
– Občini Laško redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje
dejavnosti športa.
4. člen
(način pridobitve sredstev)
Sredstva proračuna Občine Laško, namenjena za sofinanciranje letnega programa športa, pridobijo izvajalci le na
osnovi prijave na objavljen javni razpis Občine Laško, izpolnjevanja pogojev tega pravilnika ter določil javnega razpisa.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
5. člen
(vsebina letnega programa športa)
S sredstvi proračuna Občine Laško se po tem pravilniku lahko sofinancirajo naslednje vsebine letnega programa
športa:
1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
2. športna vzgoja šoloobveznih otrok,
3. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
5. športna dejavnost študentov,
6. kakovostni šport,
7. vrhunski šport,
8. športna rekreacija,
9. šport invalidov,
10. šport upokojencev,
11. programi športne dejavnosti v planinskih društvih,
12. organizacija občinskih tekmovanj in drugih športnih
prireditev,
13. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
14. izgradnja in obnova športnih objektov,
15. najem in vzdrževanje športnih objektov.
6. člen
(priprava in sprejem letnega programa športa)
Letni program športa pripravi strokovna služba občinske
uprave, sprejme pa ga Občinski svet Občine Laško.
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7. člen
(obseg posameznih vsebin letnega programa športa)
Izvajalci letnega programa športa lahko kandidirajo le
za tiste vsebine programa športa, ki so na osnovi sprejetega
letnega programa športa navedene v javnem razpisu:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost
otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno
vključeni v programe športa v vrtcu in skozi igro spoznavajo
posamezne elemente športa ter kasnejše gibalne dejavnosti.
Sofinancira se 40‑urni športni program in Ciciban planinec
(najmanj 5 poldnevnih izletov).
2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost
otrok od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolske obveznosti,
ki so prostovoljno vključeni v programe športa v osnovni šoli.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– Zlati sonček in Krpan,
– Naučimo se plavati,
– šolska športna tekmovanja.
3. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Interesna športna vzgoja otrok in mladine je dejavnost
šoloobveznih otrok in mladih od 15. do 20. leta starosti, ki so
prostovoljno vključeni v programe športa predvsem zaradi izboljšanja športnih znanj, zagotavljanja primernih psihofizičnih
sposobnosti, preprečevanja zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanja potreb po igri in tekmovalnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– 80‑urni programi vadbe (minimalno število udeležencev
je 15),
– izvedba 5‑dnevnega smučarskega tečaja (minimalno
število udeležencev je 15),
– Šolska košarkaška liga.
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport, se vključujejo otroci od 6. do 15. leta in od 15.
do 20. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi lahko
postali vrhunski športniki in ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Upravičencem se sofinancira delo strokovnega kadra in
stroški tekmovanj.
5. Športna dejavnost študentov
Interesna športna dejavnost študentov je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k popolnejši uresničitvi človeka,
bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
Sofinancirajo se 80‑urni programi vadbe in najem objekta.
V skupini mora biti najmanj 20 udeležencev.
6. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja
članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih,
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne
zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni
skupnosti. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez
nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih
prvakov. Klubi, ki kandidirajo za ta sredstva, morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
Upravičencem se iz občinskega proračuna sofinancira
delo strokovnega kadra in stroški tekmovanj.
7. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status športnika mednarodnega, svetovnega, perspektivnega, državnega in mladinskega razreda v panogah, ki so na
rednem programu Olimpijskih iger. V te programe so vključeni
kategorizirani športniki, ki trenirajo v domačem klubu ali društvu. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez Slovenije.
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8. Športna rekreacija
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status,
zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in
dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti. To so programi
za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Sofinancirajo se 80‑urni programi (minimalno število udeležencev je 20), stroški strokovnega kadra, udeležba na različnih rekreativnih tekmovanjih in sodelovanje v rekreativnih
ligah.
9. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju
invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Sofinancirajo se 80‑urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih tekmovanjih.
10. Šport upokojencev
Športna dejavnost upokojencev je namenjena predvsem
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju upokojencev, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Sofinancirajo se 80‑urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih tekmovanjih.
11. Programi športne dejavnosti v planinskih društvih
Programi športne dejavnosti v planinskih društvih zajemajo redno športno dejavnost za vadbene skupine, ki vključujejo
najmanj 15 udeležencev in imajo značaj športnih panog in
tekmovanj (orientacijski teki), vzgojo mladih planincev (planinska šola, planinski tabori) in organizacijo planinskih pohodov
v Občini Laško.
12. Organizacija občinskih tekmovanj in drugih športnih
prireditev
Športne prireditve so organizirana športna srečanja, občinska športna tekmovanja in organizacija občinskih lig. Lokalna skupnost sofinancira društvom ali klubom, ki so prijavili program izvedbe občinskih in drugih tekmovanj, dejanske stroške
organizacije in nagrade za tekmovalne dosežke.
13. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Razvoja športa in športnih programov ni brez strokovnih
kadrov, zato se v te programe vključujejo amaterski športni
delavci, ki delajo v javnih zavodih, športnih društvih in njihovih
zvezah ter drugih institucijah, katerih primarna dejavnost je
šport. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, in
sicer: šolanje za strokovne nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor,
učitelj, trener in sodnik) in izpolnjevanje strokovnih kadrov
(licence). Sofinancira se prijavnina oziroma kotizacija največ
petim udeležencem za posamezno obliko izobraževanja.
14. Izgradnja in obnova športnih objektov
Denarna sredstva so namenjena obnovi in izgradnji športnih objektov, ki so skupnega pomena.
15. Najem in vzdrževanje športnih objektov
Denarna sredstva so namenjena društvom, ki plačujejo
najemnino za športne objekte in društvom, ki športne objekte
samostojno vzdržujejo.
III. OSNOVE ZA VREDNOTENJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA
8. člen
(osnove za vrednotenje letnega programa športa)
Programi se vrednotijo na podlagi Sistema točkovanja
posameznih športnih programov, ki je priloga tega pravilnika.
Sistem točkovanja posameznih športnih programov se lahko v
skladu s postopkom obravnave Letnega programa športa dopolnjuje in spreminja, če tako odločitev sprejme občinski svet.
Vrednost točk točkovnega sistema je različna po posameznih vsebinah programa športa, določi se za vsako leto
posebej v sorazmernem deležu glede na skupno število točk
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posamezne vsebine programa športa ter razpoložljivih sredstev
na ustreznih proračunskih postavkah.
Če izvajalec ne realizira določenega programa, za katerega so mu bila dodeljena sredstva, na naslednjem razpisu ne
more kandidirati za sredstva tega programa.

14. člen
(odpiranje vlog)
Komisija opravi javno odpiranje vlog najkasneje v 8 dneh
po roku, določenem za predložitev vlog. Vlagatelje nepopolnih
vlog pozove komisija na dopolnitev in jim določi največ 8 dni
za dopolnitev.

IV. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

15. člen
(pregled vlog ter izračuni)
Komisija najkasneje v 30 dneh po roku, ki je bil določen
za dopolnitev vlog, opravi izračune popolnih vlog.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega člena
ne dopolnijo, se zavržejo. Sklep izda pristojni organ. Za nepopolno vlogo se šteje, če ni izpolnjen Razpisni obrazec št. 1 in
priložene vse obvezne priloge.

9. člen
(vsebina postopka)
Postopek za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Laško za sofinanciranje letnega programa športa obsega naslednje aktivnosti:
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– objava javnega razpisa,
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– odpiranje vlog,
– pregled vlog ter izračuni,
– priprava predloga sofinanciranja,
– sprejem predloga sofinanciranja,
– podpis pogodb o sofinanciranju,
– poročilo o namenski porabi sredstev in
– nadzor uporabe sredstev.
10. člen
(priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije)
Javni razpis in razpisno dokumentacijo za pripravo vlog
vlagateljev pripravi Oddelek za družbene dejavnosti Občine
Laško (v nadaljevanju: pristojni organ).
11. člen
(objava javnega razpisa)
Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa
se objavi na spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/
najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema Letnega programa športa Občine Laško za tekoče koledarsko leto in mora biti
objavljen vsaj 30 dni.
12. člen
(vsebina javnega razpisa)
Objavljen javni razpis mora vsebovati naslednje podatke:
– naslov in sedež razpisovalca javnega razpisa,
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu,
– višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa,
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani izvajalci
dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije,
– zahtevana dokumentacija za popolnost vlog,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– rok za morebitne pritožbe.
13. člen
(imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa)
Komisijo za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) imenuje s sklepom župan občine najkasneje
do roka objave javnega razpisa. Komisija ima tri člane. Član
komisije ne more biti iz vrst izvajalcev.

16. člen
(priprava predloga za sofinanciranje)
Komisija po izračunu popolnih vlog pripravi predlog za
sofinanciranje letnega programa športa in ga posreduje pristojnemu organu.
17. člen
(sprejem predloga)
Predlog za sofinanciranje programa športa sprejme pristojni organ z izdajo sklepa najkasneje v 8 dneh po sprejetju
predloga.
18. člen
(možnost pritožbe)
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa
ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva niso bila
dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti
sklepa o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa
oziroma pritožbo, v roku 8 dni od vročitve sklepa.
Pritožba se posreduje pisno na naslov župana občine.
Pritožba mora vsebovati:
– naslov pritožnika,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev in utemeljenost pritožbenih razlogov, ki pa
ne morejo biti merila za vrednotenje programov športa,
– podpis odgovorne osebe pritožnika.
O pritožbi odloči župan občine s sklepom v roku 8 dni od
prejema zahtevka.
Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa
je s tem dokončen.
19. člen
(sklepanje pogodb z izvajalci)
Župan občine pozove izbrane izvajalce k podpisu pogodbe v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o izboru izvajalcev.
Z izbranimi izvajalci programa športa sklene župan občine
pogodbe o sofinanciranju izbranih programov.
Izvajalci morajo v petnajstih dneh po prejemu pogodbe
podpisani izvod pogodbe vrniti. Če podpisana pogodba s strani
izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva
za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od
zahteve po sofinanciranju predloga programa.
20. člen
(poročilo o namenski rabi sredstev)
Izvajalci so dolžni do 31. marca, za preteklo leto, Občini
Laško posredovati vsebinsko poročilo o izvedbi programov na
predpisanem obrazcu in poročilo o porabi sredstev, ki so jim
bila dodeljena po pogodbi.
21. člen
(nadzor nad uporabo sredstev)
Pristojni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo
sredstev. V primeru suma nenamenske porabe sredstev, lah-
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ko župan ustavi financiranje in sproži proti izvajalcu postopek
sankcioniranja, naveden v pogodbi.
Izvajalec, ki krši določila tega in predhodnega člena, ne
more kandidirati na prihodnjem razpisu za sofinanciranje letnega programa športa.
V. KONČNE DOLOČBE
22. člen
(spremembe in dopolnitve pravilnika)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo
enako kot pravilnik.
23. člen
(prenehanje veljavnosti obstoječega pravilnika)
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 100/03).
24. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2010
Laško, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
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Priloga: SISTEM TOČKOVANJA POSAMEZNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programske vsebine

Organizacijska oblika - program

Vrednost elementov

Ciciban planinec

- 5 poldnevnih pohodov

- 1 T /udeleženec
- 10 T /izvajalec

Športne dejavnosti

- 40 ur/letno
- najmanj 20 udeležencev

- 1 T /udeleženec
- 10 T /izvajalec

2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Programske vsebine

Organizacijska oblika - program

Vrednost elementov

Zlati sonček in Krpan

osnovne šole

- 1 T /udeleženec
- 2 T /izvajalec

Naučimo se plavati

20 urni tečaj

- 2 T /udeleženec
- 4 T /izvajalec

Organizacija šolskih
tekmovanja

ekipa ali posamezniki

- vsako tekmovanje 10 T

Udeležba na šolskih
tekmovanjih nad osnovnim
nivojem

ekipa ali posamezniki

Vsak udeleženec:
- medobčinsko.…………..……1 T
- regijsko……………….……....2 T
- državno…………….………....3 T

3. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Programske vsebine
80 urni programi
organizacija smučarskega
tečaja
ŠKL

Organizacijska oblika - program

Vrednost elementov

- 80 ur/letno
- najmanj 15 udeležencev
- 5 dnevni smučarski tečaj
- sodelovanje v ŠKL

Skupina:
15–30 udeležencev………...10 T
31–45 udeležencev………...20 T
46–60 udeležencev…………30 T
61–90 udeležencev…………40 T
nad 90 udeležencev………..50 T
Vsak izvajalec programa…….. 2 T
ŠKL ……………..…..……do 250 T

Priloga
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4. Športna dejavnost študentov
Programske vsebine

Organizacijska oblika - program

Vrednost elementov

80 urni programi

- 80 ur/letno
- najmanj 15 udeležencev
- najem športnih objektov

Skupina:
15–30 udeležencev……..…10 T
nad 30 udeležencev…….....20 T

5. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
6. Kakovostni šport
Programske vsebine

Organizacijska oblika - program

150 urni programi
udeležba na tekmovanjih

- ekipa ali posamezniki

Vrednost elementov
Posamezni športniki:
- regijska liga …………..........
- II. državna liga …….……….
- I. državna liga………………

2T
4T
6T

Ekipe:
- regijska liga ………………... 15 T
- II. državna liga …………….. 30 T
- I. državna liga……………… 45 T
Strokovni kader:
- volontersko …………………
- pogodbeno ….....................
- profesionalno………............

2T
4T
4T

Ostali kader:
- volontersko…….….……......
- pogodbeno …. …….…........
- profesionalno……...............

1T
2T
2T

*Izvajalci, ki imajo sklenjene pogodbe s strokovnim in drugim kadrom, morajo priložiti sklenjeno
pogodbo. V nasprotnem primeru se točkuje kot da delo opravljajo volontersko.

7. Vrhunski šport
Olimpijski komite Slovenije trikrat na leto objavi seznam kategoriziranih športnikov. Kategorizirani
športniki se ovrednotijo za vsako obdobje posebej, in sicer:
- športnik mladinskega razreda ……………………

1T

- športnik državnega razreda ………………………

2T

- športnik perspektivnega razreda ……….………..

3T

- športnik mednarodnega razreda ………….……..

4T

- športnik svetovnega razreda …………….……….

5T
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8. Športna rekreacija
Programske vsebine
80 urni programi

Organizacijska oblika - program
- 80 ur/letno
- najmanjše št. udeležencev je 20

Vrednost elementov
Skupina:
20–40 udeležencev…............
41–60 udeležencev…............
61–80 udeležencev ……..…..
81–100 udeležencev……..….
nad 100 udeležencev….…….

10 T
20 T
30 T
40 T
50 T

Vsak izvajalec programa …... 2 T
Vsaka sekcija nad 20............. 10 T

sodelovanje v rekreativnih
ligah in na tekmovanjih

- trajanje lige najmanj 4 mesece
- najmanjše št. udeležencev je 10

Tekmovanje:
v občini ………………………. 5 T
izven občine ………..……….. 10 T
Rekreativna liga:
v občini ……………..….…….. 15 T
izven občine ………………… 20 T

9. Šport invalidov
10. Šport upokojencev
Programske vsebine

Organizacijska oblika - program

80 urni programi

- 80 ur/letno
- najmanjše št. udeležencev je 20
- najem športnih objektov

Udeležba na tekmovanjih

- ekipa ali posamezniki

Organizacija tekmovanja

- ekipa ali posamezniki

11. Programi športne dejavnosti v planinskih društvih
Programske vsebine
Organizacijska oblika - program

Vrednost elementov
Skupina:
20–50 udeležence…….......... 10 T
51–100 udeležencev …..…… 20 T
nad 100 udeležencev…….…. 30 T
Vsak udeleženec:
- občinsko ..……….…………. 1 T
- regijsko……………..………. 2 T
- državno..………….………… 3 T
- vsako tekmovanje 20 T

Vrednost elementov
Skupina:
15–30 udeležence ……..…... 10 T
nad 30 udeležencev ..…….... 20 T

Ciciban planinec
Mladi planinec
druge oblike športnih
dejavnosti

- najmanj 15 udeležencev

Udeležba na tekmovanjih,
planinski šoli in taborih

- ekipa ali posamezniki

vsako tekmovanje ………….. 15 T
tabor ……………….………… 20 T
planinska šola ………………. 20 T

Organizacija pohodov v
Občini Laško

- najmanj 20 udeležencev

- vsak pohod ………………… 10 T

Vsak izvajalec programa……

2T
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12. Organizacija občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev
Občinska prvenstva
Število udeležencev
Število točk
Rekreativne prireditve
Število udeležencev
Število točk

15–30
20
20–50
10

31–50
40
51–100
20

51–70
60

71–90
80

nad 90
100

nad 100
30

Organizacija občinske lige ……………… do 500 T

13. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Programske vsebine
a) osnovno izobraževanje
(pridobitev izobrazbe)
b) dopolnilno izobraževanje

Organizacijska oblika - program
- za naziv vaditelj, inštruktor, sodnik
- za naziv trener
- licenčni seminarji vaditelj, trener
- licenčni seminarji sodniki

Vrednost elementov
- 20 T /posameznik
- 30 T /posameznik
- 10 T /posameznik
- 5 T /posameznik

14. Izgradnja in obnova športnih objektov
Na podlagi prijav, komisija naredi prioritetni vrstni red, ki se upošteva tudi pri razpisu v naslednjem
letu.

15. Najem in vzdrževanje športnih objektov
Društvom, ki plačujejo najemnine za športne objekte, je namenjeno do 50% sredstev iz te proračunske
postavke. Osnova je fotokopija sklenjene pogodbe za najem objekta. Najemnine se seštejejo in delijo
z razpoložljivimi sredstvi. Najemnine za objekte izven Občine Laško se štejejo polovično. Do
sofinanciranja niso upravičena društva, ki športne objekte tržijo, in društva, ki imajo najemnino za
objekte že vključeno v določenih programih športa. Ostala denarna sredstva so namenjena za
vzdrževanje objektov, ki jih društva ali klubi samostojno vzdržujejo.

Stran
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Sklep o prenehanju delovanja in pripojitvi
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško

V skladu z določili četrte alinee prvega odstavka 46. člena
in drugega odstavka 47. člena Zakona o javnih skladih (ZJS‑1;
Uradni list RS, št. 77/08 in 68/09), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 76/08,
100/08 in 79/09), Odloka o preoblikovanju Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št. 57/09)
in 21. člena Statuta Občine Laško Uradni list RS, št. 99/07 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Laško na
22. seji dne 17. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o prenehanju delovanja in pripojitvi Javnega
nepremičninskega sklada Občine Laško
1. člen
Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 46. člena in
drugega odstavka 47. člena Zakona o javnih skladih (ZJS‑1;
Uradni list RS, št. 77/08 in 68/09) preneha delovanje Javnega
nepremičninskega sklada Občine Laško kot samostojne pravne
osebe.
Javni nepremičninski sklad Občine Laško se pripoji k
Občini Laško.
Vse premoženje, vse pravice in vse obveznosti Javnega
nepremičninskega sklada Občine Laško s pripojitvijo preidejo
na pravno osebo javnega prava, kateri se javni sklad pripoji,
t.j. Občina Laško.
2. člen
Javni nepremičninski sklad Občine Laško se kot samostojna pravna oseba ukine oziroma preneha z delovanjem s
30. 4. 2010.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-08/2009-23-22
Laško, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

728.

Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 22. seji dne
17. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o izvzemu zemljišča iz splošne rabe

Uradni list Republike Slovenije
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35060-14/2009
Laško, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

MAJŠPERK
729.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Majšperk

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08), 3. ter
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06) in 17. člena Statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 29/03 in 92/03) je Občinski svet
Občine Majšperk na 28. redni seji dne 17. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk
1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Majšperk (Uradni list RS, št. 82/05) se v prvi alineji drugega odstavka 3. člena črta besedilo: »ali javnih kapitalskih vložkov«.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni in glasi:
»Na območju Občine Majšperk se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve;
2. oskrba z energetskimi plini in oskrba s toplotno energijo;
3. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav
na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju
prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi
naselje;
4. varstvo pred požarom;
5. odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih
vozil.«
3. člen
V 9. členu se črta peta alineja.
4. člen
V petem odstavku 12. člena se črtata 1. in 2. točka.

1.
S tem sklepom se ukine status splošne rabe za parc.
št. 883/4, vl. št. 36, k.o. Debro. Navedeni parceli se ukine status
parcele v splošni rabi in postane last Občine Laško.

5. člen
Peti odstavek 13. člena glasi:
»Občina Majšperk podeli koncesijo za opravljanje lokalnih
gospodarskih javnih služb iz 1. in 2. točke 5. člena ter iz 1. točke
prvega odstavka 6. člena tega odloka.«

2.
Pristojno Okrajno sodišče v Celju, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Laško na parceli, opisani v točki
1. tega sklepa.

6. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena, in sicer:
»O izbiri koncesionarja odloča direktor občinske uprave
z upravno odločbo.«

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-43/2009-2
Majšperk, dne 17. februarja 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

730.

Letni program kulture v Občini Majšperk
za leto 2010

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spremembe),
23. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB in 76/08), Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov,
programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 48/03
in 38/05) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na
28. redni seji dne 17. 2. 2010 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE
v Občini Majšperk za leto 2010
I. UVOD
Občinski svet Občine Majšperk na podlagi zgoraj navedenih zakonskih podlag in v skladu z obveznostjo občine, da
zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje javnega
interesa na področju kulture na svojem območju sprejema Letni
program kulture Občine Majšperk za leto 2010 in na ta način v
Občini Majšperk zagotavlja pogoje za:
– kulturno ustvarjalnost,
– dostopnost kulturnih dobrin,
– kulturno raznolikost,
– ohranjanje slovenske kulturne identitete in
– ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora.
II. VLOGA KULTURE V OBČINI
Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu
z zakonom dolžna tudi na področju kulture zagotavljati občankam in občanom možnosti za dejavno življenje na področju
kulture tako, kar zadeva:
1. udejanjanje ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in
2. uveljavljanje interesa po dostopnosti kulturnih dobrin
najvišje kakovosti v skladu z zmožnostmi občine.
Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj
občine, saj po eni strani povezuje občane in občanke tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi strani omogoča zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki presegajo zgolj materialno raven.
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za
ljubiteljsko kulturno dejavnost in možnosti za predstavljanje
te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje kakovosti (gledališka gostovanja, koncerti,
razstave ipd.) seveda v tolikšnem obsegu, kot to dopuščajo
proračunske zmožnosti občine.
III. CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA KULTURE
Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na
podlagi programa, je zagotavljanje pogojev za to, da občina
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postane tudi kulturno središče, v katerem lahko občanke in občani uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju
kulture in svoj interes po dostopnosti kulturnih dobrin v lastnem
bivalnem okolju.
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju
društev, ki so nosilci kulturnih dejavnosti v občini.
IV. UKREPI ZA URESNIČEVANJE OBČINSKEGA
PROGRAMA KULTURE
Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustrezne klime (pogojev) v občini za uresničevanje javnega interesa na področju
kulture in spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo
svoje potrebe in interese na tem področju. Občina mora na
ustrezni način omogočiti tudi način uresničevanja teh nalog,
določiti glavne oblike in načine kulturnega delovanja ter navesti
naloge, ki jih bo občina izpolnjevala v sodelovanju z drugimi
občinami oziroma javnimi zavodi, ki delujejo na območju več
občin.
– Občina bo spodbujala kulturne dejavnosti občank in
občanov, zlasti na področju t.i. ljubiteljske dejavnosti ter zagotavljala sredstva za njihovo dejavnost.
– Občina bo omogočila prostorske, tehnične, organizacijske in materialne možnosti za uresničevanje programov nosilcev.
– Občina bo omogočila dostopnost kulturnih dobrin, ki
bodo plod uresničevanja programov nosilcev dejavnosti z območja občine in programov drugih ustvarjalcev (gostovanja,
kulturne prireditve) v skladu s svojimi zmožnostmi in tem programom.
V skladu z navedenim bo Občina Majšperk:
– z javnimi razpisi in javnimi pozivi za prijave za sofinanciranje javnih kulturnih programov spodbujala dejavnost na
tem področju,
– s sprejemom aktov o ustanovitvi ali soustanovitvi javnih
zavodov in pogodbeni odnosi za opravljanje javne službe na
območju občine (knjižnica, glasbena šola, javni sklad za kulturne dejavnosti ipd.) s sodelovanjem pri upravljanju teh zavodov
omogočiti izvajanje javne službe in s primerno odmerjenimi
proračunskimi sredstvi ter prostori omogočala dejavnost javnih
zavodov, zadolženih za izvajanje javne službe na območju
občine,
– z vlaganjem v prostore in opremo (računalniška oprema,
svetlobna in zvočna tehnika) in
– z drugimi ukrepi spodbujala kulturno dejavnost in raznolikosti te dejavnosti na območju občine.
V. DOLGOROČNI POGLED NA RAZVOJ KULTURE
V OBČINI MAJŠPERK
Občina Majšperk želi dolgoročno zagotoviti občankam
in občanom ter gostom kakovostno ponudbo kulturnih dobrin
zlasti na področju gledališča in glasbe, pevske kulture, likovnih
razstav in delavnic ipd. Občina Majšperk bo posvečala izrazito
skrb tudi raziskovanju, vzdrževanju in obnavljanju ter predstavljanju kulturne dediščine na območju občine.
Poleg tega bo Občina Majšperk namenila posebno skrb
in sredstva tudi za estetsko podobo naselij in Občine Majšperk
v celoti tako, kar zadeva obstoječe spomenike in skladno načrtovanje na področju urbanizma kakor tudi postavitev in vzdrževanje novih estetskih objektov (spomenikov, kipov, parkov
oziroma javnih površin).
VI. VELJAVNOST IN UPORABNOST
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na
občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov kulture v Občini
Majšperk v letu 2010.
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Letni program kulture se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-43/2009-4
Majšperk, dne 17. februarja 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

731.

Letni program športa v Občini Majšperk za leto
2010

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98 in spremembe), v skladu z usmeritvami Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00,
31/00) ter na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 21/03, 38/05
in 25/08) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na
28. redni seji dne 17. 2. 2010 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Majšperk za leto 2010
I. UVOD
Občina Majšperk z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2010 sofinancirani iz občinskega
proračuna, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.
II. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Upoštevanje izhodišč nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v Občini Majšperk za leto 2010 naslednje
usmeritve:
– Naša pozornost bo predvsem namenjena tekmovalnim
in interesnim programom za otroke, mladino in odrasle, z
namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega
časa in delovati preventivno v smislu preprečevanja socialno‑patoloških pojavov.
– Društvom in klubom iz občine, ki so nosilci športnega
življenja v občini bomo pomagali čimbolj uresničiti njihove zastavljene cilje.
– Za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev bomo izvajali nadzor nad izvedbo
programov v okviru letnega programa športa.
III. OBSEG SREDSTEV
Občina Majšperk z Odlokom o proračunu Občine Majšperk za leto 2010 zagotavlja proračunska sredstva, ki so
namenjena izvajanju športnih programov v občini.
Namenska sredstva se delijo po pogojih, merilih in normativih za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk,
ki jih je sprejel občinski svet Občine Majšperk.
IV. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti
s programi v naslednjem obsegu.
Športna društva in klubi so nosilci športnega udejstvovanja v občini. Klubi in društva spodbujajo šport in rekreacijo
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mladine in odraslih, zato je cilj ohranjati in izboljševati celostni
zdravstveni status, zmanjšati negativne posledice današnjega
načina življenja in dela in preprečiti upadanje splošne vitalnosti
človeka.
Višina sredstev društvom se določi na osnovi Pravilnika
za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk (Uradni
list RS, št. 21/03, 38/05 in 25/08).
V. POSEBNE DOLOČBE
Občina Majšperk lahko omeji obseg dodeljenih sredstev
za leto 2010 tistim izvajalcem, pri katerih se na osnovi poročila
oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2010.
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo
v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja
prispelih programov v skladu z merili in kriteriji določenimi v
Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 21/03 in 38/05).
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v
celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče
porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski
svet ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek
namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev
nameni v druge namene.
VI. VELJAVNOST IN UPORABNOST
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na
občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini
Majšperk v letu 2010.
Letni program športa se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-43/2009-3
Majšperk, dne 17. februarja 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

POSTOJNA
732.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta Center v Postojni

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 70/08 – ZVO‑1B, v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 30/07) župan Občine Postojna sprejme

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Center v Postojni
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo ureditvenega
načrta
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni (v nadaljevanju: OPPN
Center) se pripravljajo na pobudo investitorja Mobitel d.d..
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na možnost umestitve bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim
storitvam, na novozgrajeni hotel Kras, ki je trenutno veljavni
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OPPN Center ne omogoča. Spremembe se nanašajo tudi na
možnost dopolnilne namenske rabe parka pri objektu TR 08 za
namen ureditve parkirnih površin.
2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev je
55. in 57. člen ZPNačrt, Odlok o Srednjeročnem planu Občine
Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 15/87,
3/88, 1/89, 14/89, Uradni list RS, št. 30/95, 4/97, 9/98, 86/99,
23/00, 110/00, 17/01, 78/04), v nadaljevanju Srednjeročni plan,
ter Odlok o Dolgoročnem planu Občine Postojna za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, Uradni list RS, št. 25/93,
30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04), v nadaljevanju Dolgoročni plan.
3. Območje in vsebina sprememb in dopolnitev
Območje sprememb in dopolnitev OPPN Center obsega
objekt TT01, na katerem se omogoči postavitev bazne postaje,
namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam.
Predvidena je tudi sprememba v smislu možnosti dopolnilne namenske rabe parka z ureditvijo parkirnih površin južno
od objekta TR 08.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. V kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag,
se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na
podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci
urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
Roki za pripravo
Spremembe in dopolnitve OPPN Center se pripravljajo
po postopku, predpisanem z ZPNačrt, pri čemer je predvideni
rok za pridobitev smernic, trajanje javne razgrnitve in rok za
pridobitev mnenj 30 dni.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Metelkova 4, Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno
gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku
priprave izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni,
oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri
čemer pa morajo biti upoštevane vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi
in drugi pravni akti.
5. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN Center in potrebnih strokovnih podlag zagotovi pobudnik. Občina
Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre za vodenje
postopka priprave akta.
6. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine
Postojna.
Št. 3505-4/2010-5
Postojna, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
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ROGATEC
733.

Odlok o komunalnem prispevku v Občini
Rogatec

Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09) in
16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in
27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 22. seji dne 25. 2.
2010 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku v Občini Rogatec
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo merila in druge potrebne
opredelitve za odmero komunalnega prispevka za komunalno
opremo na območju Občine Rogatec.
(2) Odlok določa:
– merila za odmero komunalnega prispevka;
– pogoje in način odmere komunalnega prispevka;
– oprostitve plačila komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.

men:

2. člen
(1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji po-

1. program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, s katerim
določi Občina Rogatec podlage za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo;
2. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo
dela stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec
priključil oziroma jo bo uporabljal;
3. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem
odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo
priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno
površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa program opremljanja.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot v programu opremljanja iz prve točke prejšnjega
odstavka.
3. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto
tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta;
– obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(ij)) iz programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki so
ustrezno indeksirani.
4. člen
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v
skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva
površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komu-
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nalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki
o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je
zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
(4) Če za parcelo iz prejšnjega odstavka tega člena ni
mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi,
se za površino parcele upošteva velikost 500 m2.
(5) Če parcela objekta oziroma njena površina ni določena oziroma je ni mogoče določiti na enega od načinov iz predhodnih odstavkov tega člena, se jo določi tako, da se velikost
stavbišča (fundus) pomnoži s faktorjem 1,5.
5. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta
povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi
objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o
dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) Če za objekt iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi,
se za neto tlorisno površino objekta upošteva velikost 150 m2.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja za del obstoječega objekta (npr. večstanovanjski objekt), se kot neto tlorisna
površina objekta upošteva površina ustreznega dela objekta,
ki pripada posameznemu lastniku.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
6. člen
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dp znaša 0,4;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 0,6.
7. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme
lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z
vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in
izročeno v upravljanje cestno omrežje in da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek
na obstoječe cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z javnim vodovodom, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno
in izročeno v upravljanje vodovodno omrežje in da bo zanjo
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel
priključek na obstoječe vodovodno omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena z javno kanalizacijo,
če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca
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razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v
upravljanje omrežje za odvajanje odpadnih voda in da bo zanjo
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel
priključek na obstoječe omrežje za odvajanje odpadnih voda.
(6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto
komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo
podatki o dejanskem novem priključevanju.
8. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev
dejavnosti Kdejavnost, ki jih določa ta odlok.
(2) Za določitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna
klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta,
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o
namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po
predpisih o graditvi objektov.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upošteva dejanska
namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oziroma
vrst po predpisih iz drugega odstavka tega člena.
(5) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji
faktorji dejavnosti Kdejavnost:
CC‑SI
111
1121
1122
121
12201
12202
12203
123
124
126
127

Opis
enostanovanjske stavbe
dvostanovanjske stavbe
večstanovanjske stavbe
gostinske stavbe
stavbe javne uprave
stavbe bank, pošt, zavarovalnic
druge upravne in pisarniške stavbe
trgovske in druge stavbe
za storitvene dejavnosti
stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
stavbe splošnega družbenega
pomena
druge nestanovanjske stavbe

Faktor
0,7
0,7
1,0
1,3
0,7
1,3
1,3
1,3
1,3
0,7
0,7

za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1,0.
9. člen
(1) Za izračun delov komunalnega prispevka, ki pripadajo
posamezni vrsti komunalne opreme, se uporabljajo obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem
obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2
parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)).
(2) Obračunski stroški na enoto mere po posamezni osnovi so določeni v programu opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga
sprejme občinski svet.
(3) Obračunski stroški na enoto mere se letno indeksirajo
z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela
– ostala nizka gradnja«.
10. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne
opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja
namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme, določenem v programu opremljanja stavbnih zemljišč in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne
opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je omogočena
uporaba te vrste komunalne opreme.

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej
ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko
zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v
obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli
komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota
je komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
12. člen
Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (Aparcela x Cp(ij) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(ij) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
i
j
KP(i)
Aparcela
Cp(ij)
Dp
Kdejavnosti
Atlorisna
Ct(ij)
Dt

– posamezna vrsta komunalne opreme;
– obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme;
– izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme;
– površina parcele;
– obračunski stroški posamezne vrste komunalne
opreme na obračunskem območju, preračunani
na m2 parcele;
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
– faktor dejavnosti;
– neto tlorisna površina objekta;
– obračunski stroški posamezne vrste komunalne
opreme na obračunskem območju, preračunani
na m2 neto tlorisne površine objekta;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka.

13. člen
Komunalni prispevek za komunalno opremo se izračuna
s seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki
pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji
način:
KP = Σ KP(i)
Oznake pomenijo:
KP

– komunalni prispevek za komunalno opremo;

KP(i)

– izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme;
– posamezna vrsta komunalne opreme.

i

14. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek
izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih
tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine
objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega
odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta; pri tem se
upošteva dejanska priključenost objekta na posamezne vrste
komunalne opreme pred spremembo neto tlorisne površine
objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
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– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po
spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega
odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena
negativna, se komunalni prispevek ne plača.
15. člen
Za nadomestno gradnjo se komunalni prispevek izračuna
na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine
objekta v 14. členu tega odloka.
16. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– za gradnjo neprofitnih stanovanj;
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno‑raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov.
(2) Drugih oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
17. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo
komunalnega prispevka občinska uprava Občine Rogatec z
odločbo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izda občinska uprava odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo
zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne enote
v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote
o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora
biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih
o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero
komunalnega prispevka.
(4) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne
zahteve.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto
komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, izda občinska
uprava odločbo po uradni dolžnosti.
(6) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v
roku 30 dni.
(7) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Če zavezanec ne
plača komunalnega prispevka v roku 1 leta po pravnomočnosti
odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek, se
komunalni prispevek na novo odmeri.
(8) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan
plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti
odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
(9) V primerih iz sedmega in osmega odstavka tega člena
je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega
prispevka na naslednji način:
– če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je mogoče določiti plačilo v dveh obrokih in
tako, da je prvi obrok določen v višini najmanj polovice zneska
celotnega komunalnega prispevka. Prvi obrok je treba plačati
pred izdajo gradbenega dovoljenja, drugi obrok pa najkasneje v

Stran

2082 /

Št.

17 / 5. 3. 2010

treh mesecih po roku za plačilo prvega obroka. V takih primerih
lahko upravna enota nadaljuje s postopkom odločanja o izdaji
gradbenega dovoljenja po plačilu prvega obroka;
– če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, je mogoče določiti plačilo
v več obrokih, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek
plačan najkasneje v enem letu od pravnomočnosti odločbe, s
katero je odmerjen komunalni prispevek.
(10) O možnosti obročnega odplačevanja ter o številu in
višini obrokov v primeru iz druge alineje 9. točke tega člena,
odloči župan na predlog zavezanca. V primeru obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz sedmega in osmega odstavka
tega člena, ampak se le‑ta določi v odločbi o odmeri komunalnega prispevka v skladu z dogovorjeno dinamiko plačil.
18. člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno
opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni
lasti.
(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov.
Le‑te zagotovi investitor sam oziroma na lastne stroške.
19. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega
prispevka.
20. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna
in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme
ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne
opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega
proračuna.
21. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o komunalnem prispevku v Občini Rogatec (Uradni list RS,
št. 63/05).
(2) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti
pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih
predpisih.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 0071-0002/2010
Rogatec, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

734.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za obstoječo komunalno opremo
za območje Občine Rogatec

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09) in
16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in
27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 22. seji dne 25. 2.
2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Rogatec
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Rogatec, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki je vključena v program
opremljanja in ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne
opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste
komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za
območje Občine Rogatec«, ki ga je v septembru 2009 pod
št. proj. 7014 izdelala gospodarska družba ZUM urbanizem,
planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor. Elaborat
s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Rogatec.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja
infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Občina Rogatec oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb
po njenem pooblatilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjena opravljanju
storitev javne službe (v nadaljevanju: javni vodovod);
– infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni
izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna kanalizacija);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste, pločniki in javna parkirišča;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme
so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste
komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo
komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali
ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in
namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven
oskrbe oziroma so enaki stroškom, ki so dejansko nastali za
gradnjo komunalne opreme;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se
financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in
bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
5. objekt je stavba ali njen del oziroma gradbeni inženirski
objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
6. neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek vseh
tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega
dela objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
7. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen
del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in
za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Za občinske ceste sta določeni dve obračunski območji, in sicer:
– eno obračunsko območje (OO‑1) je določeno za ureditveno območje občinskega središča naselja Rogatec, kot
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je določeno v prostorskih sestavinah veljavnih planskih aktov
občine;
– drugo obračunsko območje (OO‑2) je določeno na preostalem delu občine in obsega vsa zemljišča, ki so po veljavnih
prostorskih planskih in izvedbenih aktih občine na tem območju
namenjena poselitvi oziroma je na njih dopustna gradnja.
Obračunski območji sta prikazani v elaboratu iz tretjega
odstavka 1. člena tega odloka.
(3) Za javni vodovod je določeno eno obračunsko območje, ki obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih
prostorskih planskih in izvedbenih aktih občine namenjena
poselitvi oziroma je na njih dopustna gradnja in so opremljena
z vodovodnim omrežjem. Območje občine, v katerem se določi
obračunsko območje, je prikazano v kartografskem delu elaborata iz 3. odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Za javno kanalizacijo je določeno eno obračunsko
območje, in sicer na območju občinskega središča Rogatec.
Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen
(1) Obstoječa komunalna oprema, ki je vrednotena v
programu opremljanja, je prikazana v kartografskem delu elaborata iz 3. odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst obstoječe komunalne
opreme na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznih
obračunskih območjih znašajo:
Vrsta komunalne
opreme
Občinske ceste – OO‑1
Občinske ceste – OO‑2
Javni vodovod
Javna kanalizacija
SKUPAJ

Skupni stroški
(€)
11.837.341
8.715.685
3.887.290
4.204.463
28.644.779

Obračunski
stroški (€)
2.367.468
1.743.137
3.468.490
2.102.232
9.681.327

5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, t.j. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(ij)), znašajo:
Vrsta komunalne
opreme
Občinske ceste – OO‑1
Občinske ceste – OO‑2
Javni vodovod
Javna kanalizacija

735.

7. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor.
Št. 0071-0001/2010
Rogatec, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Rogatec

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08 in 58/09) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni
list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na
22. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Rogatec
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Rogatec (Uradni list RS, št. 79/01, 89/04, 46/07 in 107/08).
2. člen
Drugi in tretji odstavek 16. člena se spremenita tako, da
se sedaj glasita:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev matične
šole v Rogatcu, obeh podružnicah šole in vrtca, in sicer:
– iz matične šole v Rogatcu dva člana,
– iz podružnice šole v Dobovcu enega člana,
– iz podružnice šole v Donački gori enega člana,
– iz vrtca enega člana.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0003/2010
Rogatec, dne 25. februarja 2010

Obračunski stroški na enoto (€)
parcele Cp(ij)
NTPO Ct(ij)
3,05
9,19
2,92
8,79
2,62
7,74
3,45
7,92

6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so
izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2008.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

SEŽANA
736.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI‑UPB5, Uradni list RS,
št. 16/07 – prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 popr. in
65/09 popr.) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
18. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Srečka Kosovela Sežana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana (Uradni list RS,
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št. 71/96, 63/01 in 37/08) se spremeni prvi odstavek 10. člena
tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev osnovne šole in
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2010-7
Sežana, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

737.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Dutovlje

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI‑UPB5, Uradni list RS,
št. 16/07 – prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 popr. in
65/09 popr.) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
18. 2. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbene šole Sežana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Glasbene šole Sežana (Uradni list RS, št. 55/99 in
67/08) se spremeni prvi odstavek 10. člena tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev osnovne šole in
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2010-11
Sežana, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

739.

Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud
iz občinskega proračuna učencem, dijakom
in študentom v Občini Sežana

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Dutovlje

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in
16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je
Občinski svet Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dutovlje (Uradni list RS, št. 6/04, 109/05
in 67/08) se spremeni 9. člen tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev osnovne šole (od tega ima
podružnica enega) in
– trije predstavniki staršev (od tega ima podružnica
enega).«

PRAVILNIK
o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega
proračuna učencem, dijakom in študentom
v Občini Sežana

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2010-9
Sežana, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

738.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbene šole Sežana

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI‑UPB5, Uradni list RS,
št. 16/07 – prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 popr. in
65/09 popr.) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
18. 2. 2010 sprejel

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji in postopek
za dodeljevanje denarnih spodbud iz proračuna Občine Sežana (v nadaljevanju: proračun) za učence osnovnih šol od
zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake in študente, ki
dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih
obšolskih dejavnostih.
Sestavni del tega pravilnika so tudi merila za dodelitev
denarnih spodbud.
VSEBINSKA DOLOČILA
2. člen
Denarne spodbude iz proračuna se prosilcem dodelijo na
podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Sredstva za denarne
spodbude se zagotavljajo do višine, določene v vsakoletnem
proračunu.
3. člen
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev
osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade,
dijakov ter študentov pri:
– pridobivanju formalne izobrazbe,
– pri tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih,
– pri izvedbi razstav, projektov, koncertov ipd.
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4. člen
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnovnih šol
od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijaki srednjih šol
ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več, kot dijaki
povprečje 4,2 in več, kot študentje povprečje 8 in več,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za
brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika
oziroma samostojnega podjetnika.
V primeru mladoletnega prosilca iz prvega odstavka tega
člena, ga v postopku dodeljevanja denarnih spodbud zastopa
njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na
transakcijski račun prosilca.
POSTOPEK
5. člen
Občina Sežana vsako leto izvede javni razpis za dodelitev denarnih spodbud za učence od zaključenega sedmega
razreda III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne
rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih.
Postopek razpisa poteka v naslednjem zaporedju:
– imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog,
– zbiranje vlog,
– strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in predložitev
le‑tega direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote,
– obveščanje prosilcev o izbiri – sklepi o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb prosilcev.
6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum
objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave in komisije župan s sklepom.
Postopek javnega razpisa za dodelitev denarnih spodbud
vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Predsednik in člani komisije morajo imeti strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za katerega se dodeljujejo
sredstva, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko prosilci dvignejo
razpisno dokumentacijo.
Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče
leto v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 21 dni od dneva objave.
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8. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka,
ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena vloga mora
biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne
odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se
nanaša.
9. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od dne
prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem
roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
10. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov denarnih spodbud, ki ga podpišejo predsednik in člani
komisije.
Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske
enote, ki v roku 30 dni, na podlagi predloga komisije, izda
sklepe o izboru prejemnikov denarnih spodbud.
11. člen
Prosilec ima možnost pritožbe na župana Občine Sežana
v roku 8 dni od prejema sklepa.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna
učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 22/08).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2010-17
Sežana, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
PRILOGA
MERILA ZA DODELITEV DENARNIH SPODBUD
1. Opredelitev posameznih kategorij prosilcev:
Kategorija

Število točk

učenec

20

dijak

30

študent (redni, izredni in medštudijska
izmenjava)

50

2. Učni uspeh
Uspeh – UČENEC

Število točk

povprečje 4,5 in 4,6

10

povprečje 4,7 in 4,8

15

povprečje 4,9 in 5

20
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Uspeh – DIJAK
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Število točk

povprečje 4,2 do 4,4

15

povprečje 4,5 do 4,7

20

povprečje 4,8 in več

25

OPOMBA: dijak, ki obiskuje 1. letnik srednješolskega
izobraževalnega programa, prejme točke za uspeh, ki ga je
dosegel ob zaključku osnovnošolskega programa.
Uspeh – ŠTUDENT

Število točk

c) Natečaji (likovni, glasbeni, fotografski, literarni …)
Dosežek

Število točk
individualni dosežki skupinski dosežki

medobčinski natečaj
3. mesto

1

0,5

2. mesto

2

1

1. mesto

3

1,5

regijski natečaj
3. mesto

2

1

povprečje od 8 do 8,7

25

2. mesto

3

1,5

povprečje od 8,8 do 9,4

30

1. mesto

4

2

povprečje od 9,5 do 10

35

državni natečaj
3. mesto

4

2

2. mesto

5

2,5

1. mesto

6

3

10. do 6. mesto

3

1,5

OPOMBA: študent, ki obiskuje 1. letnik višješolskega in visokošolskega izobraževalnega programa prejme točke za uspeh,
ki ga je dosegel ob zaključku srednješolskega programa.
3. Dodatna znanja
a) Tekmovanja iz posameznih predmetnih področij (matematika, fizika, kemija, slovenski jezik, zgodovina, biologija, tuji
jeziki, geografija, raziskovalne naloge, logik …)
Dosežek

4. in 5. mesto

4

2

Število točk

3. mesto

6

3

individualni dosežki skupinski dosežki

2. mesto

7

3,5

1. mesto

8

4

bronasto priznanje

2

1

srebrno priznanje

5

3

zlato priznanje

8

5

b) Športna in glasbena tekmovanja
Dosežek

mednarodni natečaj

Število točk
individualni dosežki skupinski dosežki

č) Bralna značka
Dosežek
zlata bralna značka

1

zlata bralna značka iz tujega jezika

1

d) Druge aktivnosti
Aktivnost

medobčinsko
tekmovanje

Število točk

Število točk

Izvedba samostojne razstave

4

Sodelovanje na skupinski razstavi

2

1,5

Izvedba samostojnega koncerta
(za študente glasbe)

4

1,5

Sodelovanje na skupinskem koncertu
(za študente glasbe)

2

objava lastnega prispevka v strokovnih
revijah na področju študija* ali predstavitev prispevka na seminarjih ali
kongresih

6

objava skupinskega prispevka v
strokovnih revijah na področju študija (študent je eden izmed avtorjev v
skupini, ki objavlja)

4

nagrajene raziskovalne naloge

4

Prešernova nagrada

8

Zlati maturant **

5

3. mesto

1

0,5

2. mesto

2

1

1. mesto

3

3. mesto

3

2. mesto

4

2

1. mesto

5

2,5

3. mesto

5

2,5

2. mesto

6

3,

1. mesto

7

3,5

regijsko tekmovanje

državno tekmovanje

mednarodno
tekmovanje *
10. do 6. mesto

3

1,5

4. in 5. mesto

4

2

3. mesto

6

3

2. mesto

7

3,5

1. mesto

8

4

OPOMBA:
* za mednarodna tekmovanja je potrebno priložiti potrdilo
organizatorja, da je šlo za uradno mednarodno tekmovanje.

* Če gre za objavo članka, kjer je študentov mentor
tudi naveden kot soavtor članka, se šteje kot objava lastnega
članka.
** Velja za študente 1. letnikov, ki so v preteklem šolskem
letu zaključili srednje izobraževanje.
OPOMBA: Potrebno je predložiti ustrezno dokazilo za
vsako opravljeno aktivnost.
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Letni program kulture Občine Sežana za leto
2010

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK‑UPB1, Uradni list RS, št. 77/07
– prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10), Odloka o spremembah
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 107/09) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/07) je občinski svet na seji dne 18. 2. 2010 sprejel

LETNI PROGRAM
kulture Občine Sežana za leto 2010
UVOD
Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture
je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju: ZUJIK). Javni interes na področju kulture je interes za
ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se
uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerim
se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti.
9. člen ZUJIK narekuje sprejem dokumenta, ki določa
javni interes za kulturo in udejanjenje le‑tega. Podlaga za to
so: letni izvedbeni načrti nosilcev javnega interesa, javni razpisi
in javni pozivi za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih
strateških načrtov in letnih programov dela, javnih razpisov za
oddajo javne kulturne infrastrukture ter upravnih odločb.
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo v
14. členu govori o smiselni uporabi zakona in določa: »Če lokalna skupnost ne določi drugačne vsebine in postopka lokalnega
programa za kulturo, se zanj smiselno uporabljajo določbe tega
zakona v zvezi z nacionalnim programom za kulturo.«
Občina Sežana lokalnega strateškega programa za kulturo, ki opredeljuje področja kulture, kjer se zagotavljajo kulturne
dobrine kot javne dobrine, načrtuje investicije v kulturno infrastrukturo, postavlja cilje in prioritete kulturne politike in določi
čas za njihovo uresničitev, še ni sprejela, je pa v pripravi. Lokalni strateški program za kulturo se sprejema za obdobje štirih
let, lahko pa vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo
to obdobje.
Med izvajalci, ki nemoteno zagotavljajo javne kulturne dobrine na območju Občine Sežana, je le Kosovelova knjižnica
sprejela strateški načrt svoje dejavnosti za obdobje 2008–2011.
Letni izvedbeni program kulture Občine Sežana je skupaj
z letnimi programi nosilcev javnega interesa za kulturo in proračunom občine za leto 2010 podlaga za razdelitev sredstev
za kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte. Javni
interes za kulturo se udejanja predvsem na podlagi javnega
razpisa in javnega poziva za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za leto 2010 in letnih programov
javnih zavodov.
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in
premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti,
ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva,
kinematografije in na drugih področjih kulture.
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem javne in druge kulturne
infrastrukture (investicije, vzdrževanje, kulturna dediščina).
Izvajalci letnega programa kulture so: javni zavodi, Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Sežana,
Zveza kulturnih društev Sežana, kulturna društva in druge organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.
PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2010 IZVAJALI V
JAVNEM INTERESU
1. JAVNI ZAVODI
1.1 Knjižnična dejavnost – Kosovelova knjižnica Sežana
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo:
optimalna ponudba knjižničnega gradiva (skladno z Letnim
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načrtom nakupa knjižničnega gradiva: 2010), informacij in storitev različnim uporabnikom, spodbujanje in širjenje bralne
kulture in s tem pridobivanje novih bralcev oziroma uporabnikov in članov, zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnične in
pohištvene opreme za uporabo gradiva, omogočanje dostopa
do urejenih zbirk domoznanskega gradiva, informacijskih virov
ter zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami. Knjižnična dejavnost je namenjena
informiranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju,
raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju, pospeševanju
in vzdrževanju splošne, informacijske, bralne in funkcionalne
pismenosti. Zato spodbuja vseživljenjsko učenje, razvija bralno kulturo ter različne oblike pismenosti. Njena naloga je tudi
utrjevati in razvijati strokovnost, organiziranost, povezanost in
enotnost knjižnične dejavnosti. Pri tem širokem spektru dejavnosti pa je pomembno, da ta najde segment, kateremu se bolj
posveti in da pri realizaciji posamezne naloge uporabi kreativne
pristope.
Knjižnično dejavnost izvaja javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana. V interesu občine je približati vsem prebivalcem
boljšo dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij.
Kosovelova knjižnica Sežana je osrednja splošna knjižnica III. tipa (od 20.000 do 30.000 prebivalcev gravitacijskega območja), ki izvaja javno službo na področju kulture. Predhodnici
sedanje knjižnice sta občinska Ljudska knjižnica Sežana, ki je
bila ustanovljena 30. aprila 1948 in Kosovelova knjižnica Sežana, ustanovljena 13. februarja 1963. Pri svojem delovanju sledi
načelu dostopnosti gradiva in informacij za vsakogar z željo
zmanjševanja socialnih razlik in nagovarja najširši krog potencialnih uporabnikov. V organizacijski shemi spadajo pod okrilje
osrednje knjižnice še enote v Divači, Komnu in na Kozini.
Delovanje splošne knjižnice kot javnega zavoda določajo
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o knjižničarstvu (ZKnj‑1), Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo, Zakon o zavodih in Standardi za splošne
knjižnice za obdobje 1. 5. 2006 do 30. 4. 2015, ki jih je izdal
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost kot osnovo za razvoj
knjižnic, strateški načrti, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Kosovelova knjižnica Sežana ter vrsta podzakonskih predpisov,
med katerimi so najvažnejši: Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008–2011, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o načinu določanja
skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic, Uredba
o osnovnih storitvah knjižnic.
Knjižnica tudi v letu 2010 nadaljuje z načrtovanim delom v
zvezi s širjenjem bralne kulture, popularizacijo knjižničnega
gradiva in odpravljanjem funkcionalne nepismenosti (delo z
bralci, svetovanje in programi za mlade in odrasle bralce,
delo z uporabniki s posebnimi potrebami, bibliopedagoško
delo in informacijsko opismenjevanje s predšolskimi otroki in
z osnovnošolci ter s srednješolci in študenti), spodbujanjem
vseživljenjskega učenja oziroma neformalnega izobraževanja
ter dopolnjevanjem in podpiranjem formalnega izobraževanja.
Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in
drugimi organizacijami ter društvi in posamezniki bo pripravljala
in izvajala prireditve in razstave ter razvijala raznovrstno dejavnost z namenom širjenja bralne kulture oziroma vseživljenjskega učenja, študijske krožke in druge oblike, ki razvijajo interes
za knjižnično gradivo in knjižničarsko stroko ter knjižnično
dejavnost.
Z aktom o ustanovitvi je bila knjižnici prenesena v upravljanje Kosovelova domačija v Tomaju. Knjižnica skrbi, skupaj
z oskrbnico (in Goriškim muzejem, ki je formalno zadolžen za
premični del kulturne dediščine), za vzdrževanje domačije in
vodenje po zapuščini Kosovelovih.
1.2 Umetniški programi – Kosovelov dom Sežana
Kosovelov dom Sežana je bil ustanovljen z Odlokom o
ustanovitvi javnega zavoda Kosovelovega doma – Kulturni center Krasa (Uradni list RS, št. 86/02, 130/03). Dom je kulturna
institucija, ki danes ni le reprezentančni objekt regije, ampak
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pripomore s svojim delovanjem k prepoznavnosti Občine Sežana ter celotnega Krasa v Sloveniji in v tujini. K temu pripomorejo zavzeti delavci doma kot tudi uresničevanje programskih
usmeritev na vseh področjih kulturnega udejstvovanja: likovne
razstave z gostovanji po Evropi, gledališke koprodukcije z
drugimi gledališči (še vedno izjemno odmevna predstava Z.
Dorića: Kako smo ljubili tovariša Tita), sodelovanje z uglednimi
ustanovami po Sloveniji, koncertna dejavnost, gostovanja najuglednejših svetovnih jazz glasbenikov, lutkovne in gledališke
predstave za predšolsko in nižjo stopnjo, sobotne matineje v
soorganizaciji s kulturnimi društvi v Občini Sežana, zamejskimi
kulturnimi organizacijami in društvi sosednjih občin. Načrtujejo
koprodukcijsko predstavo za otroke o deficitarnih poklicih skupaj z Obrtno zbornico Slovenije in Območno obrtno zbornico
Sežana.
Kosovelov dom opravlja svoje poslanstvo od njegove
ustanovitve v letu 1991 dalje in svojo ponudbo dogodkov iz
leta v leto nadgrajuje. Na letnem nivoju se v njem odvije preko
330 prireditev. V povprečju se vsake prireditve udeleži okrog
153 obiskovalcev. Opazen je upad obiska filmskih predstav,
kar je svetovni trend. Z digitalizacijo kinodvoran si obetajo tudi
vnovično povečan obisk kino predstav.
Kosovelov dom opravlja večino dejavnosti v eni osrednji dvorani s 459 sedeži. Pred leti so zgradili še pomladno dvorano, ki sprejme do 50 obiskovalcev. Namenjena
je različnim ljubiteljskim dejavnostim, plesni in baletni šoli,
gledališki šoli in v prvi vrsti pestremu otroškemu programu.
V objektu je še nova multifunkcijska dvorana – srednja dvorana, dograjena in opremljena z najsodobnejšo tehnologijo
v letu 2009. Multifunkcijska dvorana, ki sprejme do 150
obiskovalcev, gostom omogoča več predstavnosti hkrati.
Organizacija prostora večnamenske dvorane ponuja hitre
in enostavne spremembe prizorišč, kar omogoča sodobna
inovativna tehnologija:
1. Inteligentni strop, ki bo omogočal pritrditev razsvetljave, zvočnikov, projektorjev, projekcijskih platen, scenografije
in vsega, kar bo služilo dogodkom, z možnostjo enostavnih in
hitrih sprememb in sočasno varnega dela tehnikov.
2. Akustične obloge zidov s povezovalnimi kanali.
3. Preglednost in funkcionalnost tehnične kabine.
4. Opremljenost za multimedijske dogodke.
Dvorana služi kot sodoben gledališki prostor, ki je sposoben povezati klasično gledališko govorico s sodobnimi tehnološkimi pripomočki in s tem dodatno obogatiti gledališko magijo.
Tako sodoben sistem sočasne projekcije petih, šestih LCD
projektorjev, ki bodo nadomeščali klasično scenografijo, vnaša
dinamiko v prostor.
Tehnologija omogoča, da je dvorana primerna za gledališke uprizoritve, multimedijske instalacije, koncerte, razstave,
plesne predstave, studijska snemanja, plesni podij in ne nazadnje jazz ali etno klub. Skratka: od gostilne do eksperimenta!
Z zaključkom leta 2008 je bil obnovljen zunanji amfiteater
in bo omogočal še bogatejši program. Za pogumnejše načrtovanje programa v amfiteatru, bo potrebno prostor nadkriti
in bodo prireditve lahko potekale ne oziraje se na vremenske
pogoje.
To pomeni, da mora vodstvo centra skrbno in natančno
koordinirati delo na takšen način, da zadosti različnim zvrstem
kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja ter tudi izražanja članov,
vključenih v posamezna kulturna društva, ki gravitirajo na ta
hram kraške kulture.
Kosovelov dom načrtuje v letu 2010 dva gledališka abonmaja, vsak po šest predstav, glasbeni abonma s sedmimi
koncerti (lani šest), šolski gledališki abonma – pet predstav ter
predšolski gledališki abonma – štiri predstave, abonma Jazz
klub s štirimi koncerti, otroški program v pomladni dvorani
– Srečkine sobote, deset razstav v mali galeriji (lani sedem)
in sedem v veliki galeriji, redni filmski program ter program
umetniškega filma Kino kino, likovno mednarodno kolonijo
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Škocjanske jame, poseben večer ob slovenskem kulturnem
prazniku in medijsko oglaševanje. Ustanovili so gledališko šolo
in gledališko skupino Kons, s katero želijo za gledališko delo
pritegniti predvsem mlade.
Poleg omenjenih programov poteka z ureditvijo amfiteatra
in multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu še dodaten
program. Povečal se bo predvsem komorni program. Pripravljali bodo različne prireditve, ki doslej niso bile mogoče oziroma se
jih niso lotevali zaradi majhnega obiska, saj bi v veliki dvorani
ne bile smotrne. Gre predvsem za glasbene dogodke različnih
zvrsti lahkotnejših žanrov (džez, šansoni, folk …), predstave
sodobnega plesa, predavanja z diapozitivi, videoprojekcije idr.
ter za gostovanja ljubiteljskih kulturnih skupin (predvsem gledališč), ki so v Kosovelovem domu doslej zagotovo imele premalo
priložnosti za predstavitev. Povečalo se bo tudi število projekcij
tako imenovanih art filmov in filmov evropske produkcije, ki jih
bodo preselili iz velike dvorane. Več bo gledaliških predstav za
otroke, ki so običajno scensko manj zahtevne, v srednji dvorani
pa bo do izraza prišel neposreden stik med igralci in otroci. Šole
se bodo lahko odločale tudi za predstave po naročilu, ki so bile
doslej zaradi velikosti velike dvorane predrage. Odlično poteka
tudi sodelovanje z višjo šolo za fotografijo, saj so se študentje
aktivno vključili v delo doma. Skupaj pripravljajo v letu 2010
odprtje prve galerije digitalne fotografije. V preteklem letu so
že zagotovili potrebno tehnologijo, ki jo sedaj čaka nadgradnja.
V načrtu je tudi povečanje lastnega programa na TV Kras,
kjer gre za zasebno javno partnerstvo in selitev studia v večji,
primernejši prostor.
1.3 Muzejska dejavnost – Goriški muzej Nova Gorica
Muzejsko dejavnost na območju Občine Sežana izvaja
javni zavod Goriški muzej Nova Gorica v skladu z Zakonom o
varstvu kulturne dediščine in Uredbo o vzpostavitvi muzejske
mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične
kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev. V letu 2005
je Občina Sežana z muzejem sklenila pogodbo o strokovnem
razvoju muzejske dejavnosti v Občini Sežana, ki ima poleg
opravljanja javne službe naslednje naloge: organizacijo dodatnega raziskovalnega dela, tematsko vezanega na varovanje
kulturne dediščine na območju občine, objava izsledkov raziskav, organizacijo muzejskih razstav v Občini Sežana in druge
naloge s področja premične dediščine, ki se jih pogodbenici
dogovorita.
V letu 2010 načrtuje nadaljevanje svojih projektov iz prejšnjih let, in sicer:
odkup muzejskih predmetov – zgodovina kamnarstva,
raziskava o uporabi kamna na Krasu, raziskave za kamnarski
muzej in nadaljnje raziskovanje in popis zapuščine Kosovelovih, ki je v lasti A. Kosovel (Del dediščine je še vedno v Ljubljani, v hiši, kjer je živel Stanko Kosovel in je sedaj v lasti hčerke
Aino, ki v njej tudi prebiva.).
2. LJUBITELJSKA KULTURA
2.1 Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
– območna enota Sežana
Z Zakonom o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske
kulturne dejavnosti leta 1996 je bil ustanovljen javni sklad z
namenom, da naj prenese izvajanje nacionalnega kulturnega
programa v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Sklad ima območne izpostave in med njimi je tudi Območna
izpostava Sežana.
Država v ta namen zagotavlja strokovno pomoč za razvoj
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti prek strokovne službe sklada in
njegovih območnih izpostav ter sofinancira tiste programe, ki v
skladu z merili določenimi na podlagi nacionalnega kulturnega
programa presegajo lokalni pomen. Lokalna skupnost zagotavlja prostorske pogoje za delo društev, skupin in posameznikov,
ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove
programe, ki so lokalnega pomena.
Tako Občina Sežana zagotavlja del sredstev za ljubiteljsko kulturno dejavnost, ki za leto 2010 zajema sredstva za
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izvajanje območnih in medobčinskih srečanj, izobraževanja ter
druge aktivnosti. Predvidene aktivnosti v l. 2010 so:
Območno srečanje plesnih skupin, dve območni srečanji
otroških in mladinskih pevskih zborov, dve reviji Primorska
poje, revija kraških pihalnih godb, literarna nagrada »Mlada Vilenica«, literarno srečanje Primorski pesniki Srečku Kosovelu,
podelitev Štrekljeve nagrade, Škocjanski festival, pevski zbori
Kresni noči, literarna šola, mednarodna prevajalska delavnica
in srečanje založnikov Srednje Evrope, literarni festival »Urška«, območno srečanje odraslih folklornih skupin, območno
srečanje odraslih pevskih zborov, območno srečanje gledaliških skupin. Dodatno bi radi izvedli še: medobčinsko srečanje
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, medobčinsko
srečanje godb na pihala, srečanje malih instrumentalnih skupin,
regijsko srečanje oziroma razstavo kraških likovnikov, sodelovati pri festivalu prijateljstva in festivalu otroške ustvarjalnosti,
prazničnih koncertih oziroma prireditvah, Evropski dnevi kulturne dediščine, Ta veseli dan kulture in kulturni praznik.
Prav tako namerava OI JSKD v letu 2010 izvajati izobraževanja za društva glede na potrebe in razpise (za godbenike,
likovnike, gledališke skupine, literate, napovedovalce oziroma
povezovalce prireditev in tematski večeri za vsa društva).
V letu 2010 je načrtovana organizacijska sprememba
dejavnosti sklada. Koordinator programov OI JSKD je zaposlen za polovični delovni čas, pojavlja se potreba po polnem
delovnem času glede na visoko preseganje normativa (normativ je presežen kar za 78%: na območju deluje 80 društev
in skupin, normativ za polno zaposlitev pa je 45 društev), in
sicer za vse štiri kraške občine – Sežana, Divača, Komen in
Hrpelje ‑ Kozina. Preostalo polovico zaposlitve bi krile vse
4 kraške občine po delitvenem ključu. Občina Sežana bi torej zagotavljala 50,78% sredstev za kritje stroškov dodatne
polovične zaposlitve, kar znaša 6.500 €. Sredstva za plačo
sedanje polovične zaposlitve in materialne stroške pisarne
ter opremo pisarne zagotavlja JSKD, programska sredstva
pa zagotavljajo občine same. Občina Sežana naj bi v l. 2010
zagotovila primernejše prostore za delovanje, ki so predvideni na naslovu Partizanska cesta 18, 6210 Sežana. Iz te
postavke naj bi Občina Sežana zagotavljala 50,78% deleža
stroškov tekočega vzdrževanja pisarne ter obratovalnih stroškov pisarne (vodarina, ogrevanje, elektrika, čiščenje idr.). Ti
stroški naj bi se krili iz proračunov vseh štirih kraških občin
po razdelitvenem ključu.
2.2 Mednarodna literarna nagrada »Vilenica«, literarna
nagrada »Mlada Vilenica«
Do vključno l. 2008 je Občina Sežana sofinancirala obe
prireditvi, tako literarno nagrado »Mlada Vilenica« v izvedbi OI
JSKD ter prireditev Mednarodna literarna nagrada »Vilenica«
(več organizatorjev in akterjev) prek OI JSKD Sežana. Literarna nagrada »Mlada Vilenica« ostaja v izvedbi OI JSKD Sežana.
Za Mednarodni literarni festival »Vilenica« pa je v zadnjih letih
potekalo več dogovarjanj z vsemi akterji in organizatorji prireditve, ki postaja vsako leto večja in organizacijsko zahtevnejša.
Zato je Občina Sežana v letu 2009 sklenila dogovor z Društvom
slovenskih pisateljev kot glavnim organizatorjem prireditve, ki
deluje kot društvo v javnem interesu na področju kulture. V l.
2010 bo Občina Sežana sklenila dogovor z Društvom slovenskih pisateljev kot glavnim organizatorjem prireditve, ki deluje
kot društvo v javnem interesu na področju kulture, kot že leto
poprej.
2.3 Štrekljeva nagrada, Primorska poje
Občina Sežana bo sofinancirala prireditev ob podelitvi
Štrekljeve nagrade, ki se sicer odvija v Občini Komen in revijo
pevskih zborov Primorska poje. Srečanje pevskih zborov, ki
je med najbolj množičnimi v Sloveniji, se odvija v posameznih
krajih Primorske, med drugim tudi v Sežani. Obe prireditvi se
odvijata v organizaciji in sodelovanju OI JSKD Sežana. Občina Sežana je za sodelovanje pri obeh prireditvah podpisala s
sodelujočimi občinami pismo o nameri.
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2.4 Dejavnost društev s področja kulture
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine imajo društva, Zveza kulturnih društev
Sežana in Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti Sežana, ki sprejemajo svoj letni program.
Število kulturnih društev vsako leto narašča, kar kaže vse
večjo potrebo občanov po ljubiteljskem kulturnem udejstvovanju in ustvarjanju.
Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju
kulture se v pretežni meri uresničuje v kulturnih društvih in
njihovi zvezi. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo na naslednjih
kulturnih področjih: glasbenem, pevski zbori in instrumentalna glasba, vizualnih umetnosti (fotografija, slikarstvo,
oblikovanje), gledališke in plesne dejavnosti, na področju
etnologije, literarnih ter drugih in izvajajo program kot redno
dejavnost društva.
Sredstva bodo društvom porazdeljena v skladu z javnim
razpisom po sprejemu proračuna ter v skladu s pravilnikom o
sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev, v katerem je opredeljen postopek, upravičenci, merila in kriteriji za sofinanciranje
kulturnih društev.
2.5 Dejavnost Kosovelove sobe
Kosovelova soba je del kulturne dediščine Občine Sežana. Ustanovljena je bila v prostorih stare osnovne šole na
Bazoviški cesti 9, ki velja za rojstno hišo pesnika Srečka Kosovela. Soba je bila oblikovana na pobudo Ljudske univerze leta
1976 in še sedaj je v njenem upravljanju. V spomin na velikega
pesnika je postavljena zbirka njegovega literarnega ustvarjanja
in avdiovizuelni prikaz njegovega življenja in dela. V sobi se
odvijajo tudi posamični kulturni projekti.
Tudi v letu 2010 je v javnem interesu občine, da podpre
dejavnost Kosovelove sobe v sedanjem obsegu.
3. MEDIJI IN AVDIOVIZUELNA SREDSTVA
3.1 Občinski informator – Kraški obzornik
Javni interes občine je informiranost občanov Občine Sežana. V ta namen je z odlokom o občinskem glasilu ustanovila
Kraški obzornik. V letu 2009 je izšlo sedem številk, tako kot
tudi leto poprej. Uredniški odbor si sicer prizadeva za več izdaj,
predvsem zaradi ažurnosti posredovanja novic. Glasilo izhaja
v barvah, na formatu A4 in v povprečju vsako leto več strani. V
letu 2010 so v ta namen zagotovljena proračunska sredstva in
izšlo naj bi osem številk (sedem rednih številk in ena posebna),
in sicer februarja, marca, aprila ali maja, junija, oktobra, decembra in posebna številka avgusta. Ker se je povečalo število
gospodinjstev v Občini Sežana in ker bodo občinsko glasilo po
novem prejemali tudi javni zavodi, krajevne skupnosti, sosednje
občine, mediji ter nekatera društva, bomo naklado povečali na
5000 izvodov (iz 4800).
4. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
4.1 Vzdrževanje Botaničnega parka
Sežanski botanični park obstaja že od leta 1848, ko je
družina Scaramanga iz Trsta od domačinov odkupila posest in
na njej zgradila vilo Mirasasso. Z leti so zemljo še dokupovali
in tako se je park, ki so ga zasadili okrog vile, rasel in širil, saj
so ga nenehno zasajevali z različnimi sadikami in semeni z
vsega sveta, ki so jih prinašali mornarji in sam takratni lastnik
parka Giovanni Scaramanga di Hiccolo Cavaliere. Leta 1890 so
dogradili rastlinjak, ki je nekakšna miniatura schönbrunskega
rastlinjaka pri Dunaju. Zaradi navedenega je Botanični park
naravna dediščina, ki je sicer v upravljanju Komunalno‑stanovanjskega podjetja Sežana. Dejavnost sofinancira Občina
Sežana.
Rastlinjak (palmarij) je grajen element botaničnega parka. Obnovljen je bil v letu 2006, med drugim tudi s pomočjo
sredstev Ministrstva za kulturo. Kaže pa se potreba tudi po
obnovi rastlinskih vrst zato so v proračunu za leto 2010 v okviru
sredstev za vzdrževanje objektov skupne rabe – botanični parki
(večletna pogodba s KSP Sežana, letno izdelan program) za-
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gotovljena sredstva za popravilo vrat, polaganje kamnitih robnikov pri gredicah ob magnoliji ter dobavo novih tropskih rastlin.
4.2 Vzpostavitev muzeja kamnarstva
Javni interes na področju varstva kulturne dediščine je
vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene
ogroženosti ter zagotavljanje javne dostopnosti dediščine.
Med projekte s področja varovanja kulturne dediščine sodi
tudi oblikovanje in vzpostavitev muzeja kamnarstva.
Kras kot pokrajino je najbolj zaznamovalo kamnarstvo
in kamnoseštvo. Pridobivanje kamna na Krasu ima tisočletno
tradicijo, znano že v antiki. V Nabrežini je še danes kamnolom
Cava Romana. Okoli večine kraških vasi je moč zaslediti manjše kamnolome –»jave«, ki so jih kmetje odpirali na svoji zemlji
zase in najemnike, lahko pa je bilo tudi več lastnikov. Kamen
so pridobivali po posebnih postopkih: velike monolitne bloke so
lomili od kamnite stene in jih nato zvračali na etažo. Monolitne
bloke so nato klesali v delavnicah, ki so bile v kamnolomu ali
drugje po kraških vaseh. Kamnoseki so kamen na fino obdelali za okenske in vratne okvirje, stopnišča, ognjiščne okvirje,
konzole, nagrobne križe, obode vodnjakov, kamnite žlebove,
cerkvena znamenja – »pile«, kamnite oboke pri vhodu v domačije –»kolone«, terilnike ter drugo posodje in drugo. Še danes
je moč občudovati mojstrsko roko kamnoseškega obrtnika po
vaseh, kjer so lastniki domačij z ljubeznijo do kamna ohranili
stavbno dediščino svojih očetov.
Da bi kamnito kulturno dediščino ohranili in prezentirali
je smiselna postavitev muzeja kamnarske in kamnoseške dejavnosti. Značaj zbirke in muzeja bi bil vzgojno‑izobraževalni
pa tudi tržni. S sklepom občinskega sveta je bil julija 2007
ustanovljen projektni svet za postavitev muzeja kamnoseštva
in kamnarstva na Krasu. Predvideno ime muzeja naj bi bilo
MUZEJ NA PROSTEM V KAMNOLOMU LIPICA I.
Za leto 2010 je predvidena ureditev:
1. lastniških razmerij glede zemljišč v kamnolomu;
2. krožne poti po kamnolomu (informacijske table; table
namenjene varnosti obiskovalcev in izravnava terena);
3. delne oziroma postopne obnove in vzdrževanje zbirke
premične dediščine oziroma obnova ene izmed treh stavb
v kamnolomu (strojnica za pogon žičnih žag, kovačija, kompresorska postaja), kjer bodo predstavljeni posamezni sklopi
dejavnosti v kamnolomu.
Občina Sežana nastopa kot partner pri projektu z imenom
MARMO, ki ga Univerza v Padovi kot nosilec projekta prijavlja
v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija ‑ Italija
2007–2013 (standardni projekti). Projekt bo trajal 36 mesecev.
V projektu je predvideno pripraviti natečaj za idejno programske in oblikovne rešitve ter PZI, OPPN za kamnolom in
ureditev lastniških razmerij, postopno obnoviti in vzdrževati
zbirko premične dediščine ter obnova stavb v kamnolomu.
4.3 Obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov
Občina Sežana je leta 1992 sprejela Odlok o razglasitvi
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju
Občine Sežana. Odlok je zajemal območje sedanjih štirih
novonastalih občin. Po letu 1992 se je zakonodaja na področju kulture spremenila; sprejet je bil Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (1992, 2002, 2006 in 2007) ter
Zakon o varstvu kulturne dediščine (2008), ki narekujeta
drugačen režim varovanja kulturne dediščine kot je to nalagal Zakon o varovanju naravne in kulturne dediščine iz leta
1981. To pomeni, da bi morala Občina Sežana valorizirati
naravno in kulturno dediščino svojega območja in vzpostaviti
prioritetni vrstni red obnove kulturnih spomenikov pa naj bo
to sakralna, etnološka, arheološka, arhitekturna ali naravoslovna dediščina. Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije smo že v letu 2009 zaprosili za strokovno pomoč
oziroma za pridobitev in ponovno ovrednotenje strokovnih
podlag kulturne dediščine, ki je bila zavedena v omenjenem
odloku, sprejetem leta 1992.
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Občina Sežana je v naslednjih letih sprejela še tri odloke,
s katerimi je razglasila kulturne spomenike lokalnega pomena,
in sicer:
– Odlok o razglasitvi Ambienta cerkve sv. Mihaela v Lokvi za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS,
št. 100/03)
– Odlok o razglasitvi 'Vojaške kapele iz prve svetovne
vojne – Kosovelje' za kulturni spomenik lokalnega pomena na
območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 39/09)
– Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega darovanja Tabor
pri Vrabčah za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 39/09).
Že nekaj let so v proračunu zagotovljena sredstva za
obnovo kulturnih spomenikov. V letu 2009 smo sredstva z javnim razpisom dodelili Župniji Štjak za akcijo obnove župnijske
cerkve Sv. Jakoba v Štjaku ter Župniji Tomaj za akcijo obnove
cerkve Sv. Nikolaja v Avberju.
Javni interes je ohranjati kulturno dediščino, zato so sredstva v proračunu tudi zagotovljena. V letu 2009 je bilo za ta
namen na razpolago 30.000 €. Zaradi še dodatnih nujnih sanacijskih posegov na nepremični kulturni dediščini se znesek
sredstev za leto 2010 povečuje in znaša 35.000 €. Del sredstev
se bo namenil za obnovo kulturnih spomenikov v lasti Občine
Sežana (10.000 €), del pa bo vlagateljem dodeljen na podlagi
javnega razpisa (25.000 €).
Občina Sežana bo na pobudo Višje strokovne šole Šolskega centra Srečko Kosovel Sežana sodelovala s študenti
modula Kamen (Oblikovanje materialov) pri predmetu, ki
obravnava restavriranje, restavrirajo kulturne spomenike v
občini Sežana. Mentor predmeta je Damijan Kracina. Vsako
leto se bo pripravila prednostna lista po predlogu študentov,
mentorja in potreb Občine Sežana za spomenike, ki so potrebni obnove.
Občina Sežana po predhodnem dogovoru in pridobitvi
ocene stroškov, krije materialne stroške za obnovo. V letu 2010
naj bi se tako obnovilo spomenika v parku ob Starem gradu v
centru mesta Sežana.
5. JAVNA INFRASTRUKTURA IN OPREMA NA PODROČJU KULTURE
5.1 Investicijsko vzdrževanje objektov – Kosovelova knjižnica in oprema
Za vzdrževanje objekta knjižnice in opreme zagotavlja
občina s proračunom del sredstev. Z zagotovljenimi sredstvi se
knjižnici deloma pokrijejo stroški investicijskega vzdrževanja.
Potrebe Kosovelove knjižnice glede investicij in opreme
v bližnji prihodnosti so: adaptacija starega dela Kosovelove
knjižnice Sežana – plošče v nadstropju in preostali del – stari
del stavbe v pritličju: po fazah; obnova fasade starega dela
Kosovelove knjižnice, ureditev pisarne za strokovno obdelavo
in opremo gradiva v 1. nadstropju knjižnice: talna obloga, pohištvena oprema (pisalna miza za tri delovna mesta, omare),
klima za ogrevanje; ureditev pisarne – dokumentacije Domoznanskega oddelka, nabava pisalne mize za dve delovni
mesti, steklenih in lesenih omar, regalov s policami; ureditev
domoznanskega oddelka (večja miza in stoli); ureditev delovnega mesta informatorja (mizica z računalnikom z možnostjo
vnašanja gradiva in zahtevnejšega iskanja za bralce – v pritličnem, predzadnjem prostoru strokovnega gradiva); nakup štirih
steklenih omar: za darovano narodno nošo, za dragocene knjige in dve sestavljivi za muzejske predmete; ureditev digitalne
knjižnice od zajema do uporabnika, ki vključuje zaščito gradiv
(predvsem gradiv, ki se veliko uporabljajo ali so v slabem stanju), trajno hranjenje ter neomejen in prosti dostop; dopolnitev
pohištvene opreme: 3 regali za AV‑gradivo; zamenjava stare
pohištvene opreme in dopolnjevanje z novo opremo: v starem
delu knjižnice, strokovno gradivo; nadaljevanje urejanja zelenice ob knjižnici v Sežani: zasaditev grmičevja in okrasnih rastlin;
nabava klim (na oddelku za odrasle – za prostor e‑knjižnice
(zadnji prostor v pritličju), za katalogizatorja, klima v novi pisarni
za obdelavo gradiva v prvem nadstropju, ki bo služila predvsem
ogrevanju »split« klima (dva notranja, en zunanji element) za
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Št.

študijsko sobo in tajništvo); nakup stroja za ročno vezavo knjig;
vzpostavitev sistema protivlomne zaščite; standardna analogna
telefonska povezava z montažo v kabini dvigala).
Za vzdrževanje objekta knjižnice in opreme zagotavlja
občina sredstva za leto 2010 v znesku 4.647 €. S temi sredstvi
se knjižnici deloma pokrijejo stroški investicijskega vzdrževanja
in opreme, in sicer za najnujnejše posege.
Za Kosovelovo domačijo za investicijsko vzdrževanje
objekta Občina Sežana za leto 2010 zagotavlja sredstva kot
nadaljevanje vzdrževalnih del, in sicer v znesku 5.351 €. Potrebe glede investicij in opreme so: popravilo lope, adaptacija oziroma postavitev novega zidu na južni strani objekta,
ureditev kovinskega ogrodja za pergolo, zamenjav polken in
vrat v nadstropju, morebitno odstranjevanje dreves ter nabava
ozvočenja.
5.2 Dograditev velikega odra – Kosovelov dom
Delež za investicijska vlaganja je namenjen za plačilo
dvanajstih obrokov anuitet, na podlagi leasing pogodbe po
priloženem amortizacijskem načrtu za najem opreme odra s
postopnim odkupom. V proračunu so zagotavljamo sredstva v
višini, kolikor naj bi znašal delež za leto 2010.
6. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA
KULTURE V LETU 2010
Področje / Izvajalec

Proračunska
sredstva –
EUR

I. Javni zavodi

613.574

KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA

221.108

– redna dejavnost (plače + mat. odh. + zavar.
objekta)

194.683

– sredstva za nabavo knjižničnega gradiva

26.425

KOSOVELOV DOM SEŽANA

377.625

– redna dejavnost (plače + mat. odh. + zavar.
objekta)

322.877

– programi Kosovelov dom

54.748

GORIŠKI MUZEJ

14. 841

– dejavnost GM na območju Občine Sežana

14. 841

II. Ljubiteljska kultura

72.605

– dejavnost JSKD‑območna izpostava Sežana

16.500

– Štrekljeva nagrada, Primorska poje

1.105

– dejavnost društev s področja kulture

34.000

– Mednarodni festival Vilenica in lit. nagrada
Mlada Vilenica

21.000

III. Mediji in avdiovizuelna kultura

50.000

– občinski informator – Kraški obzornik

50.000

IV. Naravna in kulturna dediščina

70.300

– vzdrževanje Botaničnega parka

7.100

– Muzej kamnarstva

10.000

– Projekta MARMO

18.200

– obnova kulturnih spomenikov, sakralnih
objektov

35.000

V. Javna infrastruktura oziroma drugi programi
v kulturi

95.100
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Proračunska
sredstva –
EUR

– investicijsko vzdrževanje objektov – Kosovelova knjižnica

4. 647

– dograditev velikega odra – Kosovelov dom

55.200

– Kosovelov dom – nabava opreme

13.377

– Kosovelova domačija – mat. odhodki
in vzdrževanje objekta

20.883

– Kosovelova soba – vzdrževanje
SKUPAJ sredstva za kulturo

966
901.579

Št. 032-1/2010-18
Sežana, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

741.

Letni program športa V Občini Sežana za leto
2010

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98 in 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 4. člena
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 15/09); Odloka o spremembah
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 107/09) ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
18. 2. 2010 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Sežana za leto 2010
Letni program športa (v nadaljevanju besedila LPŠ) predstavlja dokument, s katerim so opredeljene naloge in smernice,
ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti
posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva.
Z njim lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje
za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz
javnih sredstev.
Z LPŠ tako Občinski svet določi skupine programov športa, ki bodo sofinancirane iz občinskega proračuna, obseg in
vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa
in okvirni obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v občinskem proračunu. Pri tem OS upošteva določila Nacionalnega
programa športa (NPŠ), določa pa svoje specifične poudarke
in posebnosti.
Letni program športa v Občini Sežana za leto 2010 zagotavlja, da Občina Sežana v Odloku o spremembah Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2010 izvajalcem športnih
programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev.
Z javnim razpisom za zbiranje prijav programov, ki se bodo
financirali iz proračunskih sredstev, bo zagotovljena možnost
prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in enakopravnost izvajalcev. Razpis objavi občinska uprava Občine Sežana. Podlaga
za izbor programov je pravilnik, ki ureja sofinanciranje programov športa v Občini Sežana (v nadaljevanju besedila pravilnik),
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katerega sestavni del so tudi merila za vrednotenje programov
športa v občini Sežana. Prav je v tem pravilniku zapisan potek postopka razpisa. Z vsakim izbranim izvajalcem programa
športa bo sklenjena letna pogodba o sofinanciranju.
Sredstva za sofinanciranje posameznih programov športa
skladnih z vsebino Nacionalnega programa športa se delijo v
naslednjem obsegu:
1. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
– Proračunska postavka 250602 kakovostni in vrhunski
šport = 99.916,00 EUR
Program

Znesek
v EUR

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni šport

53.500

Kakovostni šport

39.916

Vrhunski šport

1.500

Izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu

5.000

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
1. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni zvezi, ki
vadijo v vadbeni skupini najmanj 3‑krat tedensko, 9 mesecev v
letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
V te programe se lahko vključujejo otroci in mladina, ki
imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da
bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske,
kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih
določi panožna Športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za
šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
Iz proračuna lokalne skupnosti se sofinancira najem
objekta, strokovni kader, materialni stroški programa.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam,
ki morajo imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za
sestavo ekipe, zagotovi:
– objekt
– strokovni kader
– materialni stroški.
2. Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo
mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in
vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi, ki
vadijo v vadbeni skupini najmanj 4‑krat tedensko, 10 mesecev
v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam,
ki morajo imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za
sestavo ekipe, zagotovi:
– objekt
– strokovni kader.
Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja
članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih,
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne
zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni
skupnosti. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez
nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih

prvakov. Klubi, ki kandidirajo za ta sredstva, morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
Upravičencem se iz občinskega proračuna sofinancira
najem objekta za do 320 ur programa ter tudi 320 ur strokovnega kadra.
Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. V te programe so vključeni perspektivni športniki in športnice, pogoj pa je, da imajo stalno bivališče v občini
Sežana oziroma da trenirajo v domačem klubu od začetka
svoje registracije. Upoštevajo se kategorizirani športniki po
kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS v nadaljevanju)
– Združenja športnih zvez Slovenije po zadnjem aktualnem
seznamu, ki ga izda OKS.
Upravičencem se iz občinskega proračuna sofinancira
najem objekta za do 320 ur tega programa in prizna bonus
točke za kategorizirane športnike.
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za delo
v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in
sicer: šolanje za strokovne nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor,
učitelj, trener in sodnik,) in sicer največ za dva udeleženca iz
posamezne panoge; izpolnjevanje strokovnih kadrov (licence).
Sofinancira se prijavnina oziroma kotizacija. Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstotka dejanskih stroškov.
2. DRUGI ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI
– Proračunska postavka 250703 drugi športno rekreativni
programi = 27.000 EUR
Program

Znesek
v EUR

Interesna športna vzgoja predšolskih
in šoloobveznih otrok

8.000

Interesna športna vzgoja mladine

4.000

Športna rekreacija in specifične športne panoge

3.000

Šport invalidov

500

Delovanje društev

6.500

Delovanje športne zveze

1.000

Športne prireditve

4.000

otrok

Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih

– Za izvajanje programa »Zlati sonček« v vzgojno varstvenih zavodih se zagotovi propagandno gradivo (knjižice z
nalepkami, priročniki, diplome, medalje).
– Za izvajanje akcije »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira strokovni kader po 10 ur na skupino največ 10 otrok in
propagandno gradivi (diplome in potrdila – delfinčki).
– Za izvajanje programa Ciciban planinec se sofinancira
propagandno gradivo (knjižice, priznanja).
– Za izvajanje drugih programov, ki jih izvajajo športna
društva in drugi izvajalci, se zagotavlja objekt in sofinancira
strokovni kader za največ 60 ur na skupino od 8 do 20 otrok.
– Za izvajanje programov »Zlati sonček« in »Krpan« se
zagotovi propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, diplome,
medalje).
– Za izvajanje akcije »Naučimo se plavati« se lahko
sofinancira strokovni kader za 20 ur na skupino največ 10 in
najmanj 5 otrok – neplavalcev.
– Za izvajanje programa učenja smučanja se sofinancira
strokovni kader 20 ur na skupino 20 otrok.
– Za izvajanje drugih programov, ki jih izvajajo športna
društva in drugi izvajalci, se zagotavlja objekt in sofinancira
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strokovni kader za največ 80 ur vadbe na skupino od 8 do 20
otrok.
Iz občinskega proračuna se sofinancira tudi organizacija,
izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinskih, medobčinskih, področnih in državni ravni.
Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji posreduje dokumentacijo o opravljenem šolskem
tekmovanju.
Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od
15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne do 80‑urne programe za skupine z največ 20 mladimi. Iz
proračuna lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta in
strokovni kader.
Športna rekreacija in specifične športne panoge
Iz proračuna lokalne skupnosti se sofinancira najem
objekta za do 80‑urne programe na skupino, ki šteje 20 članov,
v različnih športnih panogah. Za socialno ogrožene ter starejše
od 65 let se sofinancira tudi 80 ur strokovnega kadra.
Sofinancirajo se tudi množične prireditve občinskega pomena in organizirana rekreacijska tekmovanja na nivoju občine.
Za ta del rekreacijske dejavnosti se sofinancira stroški organizacije v višini 50 točk za tekmovanje ali prireditev.
Med specifične športne panoge spada šah, planinci, jamarji in taborniki. Sofinancirajo se dejavnosti specifičnih športnih panog (pohodništvo, planinske šole, poletni tabori, zimovanja …)
Za izvajanje dejavnosti tabornikov, planincev, jamarjev,
itd. se sofinancira strokovni kader za največ 10‑dnevnih aktivnosti na skupino oziroma za največ 10 pohodov na skupino.
Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
Za izvajanje programov se sofinancira 80 ur najemnine
objekta in 80 ur strokovnega kadra na skupino v kateri je največ
10 invalidov.
Delovanje športnih društev
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva in
njihove zveze, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja.
Za ta sredstva lahko kandidirajo samo športna društva in
njihove zveze. Pogoj za pridobitev teh sredstev je, da društvo
oziroma klub v tekočem letu ni pridobilo sredstva za delovanje
iz drugih proračunskih postavk občinskega proračuna.
Delovanje športne zveze
Športna zveza Sežana (v nadaljevanju ŠZS) je članica
OKS – združenje športnih zvez. ŠZS izvaja naloge, opredeljene
v 24. členu Zakona o športu. V okviru sredstev se namenjajo
sredstva za materialne stroške delovanja zveze in ter stroške
s prireditve na kateri se izbira športnika leta.
Športne prireditve
Sofinancirajo se tudi množične prireditve občinskega
pomena in organizirana rekreacijska tekmovanja na nivoju
občine.
Prireditve se sofinancirajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je prireditev primerna za vse starostne kategorije,
– da prireditev poteka na dostopnem terenu,
– da na njej sodeluje najmanj 40 udeležencev.
Prijavljeni programi društev za izvedbo prireditev se vrednotijo na podlagi točkovanja po tabelah o vrednotenju množičnih športnih prireditev in bonus točkah.
3. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVAJALCE
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Občina Sežana zagotavlja brezplačno uporabo športnih
objektov, ki so v upravljanju Zavoda ŠTIP na javnem razpisu izbranim izvajalcem programov športa v obsegu ur, ki se
določijo na podlagi razpisa in nato v pogodbi med izvajalci in
Občino Sežana.
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Občina Sežana v ta namen zagotavlja sredstva za dejavnost Športnega centra Zavoda ŠTIP.
4. INVESTICIJA V ŠPORTNE OBJEKTE
Občina Sežana v ta namen zagotavlja sredstva na naslednji postavki:
250401 Investicijsko vzdrževanje Športni center
Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so za leto
2010 načrtovana sredstva v znesku 50.000 €. V telovadnici na
Bazoviški cesti je potrebno preurediti garderobo ter obnoviti
streho, ki pušča. Obstoječa garderoba ni ločena za ženske in
moške in je že dotrajana, planira se tudi sanacija atletske stezo
ter zunanjega rokometno igrišče. Planira se ureditev športnih
igrišč v t.i. novem naselju. Zavod ŠTIP bo za omenjene investicije tudi kandidiral za sredstva na razpisih. Del sredstev bi
bilo potrebno nameniti za potrebe urejanja slačilnic. Načrtovana
sredstva se lahko namenijo tudi za nepredvidena investicijska
vlaganja, ki so posledica nenačrtovanih dogodkov.
Št. 032-1/2010-19
Sežana, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

SODRAŽICA
742.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Sodražica

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 ZLS‑UPB2, 76/08) in 10. člena Statuta
Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je
Občinski svet Občine Sodražica na 18. redni seji dne 25. 2.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Sodražica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sodražica
(Uradni list RS, št. 44/99, 29/07).
2. člen
V 19. členu se briše drugi odstavek.
3. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»Za opravljanje posameznih nalog se lahko s posebnim
odlokom ustanovi z eno ali več občinami organ skupne občinske uprave.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2010
Sodražica, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
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ŠEMPETER - VRTOJBA
743.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud
podjetnikom za udeležbo na sejmih
in razstavah

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter ‑ Vrtojba
(Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski
svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na 32. redni seji dne 18. 2.
2010 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih spodbud podjetnikom
za udeležbo na sejmih in razstavah
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, namen in postopek
za dodeljevanje finančnih sredstev za spodbujanje promocije
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za prvo udeležbo na sejmih in razstavah, ter nadzor nad porabo dodeljenih
sredstev.
2. člen
Finančne spodbude na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije ES št. 1998/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list Evropske skupnosti, št. L 379/5).
3. člen
Sredstva se zagotovijo v proračunu Občine Šempeter ‑
Vrtojba v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine
Šempeter ‑ Vrtojba za posamezno leto.
Finančna pomoč se dodeljuje v obliki nepovratnih sredstev.
2. NAMEN POMOČI IN UPRAVIČENCI
4. člen
Sredstva so namenjena upravičencem, ki se udeležijo
sejma ali razstave in na ta način promovirajo razvoj svojih
proizvodov ali storitev.
5. člen
Upravičenci do sredstev so gospodarske družbe ali samostojni podjetniki z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež
dejavnosti v Občini Šempeter ‑ Vrtojba.
6. člen
Upravičenci so podjetja iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave
ali likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega
razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02),
– imajo pravočasne in v celoti izpolnjene pogodbene
obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba.
7. člen
Do sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika,
niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega
sektorja, kakor jih zajema Uredba sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v prime-

Uradni list Republike Slovenije
ru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali
jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem,
da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem
ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz
tovora.
3. VIŠINA POMOČI
8. člen
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55%
upravičenih stroškov. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto
stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
4. UPRAVIČENI STROŠKI
9. člen
Stroški, ki bodo predmet subvencije morajo biti direktno
povezani s promocijskimi aktivnostmi, so stroški najetja, postavitve, delovanja in demontaža razstavnega prostora pri udeležbi
na določenem sejmu ali razstavi (kot nastali stroški se ne bodo
upoštevali potni stroški in dnevnice) ter sofinanciranje izdelave
promocijskega materiala (zgibanke, katalogi in vabila).
Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi potrebnih
dokazil (računi in dokazila o plačanih računih).
5. NAČIN PRIDOBITVE POMOČI OZIROMA POSTOPEK
DODELJEVANJA FINANČNIH SPODBUD
10. člen
Splošno
Sredstva za aktivnosti podjetnikov se sofinancirajo po
postopku določenim s tem pravilnikom in javnim razpisom.
11. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga
razpiše župan Občine Šempeter ‑ Vrtojba.
Razpis se javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v dnevniku Primorske novice in na spletni strani Občine
Šempeter ‑ Vrtojba.
12. člen
Strokovna komisija
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan, v sestavi predsednika in štirih članov (dva člana
iz Odbora za gospodarstvo, en član predstavnik Občinskega
sveta Občine Šempeter ‑ Vrtojba, en član iz Območne obrtne
podjetniške zbornice iz Nove Gorice in en član iz občinske
uprave Občine Šempeter ‑ Vrtojba.
Naloge komisije so:
– priprava meril za ocenjevanje vlog,
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– odpiranje vlog,
– ugotovitev popolnosti in pravočasnosti vlog,
– priprava predloga prejemnika sredstev in predloga razdelitve razpisanih sredstev,
– priprava predloga prejemnikov nerazdeljenih sredstev
in predloga razdelitve teh sredstev,
– vodenje zapisnikov o delu komisije.
13. člen
Javni razpis
Razpis iz zgornjega člena tega pravilnika mora vsebovati
naslednje podatke:
– navedbo pravilnika, na podlagi katerega je objavljen
razpis,
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– namen za katerega se dodelijo sredstva,
– opredelitev opravičencev,
– navedbo meril za ocenjevanje vlog, okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem mora biti aktivnost realizirana,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k
zahtevku,
– rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi sredstev.
14. člen
Razpisna dokumentacija
Prijavitelji lahko podajo vlogo na javni razpis izključno na
obrazcih razpisne dokumentacije.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pogoji,
ki jih mora prijava izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev
sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot
formalno popolna.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– vsebina javnega razpisa,
– okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za vsebino
javnega razpisa,
– način določanja deležev sredstev, ki jih prejme posamezni prejemnik,
– vzorec pogodbe,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj
predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– navedba meril za ocenjevanje vlog,
– navedba o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper to odločbo.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi obvezni
sestavni deli razpisane dokumentacije.
15. člen
Vloga
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je
določen v objavi javnega razpisa.
Vloga mora biti označena na način določen z javnim
razpisom.
16. člen
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se
izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
Prepozne vloge s sklepom zavrže pristojen organ Občine
Šempeter ‑ Vrtojba.
Prijavitelj, katerih vloge na razpis niso popolne, pristojni
organ v petih delovnih dneh od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vlogo dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši
od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega člena je možna v petnajstih
dneh od vročitve sklepa pritožba, na župana Občine Šempeter
‑ Vrtojba.
17. člen
Zapisnik o delu komisije
O svojem delu mora komisija voditi zapisnik, ki mora vsebovati vse sklepe oziroma ugotovitve komisije.
Zapisnik o odpiranju vlog mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
– imena pristojnih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja vlog,
– ugotovitev o popolnosti vlog,
– navedbe tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
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Pri odpiranju vlog ugotavlja komisija popolnost vlog, glede
na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna
popolnost). Zapisnik podpiše predsednik komisije in vsi člani
komisije.
18. člen
Ocenjevanje
Komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih
vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni
v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o
opravljanju strokovnega pregleda vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Merila o ocenjevanju vlog sprejme župan na predlog
komisije. Merila se objavijo v javnem razpisu. Zoper merila za
ocenjevanje vlog pritožba ni možna.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev in razdelitve sredstev, ki ga podpiše predsednik komisije. Predlog se posreduje pristojnemu
organu.
19. člen
Višina dodeljenih sredstev
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu,
se določi na podlagi določb iz tega pravilnika in razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani
upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
20. člen
Odločba
Po prejemu predloga iz 18. člena tega pravilnika, pristojni
organ izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih
sredstev.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od njene vročitve, pritožba na župana
Občine Šempeter ‑ Vrtojba.
21. člen
Objava seznama prejemnikov sredstev
Po dokončnosti odločb iz prejšnjega člena tega pravilnika, pristojni organ objavi seznam prejemnikov sredstev na
spletni strani Občine Šempeter ‑ Vrtojba in posreduje Odboru
za gospodarstvo.
22. člen
Pogodba
Za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti se med
Občino Šempeter ‑ Vrtojbo in prejemnikom sredstev sklene
pogodba. Pogodba mora vsebovati:
– navedbo podatkov Občine Šempeter ‑ Vrtojba in prejemnikom sredstev,
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– višino dodeljenih sredstev,
– rok za porabo sredstev,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– razloge za razvezo pogodbe.
Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega
člena vsebuje tudi druge določbe.
Pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo
o dodelitvi sredstev iz 20. člena tega pravilnika ter ga hkrati
pozove k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik sredstev v petnajstih dneh od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.
6. IZGUBA PRAVICE DO DODELITVE SREDSTEV,
NERAZDELJENA SREDSTVA
23. člen
Prejemnik sredstev izgubi pravico do dodelitve sredstev
oziroma sorazmernega dela sredstev, kolikor v roku, določenim
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z javnim razpisom, ne realizira oziroma ne realizira v celoti
aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo iz 20. člena tega
pravilnika sredstva dodeljena.
24. člen
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega
odstavka nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku, določenim z javnim razpisom, v celoti realizirale aktivnosti. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve
še nerazdeljenih sredstev pripravi komisija in ga posreduje
pristojnemu organu. Pri pripravi predloga upošteva namen tega
pravilnika in javnega razpisa.
O dodelitvi nerazdeljenih sredstev odloči pristojni organ
z odločbo.
7. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
25. člen
Nadzor nad izvajanjem aktivnosti in nad namensko uporabo dodeljenih sredstev opravlja pristojni organ in o tem seznani
Odbor za gospodarstvo. V primeru ugotovitve nezakonite oziroma nenamenske uporabe sredstev je prejemnik subvencije
dolžan vrniti znesek skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
26. člen
Prejemniki sredstev morajo najkasneje do roka, določenega v odločbi, Občini Šempeter ‑ Vrtojba predložiti:
– dokazila o izvedbi aktivnosti, za katere so jim bila dodeljena sredstva,
– dokazila o namenski porabi sredstev.

čun:

27. člen
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski prora-

– če dodeljena sredstva porabi nenamensko,
– če v postopku javnega razpisa navaja lažne podatke, na
podlagi katerih so bila sredstva dodeljena.
Upravičenec, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prejšnjega
odstavka, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
8. VELJAVNOST PRAVILNIKA
28. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-1/2010-77
Šempeter pri Gorici, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.
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TARIFNI SISTEM
za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine,
števčnine in vzdrževalnine
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim sistemom se določajo elementi za obračun
tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse uporabnike javnega vodovoda,
ki so ali bodo priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Šempeter ‑ Vrtojba in ki so dani v poslovni najem izvajalcu obvezne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna določi Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba in jih javno objavi.
II. DEFINICIJE
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– omrežnina,
– vodarina,
– števčnina,
– vzdrževalnina.
5. člen
Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne
infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Šempeter ‑ Vrtojba. Zaračunava jo izvajalec javne
službe mesečno glede velikost vodomera v skladu z določili
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
6. člen
Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne
službe in se uporabnikom zaračunava praviloma mesečno
glede na dobavljeno količino pitne vode v skladu z določili
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
7. člen
Števčnina je plačilo storitve, ki jo plačujejo uporabniki v
skladu s četrtim odstavkom 23. člena Odloka o oskrbi s pitno
vodo Občine Šempeter ‑ Vrtojba in je odvisna od velikosti
vodomera.
8. člen
Vzdrževalnina je plačilo storitve, ki jo plačujejo uporabniki
v skladu s tretjim odstavkom 23. člena Odloka o oskrbi s pitno
vodo Občine Šempeter ‑ Vrtojba in je odvisna od velikosti
vodomera.
III. TARIFNE POSTAVKE OSKRBE Z VODO

744.

Tarifni sistem za obračun tarif za obračun
vodarine, omrežnine, števčnine
in vzdrževalnine

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter ‑ Vrtojba
(Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) ter 46. člena
Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 60/05) je
Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na 32. redni seji dne
18. 2. 2010 sprejel

9. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun omrežnine,
– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode,
– tarifna postavka za obračun vzdrževalnine,
– tarifna postavka za obračun števčnine.
10. člen
Omrežnina se zaračunava glede na velikost vodomera,
vgrajenega na merilnem mestu.
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11. člen
Mesečni znesek omrežnine se izračuna kot zmnožek
faktorja omrežnine, določenega v Pravilniku o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, glede na velikost vodomera, vgrajenega na merilnem mestu in cene za vodomer DN 13 mm, ki
znaša 1,9948 EUR.
Cene omrežnine so:
Vodomer DN
mm

Pretok

cole

Na priključek na mesec

Faktor
omrežnine

m3/h

brez vodomera

EUR

1,67

3,3313

13

1/2

3

1

1,9948

20

3/4

5

1,67

3,3313

25

1

7

2,5

4,9870

30

5/4

12

4

7,9792

40

6/4

20

6,67

13,3053

50

2

30

10

19,9480

80

3

100

33,33

66,4867

100

4

150

50

99,7400

150

5

300

100

199,4800

15. člen
Sredstva, zbrana z obračunom porabljene količine vode,
so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo obratovalne
in druge stroške javnega vodovodnega sistema v skladu z
veljavno zakonodajo.

12. člen
Omrežnino plačujejo uporabniki mesečno oziroma po
obračunskih obdobjih, ne glede na porabljeno količino vode v
posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju.
13. člen
Sredstva, zbrana z obračunom omrežnine, so prihodek
izvajalca javne službe in pokrivajo:
– stroške najemnine infrastrukture javne službe oskrbe
s pitno vodo,
– stroške storitev povezane z zavarovanjem infrastrukture
javne službe oskrbe s pitno vodo,
– stroške povezane z odškodninami za infrastrukturo
javne službe oskrbe s pitno vodo,
– finančne odhodke (obresti) povezane s financiranjem
izgradnje infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo.

16. člen
Vodarina za m3 porabljene vode znaša 0,8141 EUR.
17. člen
Poraba pitne vode, ki je na letni ravni večja od normirane
porabe je prekomerna poraba pitne vode, katere cena se poveča za 50%. Obračunava se lahko v mesečnih akontacijah,
določenih glede na dejansko prekomerno porabo v preteklem
obračunskem obdobju.
18. člen
Glede na 16. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja se normirana poraba določa glede na velikost vodomera
razen za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne namene in gradbene inženirske objekte (po Uredbi o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena – Uradni list RS, št. 33/03) in znaša:

14. člen
Znesek za porabljeno količino vode se ugotavlja na osnovi
odčitkov vodomera, vgrajenega na merilnem mestu oziroma
glede na določila Odloka o oskrbi s pitno vodo Občine Šempeter ‑ Vrtojba.

Vodomer DN

Pretok

Normirana poraba v m3

mm

cole

m3/h

Faktor
omrežnine

na dan

na leto

15

1/2

3

1

0,60

219

20

3/4

5

1,67

1,00

365

25

1

7

2,5

1,50

548

30

5/4

12

4

2,40

876

40

6/4

20

6,67

4,00

1.460

50

2

30

10

6,00

2.190

80

3

100

33,33

20,00

7.300

100

4

150

50

30,00

10.950

150

5

300

100

60,00

21.900
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19. člen
Vzdrževalnino plačujejo uporabniki mesečno oziroma po
obračunskih obdobjih, ne glede na porabljeno količino vode v
posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju, glede
na velikost vodomera, vgrajenega na merilnem mestu.
Cene vzdrževalnine so:
Vodomer DN
mm

cole

Pretok

Na priključek na mesec

M3/h

EUR

brez vodomera

Št. 01101-1/2010-80
Šempeter pri Gorici, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

6,1730

15

1/2

3

6,1181

20

3/4

5

6,1730

25

1

7

6,2770

30

5/4

12

6,3671

40

6/4

20

8,7277

50

2

30

15,1280

80

3

100

15,9880

100

4

150

17,9428

150

5

300

21,9414

20. člen
Zbrana sredstva vzdrževalnine so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo vzdrževalne in druge stroške v zvezi z
vodovodnim priključkom.
21. člen
Števčnino plačujejo uporabniki mesečno oziroma po obračunskih obdobjih, ne glede na porabljeno količino vode v
posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju, glede
na velikost vodomera, vgrajenega na merilnem mestu.
Cene števčnine so:
Vodomer DN

25. člen
Ta tarifni sistem se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se ga uporablja od 1. 1. 2010 dalje.

Pretok

Na vodomer na mesec
EUR

mm

cole

m3/h

15

1/2

3

1,6450

20

3/4

5

1,7333

25

1

7

3,7468

30

5/4

12

4,2788

40

6/4

20

6,3291

50

2

30

28,9151

80

3

100

32,5271

100

4

150

38,2474

150

5

300

60,3711

745.

Tarifni sistem za obračun tarif za obračun
odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode in omrežnin

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter ‑ Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) ter
40. in 49. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih
in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 78/05) je Občinski
svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na 32. redni seji dne 18. 2.
2010 sprejel

TARIFNI SISTEM
za obračun tarif za obračun odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode in omrežnin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim sistemom se določajo elementi za obračun
tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode in omrežnin.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse uporabnike infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki
so ali bodo priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Šempeter ‑ Vrtojba in ki so dani v poslovni najem izvajalcu obvezne
gospodarske javne službe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna
določi Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba in jih javno
objavi.
II. DEFINICIJE

23. člen
Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost in
drugih morebitnih davščin.

4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
– omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– kanalščina (cena odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode),
– stroški čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode.
– stroški vezani na greznice.

24. člen
Cena porabljene vode in cena omrežnine se sprejema na
način, kot ga določajo predpisi na državnem nivoju.

5. člen
Omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode je del cene, ki pokriva letne stroške javne infra-

22. člen
Zbrana sredstva števčnine so prihodek izvajalca javne
službe in pokrivajo vzdrževalne in druge stroške ter vlaganja v
zvezi z vodomeri.
IV. KONČNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije

Št.

strukture, ki je namenjena za odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter ‑ Vrtojba.
Zaračunava jo izvajalec javne službe mesečno glede velikosti
vodomera v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja.
6. člen
Omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki
je namenjena za čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju Občine Šempeter ‑ Vrtojba. Zaračunava jo
izvajalec javne službe mesečno glede velikosti vodomera v
skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja.
7. člen
Kanalščina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne
službe in se uporabnikom zaračunava praviloma mesečno
glede na dobavljeno količino pitne vode v skladu z določili
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Vodomer DN
mm
cole
Brez vodomera
15
1/2
20
3/4
25
1
30
5/4
40
6/4
50
2
80
3
100
4
150
5

Pretok
m3/h
3
5
7
12
20
30
100
150
300

13. člen
Sredstva, zbrana z obračunom omrežnine, so prihodek
izvajalca javne službe in pokrivajo naslednje stroške javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:
– stroške najemnine infrastrukture posamezne javne
službe,
– stroške storitev povezane z zavarovanjem infrastrukture
posamezne javne službe,
– stroške povezane z odškodninami za infrastrukturo
posamezne javne službe,
– finančne odhodke (obresti) povezane s financiranjem
izgradnje infrastrukture posamezne javne službe.
14. člen
Odvedeno količino komunalne odpadne vode se ugotavlja
glede na porabljeno količino vode na osnovi odčitkov vodomera, vgrajenega na merilnem mestu oziroma glede na določila
Odloka o oskrbi s pitno vodo Občine Šempeter ‑ Vrtojba.
15. člen
Za odvedeno količino padavinske odpadne vode se šteje
povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno javno po-

Stran
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III. TARIFNE POSTAVKE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
8. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun omrežnine – odvajanje
– tarifna postavka za obračun omrežnine – čiščenje
– tarifna postavka za obračun kanalščine
– tarifna postavka za obračun stroškov čiščenja
– tarifna postavka za obračun stroškov greznic.
9. člen
Omrežnine se zaračunavajo glede na velikost vodomera,
vgrajenega na merilnem mestu.
10. člen
Mesečni znesek omrežnin se izračuna kot zmnožek faktorja omrežnine, določenega v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja, glede na velikost vodomera, vgrajenega
na merilnem mestu in cene za vodomer DN 13 mm, ki znaša:
– omrežnina – odvajanje
2,0566 EUR,
– omrežnina – čiščenje
4,0676 EUR.
Cene omrežnin so:

Faktor omrežnine
1,67
1
1,67
2,5
4
6,67
10
33,33
50
100

12. člen
Omrežnino plačujejo uporabniki mesečno oziroma po
obračunskih obdobjih, ne glede na porabljeno količino vode v
posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju.

17 / 5. 3. 2010 /

11. člen

Odvajanje
Čiščenje
na priključek na mesec
EUR
3,4345
6,7929
2,0566
4,0676
3,4345
6,7929
5,1415
10,1690
8,2264
16,2704
13,7175
27,1309
20,5660
40,6760
68,5465
135,5731
102,8300
203,3800
205,6600
406,7600

vršino ali streho, s katerih se padavinska odpadna voda odvaja
v javno kanalizacijo, glede ne povprečna letna količina padavin
v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine
izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj
na območju Občine Šempeter ‑ Vrtojba.
16. člen
Sredstva, zbrana z obračunom, so prihodek izvajalca
javne službe in pokrivajo obratovalne in druge stroške javnega
sistema za odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
v skladu z veljavno zakonodajo.
17. člen
Kanalščina za m3 odvedene komunalne oziroma padavinske vode znaša 0,4063 EUR.
18. člen
Za količino čiščenja komunalne odpadne vode se šteje
količino odvedene komunalne odpadne vode.
19. člen
Za količino čiščenja padavinske odpadne vode se šteje
količino odvedene komunalne padavinske vode.
20. člen
Sredstva, zbrana z obračunom, so prihodek izvajalca
javne službe in pokrivajo obratovalne in druge stroške javnega
sistema za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v
skladu z veljavno zakonodajo.
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21. člen
Cena čiščenja za m3 komunalne oziroma padavinske
vode znaša 0,9600 EUR.
22. člen
Cena v zvezi z stroški praznjenja in čiščenja greznic so:
Opis
črpanje greznice
in MKČN
prevoz do ČN
in praznjenje na ČN

EM
do 6 m3
do 10 m3
ČN Ajdovščina
CČN Domžale

kos
kos
kos
kos

Cena
brez DDV
124,25
183,29
78,40
311,15

Stroški čiščenja na čistilnih napravah (Ajdovščina, Domžale) se zaračunajo glede na dejanske stroške, ki jih izvajalci
zaračunajo, povečane 5% manipulativnih stroškov.
IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost in
drugih morebitnih davščin.
24. člen
Cene za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode in cene omrežnin se sprejema na način, kot ga
določajo predpisi na državnem nivoju.
25. člen
Do izdelave evidence streh, s katerih se odpadna padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, se cene za storitve
odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh ne
oblikuje in ne zaračunava.
26. člen
Ta tarifni sistem se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 01101-1/2010-79
Šempeter pri Gorici, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

ŠENTRUPERT
746.

Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine
Šentrupert za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 86. do
92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07, 102/09) ter 33. in 95. člena Statuta Občine
Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet
Občine Šentrupert na 27. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert
za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leto 2010
(Uradni list RS, št. 1/09) se v 2. členu drugi odstavek spremeni
tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je
določen v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/
Rebalans 1 za
Konto/Podkonto
leto 2010
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
5.045,432,97
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.390.058,97
70
DAVČNI PRIHODKI
2.108.872,00
700 Davki na dohodek in dobiček
1.804.972,00
703 Davki na premoženje
218.900,00
704 Domači davki na blago in storitve
85.000,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
281.186,97
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
60.757,03
711 Takse in pristojbine
1.600,00
712 Globe in druge denarne kazni
0,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
52.329,94
714 Drugi nedavčni prihodki
166.500,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.330.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
330.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
1.000.000,00
73
PREJETE DONACIJE
95.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
95.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.230.374,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.030.374,00
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
200.000,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.799.608,46
40
TEKOČI ODHODKI
1.353.807,10
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
195.000,00
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
30.340,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.060.567,10
403 Plačila domačih obresti
33.000,00
409 Rezerve
34.900,00
41
TEKOČI TRANSFERI
910.974,75
410 Subvencije
86.426,75
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
420.170,00
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
119.869,00
413 Drugi tekoči domači transferi
284.509,00
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.303.214,70
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
3.303.214,70
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
331.611,91
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
317.111,91
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
14.500,00

Uradni list Republike Slovenije
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)
75
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

–754.175,49
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proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto
se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru
sredstev posameznega uporabnika.«
3. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Šentrupert za
leto 2010 ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2010.
Št. 410-0002/2010-3
Šentrupert, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

747.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in spremembe), 41. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
in spremembe) ter 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni
list RS, št. 12/07 in spremembe) je Občinski svet Občine Šentrupert na 27. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
dr. Pavla Lunačka Šentrupert
114.276,00
114.276,00
114.276,00
–868.451,49
–114.276,00
754.175,49

868.451,49
«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leto 2010 se
spremeni in dopolni 4. člen tako, da se glasi:
»(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno
odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega
dela proračuna.
(3) Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih
financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe
v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe.
(4) O prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno; ob pripravi poročila o
izvrševanju proračuna in ob zaključnem računu.
(5) Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov
konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če
pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert (Uradni
list RS, št. 87/07) se prvi odstavek 14. člena črta in spremeni
tako, da se glasi:
»(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije
predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda
in trije predstavniki staršev. Za predsednika sveta zavoda člani
sveta izvolijo enega izmed članov, ki je praviloma predstavnik
delavcev zavoda.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2010-3
Šentrupert, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

748.

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 102/09)
in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00)
je Občinski svet Občine Šentrupert na 27. redni seji dne 25. 2.
2010 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
– cesto v izmeri 125 m2 na parceli št. 2553/2, vpisana pri
vl. št. 1459, k.o. Straža.
II.
Zemljišče parcele št. 2553/2, k.o. Straža, postane lastnina
Občine Šentrupert.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2010-2
Šentrupert, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE
749.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke
Toplice na 30. redni seji dne 26. 1. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parceli
št. 1516/5, pot v izmeri 115 m2, k.o. Žaloviče.
II.
Navedena nepremičnina preneha imeti značaj javnega
dobra in se odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka št. 1297, k.o.
Žaloviče, ter se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa pri
njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka
2241161.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-0037/2009
Šmarjeta, dne 26. januarja 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

TABOR
750.

Odlok o javnem redu in miru v Občini Tabor

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08, 27/08
Odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 in 76/08
– ZIKS‑1C, 29/07 Odl. US, 58/07 Odl. US, 16/08 Odl. US, in
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21/08 popr.), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru
(Uradni list RS, št. 70/06) in 6. člena Statuta Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na
25. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o javnem redu in miru v Občini Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja varstvo javnega reda in miru,
določajo ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru,
kršitev varstva občanov in premoženja, zunanjega videza naselij, in javnih površin na območju občine, ter sankcije za taka
ravnanja.
2. člen
Osebe na območju Občine Tabor so dolžne urediti svoje
življenje in delo tako, da ne vznemirjajo ali motijo drugih pri
delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja
in počutja, da skrbijo za urejen videz svojega kraja in da ne
opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
3. člen
V času med 22. in 6. uro zjutraj je brez soglasja občinskega organa prepovedano uporabljati glasbila in druge zvočne
naprave na javnih mestih.
Javni shodi in javne prireditve potekajo v skladu z določbami zakona, ob tem pa so dolžne osebe, ki so odgovorne za
vzdrževanje javnega reda in miru:
1. skrbeti za red in disciplino ter varnost na prireditvenem
prostoru oziroma lokalu,
2. odstraniti osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo,
nadlegujejo ali žalijo občane,
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v dovoljenju
pristojnega organa,
4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih
prireditev ter drugih lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem
ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu,
da s tem ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno
obremenjeno okolje,
5. poskrbeti, da so proste interventne poti za nujne vožnje,
6. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti v
prvotno stanje.
4. člen
Organizator javne prireditve oziroma javnega shoda mora
k vlogi za pridobitev dovoljenja oziroma priglasitvi prireditve ali
shoda priložiti soglasje lastnika oziroma upravljavca zemljišča.
5. člen
Zaradi zagotovitve in upoštevanja javnega reda in miru
je prepovedano:
1. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso
določena za točenje alkoholnih pijač,
2. prenočevati na javnih površinah, avtobusnih postajah
ter drugih neprimernih prostorih,
3. vznemirjati ljudi in okolico z vpitjem, prepiranjem, nedostojnim vedenjem, prepevanjem ali uporabo zvočnih aparatov
in glasbil, ter povzročanjem močnih pokov, zlasti pa v času
zagotavljanja nočnega miru med 22. in 6. uro,
4. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani
prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratovalnem
času,
5. motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost na javnem
kopališču,
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6. na vsiljiv ali žaljiv način nadlegovati ljudi z beračenjem
za denar ali druge materialne dobrine,
7. nositi na javnih mestih orožje, če osebe za to niso pooblaščene oziroma nimajo uradnega dovoljenja,
8. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v strnjenih
naseljih več kot tri minute,
9. v strnjenem naselju v času od 20. do 8. ure, ob nedeljah
in praznikih pa ves dan, opravljati dela,
10. voditi pse brez vrvice in dopustiti živalim, da z iztrebki
onesnažujejo pašnike in travnike, ki so v zasebni lasti, površine
kjer se igrajo otroci, parke in druge javne površine.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
6. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. poškodovati, prevrniti, odstraniti ali kako drugače v
nasprotju z namenom uporabe ravnati z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna infrastruktura, javna razsvetljava,
cestnoprometni znaki, priprave in naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških igriščih itd.,
2. na travnikih, njivah, gozdovih, javnih mestih, zelenih
površinah in v bližini objektov povzročati splošno požarno
nevarnost,
3. onemogočati dostop do zajetij javnih vodovodov, javnega vodovodnega omrežja, hidrantov ter javnega hidrantnega
omrežja,
4. namerno ovirati uporabo vode, elektrike ali poškodovati
telefonske, domofonske ali druge komunikacijske naprave,
5. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali
umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah in ob cestah,
6. puščati živali brez nadzora, puščati pse na javnih
cestah in javnih površinah, ščuvati ali z razkazovanjem živali
namenoma povzročati ogroženost,
7. kampirati na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na
zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika,
8. pisati ali risati po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih,
9. nadlegovati občane s širjenjem in vsiljevanjem idej in
naukov po stanovanjih in javnih krajih.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
7. člen
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. odmetavati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke na
prostore, ki za to niso določeni,
2. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev
slepih v javne lokale ali druge javne prostore, pokopališča in
otroška igrišča,
3. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik takoj
dolžan odstraniti z javne površine,
4. pobirati in prevažati fekalije in odpadke na način, ki
povzroča onesnaževanje okolja,
5. odvažati fekalije in odpadne vode ob nedeljah in praznikih,
6. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih
postavljene ali nameščene posode za odpadke,
7. v javnih objektih in na javnih površinah zanemarjati red
in čistočo.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN POVRŠIN
8. člen
Zaradi urejenosti zunanjega videza naselij in površin so
lastniki, upravljavci in uporabniki nepremičnin dolžni:
1. vzdrževati in skrbeti za urejenost zunanjega videza
objektov in naprav,
2. skrbeti za ureditev javnih površin,
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3. skrbeti za pravočasno košnjo in splošno čistočo teh
površin,
4. odstraniti s pločnikov, z dohodov k hišam, s kanalizacijskih jaškov ali hidrantov sneg, ki je ponoči zapadel ali padel
s strehe, najkasneje do 9. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni
odstranjevati sproti tako, da je mogoč dostop,
5. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene
sveče,
6. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma drugih
zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem,
7. poskrbeti, da so na objektih ob cestah in poteh nameščeni in vzdrževani žlebovi, odtoki meteornih voda, snežni
ščitniki, strešne kritine in podobne naprave.
9. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo očistiti javno cesto,
ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in strojev
na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin oziroma
cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom.
Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako,
da s tem ni ovirana javna površina.
10. člen
Prepovedano je:
1. ustavljati in parkirati motorna vozila v stanovanjskih
naseljih, kjer ni za to posebej urejenih parkirišč,
2. parkiranje avtobusov, tovornih vozil in delovnih strojev
v stanovanjskih naseljih in na površinah, ki za to niso namenjene,
3. postavljanje provizoričnih objektov in naprav na javnih
površinah, v stanovanjskih naseljih in na površinah, ki temu
niso namenjene,
4. puščanje motornega vozila brez registrskih tablic in
drugih opuščenih vozil na parkirnem prostoru, pločniku ali drugi
javni ali površini, ki za to ni namenjena,
5. parkiranje na pločniku, če ni posebej dovoljeno,
6. parkiranje na zasebnem zemljišču ali dvorišču brez
soglasja lastnika,
7. kositi zelenice in druge površine v strnjenem naselju
ob času javnega shoda ali prireditve, v večernih ali zgodnjih
jutranjih urah, ob nedeljah in praznikih, ter s tem motiti in vznemirjati občane in okolico.
11. člen
Nameščanje letakov, oglasov transparentov in podobnih
objav je dovoljeno samo na mestih, ki jih določa občina oziroma
pooblaščeno podjetje, kadar gre za nameščanje na njihove
oglasne deske oziroma druge za to namenjene prostore. Plakati se dostavijo na sedež občine, kjer se žigosajo.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
stori prekršek glede določb tega odloka, se kaznuje z globo od
800,00 EUR do 6000,00 EUR. Odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba s.p. se kaznuje z globo od 600,00 EUR
do 1500,00 EUR.
14. člen
Z globo od 80,00 EUR do 850,00 EUR se na kraju samem
kaznuje posameznik, ki krši določbe 3., 5., 6., 7. in 9. člena
odloka.
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VIII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03201-25/2010
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

751.

5. člen
V prvem odstavku 4. člena Spremembe koncesijskega
akta se besedilo »V prvem odstavku 3. člena« zamenja z besedilom »V tretjem odstavku 5. člena«.
6. člen
Ostala določila Koncesijskega akta in Sprememb koncesijskega akta ostanejo nespremenjena.

Akt o spremembi koncesijskega akta o javnozasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca
ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične
osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne
devetletke in spremembe koncesijskega akta
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta izgradnja prizidka, adaptacija
za širitev vrtca ter povečanje kapacitet
jedilnice podružnične osnovne šole Tabor
za namen uvedbe popolne devetletke

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list
RS, št. 120/06), prvega odstavka 11. člena in prvega odstavka 40. člena Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06 – ZJZP) je Občinski svet Občine Tabor na
25. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel

AKT
o spremembi koncesijskega akta o javnozasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca
ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične
osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne
devetletke in spremembe koncesijskega akta
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta izgradnja prizidka, adaptacija
za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice
podružnične osnovne šole Tabor za namen
uvedbe popolne devetletke
1. člen
S tem aktom se spremeni Koncesijski akt o javno‑zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka,
adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice
podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne
devetletke (v nadaljevanju: Koncesijski akt) in Sprememba
koncesijskega akta o javno‑zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za
namen uvedbe popolne devetletke (v nadaljevanju: Sprememba koncesijskega akta).
2. člen
V prvem odstavku 1. člena koncesijskega
točki 1.1. besedilo »parc. št. 1188/6« dopolni z
»in 1195/16«, v točki 1.2. se parcela št. »1195/5«
»1195/15« in v točki 1.3. se parcela št. »1195/5«
»1195/16«.

4. člen
V drugem odstavku 8. člena Koncesijskega akta se besedilo »1188/6 in 1195/5« zamenja z besedilom »1188/6, 1195/15
in 1195/16«.

akta se v
besedilom
zamenja z
zamenja z

3. člen
V 6. členu Koncesijskega akta se besedilo »po postopku
konkurenčnega dialoga. Javni razpis se objavi na Portalu javnih
naročil, v Uradnem listu Evropske skupnosti in spletnih straneh
Občine Tabor.« zamenja z besedilom », v skladu z veljavno
zakonodajo«.

7. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

TREBNJE
752.

Odlok o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka za javni
vodovod v Studencih

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 74. in 79. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6. in 7. člena Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 45/07) na 31. redni seji dne 13. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za javni vodovod
v Studencih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Trebnje sprejme Program opremljanja za javni vodovod v Dobju, Poljanah
pri Mirni Peči, Vrhpeči, Jelšah in Studencih (v nadaljevanju:
program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični
zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6841‑01,
oktober 2009.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– skupni in obračunski stroški opremljanja;
– preračunani obračunski stroški na m2 parcele in m2 neto
tlorisne površine objekta;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskega območja.
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4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem
besedilu: zavezanec) plača Občini Trebnje.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to
vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se
financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov,
in bodo bremenili določljive zavezance.
Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za
katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za
parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
Program opremljanja obravnava novogradnjo dela skupnega primarnega vodovoda in sekundarni vodovod na območju naselja Studenci.
Prikaz obravnavanega vodovoda je razviden v programu
opremljanja.
6. člen
Rok za gradnjo obravnavanega vodovoda je 31. 3.
2010.
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE
7. člen
Obračunsko območje vodovoda je na vpogled v grafičnem
izrisu programa opremljanja.
V primeru, da se objekt, ki se priključuje na vodovod,
nahaja izven obračunskega območja, se obračunsko območje
razširi na parcelo tega objekta.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
8. člen
Skupni stroški investicije so:
Komunalna oprema

Skupni stroški investicije
(EUR z DDV)
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9. člen
Obračunski stroški investicije so:
Komunalna oprema

Obračunski stroški investicije
(EUR z DDV)

Vodovodno omrežje –
primarno omrežje
Vodovodno omrežje –
sekundarno omrežje

22.558,06
0

Drugi viri financiranja investicije so:
Komunalna oprema

Drugi viri financiranja (EUR
brez DDV)

Vodovodno omrežje –
primarno omrežje
Vodovodno omrežje –
sekundarno omrežje

0
45.222,00

V. PRERAČUNANI OBRAČUNSKI STROŠKI
NA ENOTO MERE
10. člen
Preračunani obračunski stroški na enoto mere so:
Strošek na m2 parcele
(EUR/m2 z DDV) – Cp

Strošek na m2 neto tlorisne
površine objekta
(EUR/m2 z DDV) – Ct

25,62

22.558,06

Vodovodno omrežje –
sekundarno omrežje

45.222,00

18,66

VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na
novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje,
se komunalni prispevek odmeri na zahtevo zavezanca pred
izdajo gradbenega dovoljenja ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev
gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte, za katere ni potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja, se komunalni prispevek odmeri zaradi
izboljšanja opremljenosti parcele s komunalno opremo (gradnja
vodovoda) ob izvedbi priključkov, na zahtevo zavezanca ali po
uradni dolžnosti.
12. člen
Za indeksiranje stroškov iz 11. člena se uporabi povprečni
letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve
programa opremljanja.
13. člen
Za vodovodno omrežje se določi komunalni prispevek na
naslednji način:
KP=(A(parcela)·Cp·Dp)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·Ct·Dt)
Zgornje oznake pomenijo:

Vodovodno omrežje –
primarno omrežje

2105

KP
A(parcela)
Cp

znesek komunalnega prispevka;
površina parcele;
preračunani obračunski strošek
na m2 parcele iz 10. člena;
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Dp
K(dejavnosti)
Ct
A(tlorisna)
Dt

Št.

17 / 5. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije

delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka iz 15. člena;
faktor dejavnosti iz 14. člena;
preračunani obračunski strošek
na m2 neto tlorisne površine iz 10. člena;
neto tlorisna površina objekta;
delež neto tlorisne površine objekta
pri izračunu komunalnega prispevka iz
15. člena.

14. člen
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov,
določene po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC‑SI
(Uradni list RS, št. 33/03):
Šifra
(CC‑SI)

Vrsta objekta

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje za leto 2010 znaša
(0,0019751307) 0,001975 €/m2.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 007-18/2009
Trebnje, dne 13. januarja 2010

Faktor
dejavnosti

12711

Stavbe za rastlinsko pridelavo

0,7

12712

Stavbe za rejo živali

0,7

15. člen
Razmerje med upoštevanjem deleža parcele in deleža
neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,7:0,3.
16. člen
Možno je obročno odplačevanje komunalnega prispevka,
in sicer največ v 6 mesečnih obrokih, ki morajo biti poravnani
pred priključitvijo objekta na predmetni vodovod.
17. člen
Komunalni prispevek za vodovod na zahtevo zavezanca
se v primeru novogradenj, prizidav, nadzidav, nadomestnih
gradenj in sprememb namembnosti objektov odmeri po tem
odloku.
18. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Trebnje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 430-18/2009
Trebnje, dne 13. januarja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

753.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Trebnje za leto 2010

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

Na podlagi 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 18. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni list RS,
št. 71/98, 64/99, 101/00, 109/03 in 119/05) in 18. člena Statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 31. redni seji dne 13. 1. 2010 sprejel

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

VIPAVA
754.

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Vipava

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98 in 15/03) in v skladu z Nacionalnim programom
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00)
ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS,
št. 54/02, 83/02, 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na
27. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Vipava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem
interesu Občine Vipava iz sredstev občinskega proračuna Občine Vipava.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Vipava se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo
višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče
leto. Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim
programom športa, ki ga sprejme občinski svet.
3. člen
Izvajalci športnih programov (letnega programa športa)
so lahko:
– športna društva
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
za posamezna področja oziroma športne panoge
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju športa
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za
invalide
– organizacije, ki izvajajo športne programe za študentsko
populacijo.
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4. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine Vipava (pogoj ne
velja za javne zavode, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Vipava)
– da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje, za uresničitev načrtovanih
športnih programov in aktivnosti
– da imajo registrirano dejavnost športa najmanj eno
leto
– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za
katere kandidirajo na javnem razpisu; evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (društva)
– da so v pogodbeno določenem roku oddali poročila o
realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi teh sredstev (vsebinsko in finančno
poročilo).
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
5. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v LPŠ, se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje
vsebine, ki so razdeljene v posamezne sklope.
1. SKLOP (Programi interesne športne vzgoje)
Športna vzgoja otrok, mladine, študentov ter otrok in
mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa.
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok;
Programi so; Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban
planinec in Športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega
razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih
znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za izvedbo
10‑urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in
60‑urnih programov na skupino z največ 20 otroki, propagandno gradivo.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do
15. leta starosti)
Programi so; Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in
Drugi 80‑urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti
otrok.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za izvedbo
20‑urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in
80‑urnih drugih programov na skupino z največ 20 otroki, propagandno gradivo, organizacijo občinskih šolskih prvenstev ter
udeležbo na regijskih in državnih šolskih prvenstvih.
1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta
starosti)
Programi vključujejo mlade, ki se prostovoljno vključujejo
v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih
znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju
zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe
po igri in tekmovalnosti.
Občina sofinancira: objekt in strokovni kader za 80‑urne
programe na skupino z največ 20 mladimi.
1.4. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80‑urne programe v
izbranih športnih panogah.
Občina sofinancira:objekt in strokovni kader za 80‑urne
programe na skupino z največ 20 študenti.
1.5. Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
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Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja socialne integracije in vključevanja
v vsakdanje življenje.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za 80‑urne
programe na skupino z največ 10 udeleženci.
2. SKLOP (Programi športne vzgoje otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa
in vrhunskega športa)
2.1. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Programi vključujejo osnovnošolske otroke, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko
motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Občina sofinancira: objekt, materialne stroške in strokovni
kader.
2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Občina sofinancira: objekt, materialne stroške in strokovni
kader.
2.3. Kakovostni šport
Programi vključujejo priprave in športna tekmovanja ekip
in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev
v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope registriranih športnikov,
v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez, v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Občina sofinancira: objekt, materialne stroške in strokovni
kader.
2.4. Vrhunski šport
Programi vključujejo priprave in tekmovanje športnikov,
ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda.
Občina sofinancira: objekt in strokovni kader za vrhunske
športnike, s stalnim bivališčem v občini v individualnih športnih
panogah in v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih
člani so kategorizirani vrhunski športniki.
3. SKLOP (Programi športne rekreacije in športa invalidov)
3.1. Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega
časa.
Občina sofinancira: objekt za 80‑urni program vadbe na
skupino z največ 20 udeleženci.
Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše
od 65 let, pa tudi strokovni kader.
3.2. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih
sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializacij, razvedrilu in
tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za 80‑urne
programe na skupino z največ 10 udeleženci.
4. SKLOP (Programi strokovnih in razvojnih nalog v športu)
4.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc in
njihovo potrjevanje.
Občina sofinancira: kotizacijo za udeležbo na usposabljanju oziroma izpopolnjevanju v skladu s sprejetim letnim
programom usposabljanja strokovnih kadrov.
4.2. Raziskovalna dejavnost
Namen je izvajati uporabne in razvojne raziskave s področja športa v občini Vipava ter prenašanje izsledkov v prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje ustrezne inštitucije.
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Občina sofinancira: materialne stroške, povezane z raziskavo.
4.3. Založniška dejavnost
Obsega izdajanje strokovne literature, drugih periodičnih
publikacij in propagandnega gradiva s področja športa Občine
Vipava.
Občina sofinancira: materialne stroške povezane z izdajo
literature, publikacije ali gradiva.
4.4. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih
programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu.
Občina sofinancira: izdelavo informacijskih baz za potrebe občine in nakup tehnologije.
4.5. Športne prireditve
Obsegajo prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o
športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen
pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo
promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen
šolskih športnih tekmovanj.
Občina sofinancira: materialne stroške povezane s prireditvijo.
4.6. Delovanje športnih zvez in društev na ravni lokalne
skupnosti
Športna društva kot osnovne športne organizacije, se na
lokalni ravni lahko združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje
osnovnih materialnih stroškov.
Občina sofinancira: materialne stroške za delovanje društva oziroma športne zveze.
4.7. Športni objekti in oprema
Zagotavljajo se sredstva za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme.
III. POSTOPEK IZBORA ŠPORTNIH PROGRAMOV
ZA SOFINANCIRANJE
6. člen
Letni program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna in obseg sredstev, ki se
zagotavljajo v občinskem proračunu.
Športni programi izvajalcev, ki se bodo sofinancirali iz
občinskega proračuna, se izberejo na podlagi javnega razpisa,
ki se izvede v skladu s sprejeto zakonodajo in določbami tega
pravilnika.
7. člen
Župan vsako leto s sklepom imenuje tričlansko komisijo
(predsednika in dva člana; v nadaljevanju: člani komisije) za
izbor in oceno prijavljenih športnih programov.
Člani komisije morajo imeti ustrezne izkušnje s področja
športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Naloge komisije so:
– pregled prispelih vlog in prijav
– priprava predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina
Vipava vsako leto objavi javni razpis v Uradnem listu RS.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naziv in sedež)
– programe, ki so predmet javnega razpisa
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
prijavitelji
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa
– določitev obdobja, v katerem morajo biti predložene
vloge
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– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
– datum odpiranja vlog
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
9. člen
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava z vsemi
podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
10. člen
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju
– navedbo športnih programov, za katere vlagatelj kandidira
– vsebino in obseg načrtovanih programov
– pričakovane dosežke v letu razpisa
– druge zahtevane podatke iz razpisa.
Vloga je popolna, če je oddana na predpisanem obrazcu
in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi
javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
11. člen
Postopek odpiranja vlog vodi komisija iz 7. člena tega
pravilnika. Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v
javnem razpisu.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo
po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija sproti
voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog
– predmet javnega razpisa
– imena navzočih
– imena in nazivi vlagateljev
– vrstni red odpiranja vlog
– ugotovitev, ali je vloga pravočasna
– ugotovitev o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev,
ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo člani komisije.
Občinska uprava s sklepom zavrže vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila, prijavo dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v postavljenem roku, občinska
uprava s sklepom zavrže prijavo.
Zoper sklepe iz tega člena, ki jih izda Občinska uprava,
je dovoljena pritožba na župana Občine Vipava v roku 8 dni od
vročitve sklepa.
12. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni
dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev.
Ta predlog podpišejo člani komisije in ga predložijo županu, ki sprejme sklep, s katerim potrdi odločitev komisije.
Po potrditvi predloga delitve odobrenih sredstev s strani
župana, občinska uprava v skladu s tem pravilnikom izda sklep,
s katerim:
– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih
finančnih sredstev za posamezne športne programe, za katere
so kandidirali na javnem razpisu
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– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je dopustna pritožba na župana Občine Vipava v roku 8 dni od dneva
vročitve sklepa. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri
organu, ki je sklep izdal.
Župan odloči o pritožbi v roku 8 dni.
IV. SKLENITEV POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA
13. člen
Župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju športnih programov za tekoče koledarsko leto, ki vsebuje:
– ime izvajalca ali firmo, naslov, davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa
– vsebino in obseg programa
– višino dodeljenih sredstev
– pričakovani dosežki
– rok izplačila sredstev
– način nadzora nad namensko porabo sredstev
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi
– druge medsebojne pravice in dolžnosti.
14. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v
roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za
podpis pogodbe. Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne
občinski upravi, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in
umaknil prijavo na razpis.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR
NAD IZVAJANJEM POGODB
15. člen
Občinska uprava spremlja namensko porabo sredstev in
izvajanje letnega programa športa:
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo
sredstev
– s pregledom poročil o poteku letnega programa in poročil o porabi sredstev.
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do konca februarja za preteklo leto Občini
Vipava predložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov. Kolikor prejemnik ne izpolnjuje obveznosti, določenih
s pogodbo, se mu sredstva za tekoče leto ukinejo, že prejeta
sredstva pa mora vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava in Nadzorni odbor občine lahko kadarkoli preverita namensko porabo sredstev. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, je izvajalec dolžan vrniti vsa prejeta
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
16. člen
Za vsa ostala vprašanja in postopke, ki niso določeni s
tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o
splošnem upravnem postopku.
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
17. člen
Elementi za opredelitev sofinanciranja LPŠ so:
– obseg programa
– velikost vadbene skupine
– materialni stroški za izpeljavo programov.
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Športnim društvom, ki izvajajo več športnih panog se
sofinancira programe največ dveh sorodnih športnih panog.
Programov profesionalnega športa se ne sofinancira.
18. člen
Višina sofinanciranja posameznih programov ter strokovnih in razvojnih nalog se izračuna na podlagi točkovnega sistema, razen če je v tem pravilniku določeno drugače. Vrednost
točke se izračuna glede na višino sredstev zagotovljenih v
proračunu občine za izvajanje LPŠ in številom zbranih točk
za posamezne sklope programov. Merila v obliki točkovnega
sistema so sestavni del tega pravilnika.
V primeru, da izvajalec posameznega programa ne dosega normativov, ki so določeni v okviru točkovnega sistema,
glede števila vadbenih ur in velikosti vadbene skupine, pridobi
le sorazmerni delež točk.
19. člen
Športne zvrsti iz 2. sklopa (5. člen) se razvršča v štiri
skupine:
1. skupina: individualni panog
2. skupina: kolektivne panoge
3. skupina: tehnični športi
4. skupina: miselne igre.
20. člen
Programe iz prve in druge skupine 19. člena se razvrsti
v skladu s kazalci razširjenosti in kakovosti v posamezne razrede.
Kazalci za razširjenost in kakovost:
1. Individualne panoge:
A. Razširjenost:
1. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj petih različnih starostnih
kategorijah,
2. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj štirih različnih starostnih
kategorijah,
3. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj treh različnih starostnih
kategorijah,
4. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj dveh različnih starostnih
kategorijah,
5. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj
eno vadbeno skupino.
B. Kakovost:
1. razred: tekmovalci športnega društva so v tekmovalnem sistemu pretekle sezone panožne zveze za državno prvenstvo članov ali mladincev dosegli uvrstitev do 5. mesta
ali ima društvo v mednarodnem ali perspektivnem razredu
kategoriziranega športnika,
2. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo so
v tekmovalnem sistemu pretekle sezone panožne zveze za
državno prvenstvo članov ali mladincev dosegli uvrstitve do
10. mesta, oziroma ima društvo v državnem ali mladinskem
razredu kategoriziranega športnika,
3. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno prvenstvo in
so v pretekli sezoni dosegli uvrstitev v prvo polovico vseh
tekmovalcev,
4. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno prvenstvo.
2. Kolektivne panoge:
A. Razširjenost:
1. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj petih različnih starostnih
kategorijah,
2. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj štirih različnih starostnih
kategorijah,
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3. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj treh različnih starostnih
kategorijah,
4. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj dveh različnih starostnih
kategorijah,
5. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj
eno vadbeno skupino.
B. Kakovost:
1. razred: športno društvo nastopa v najvišji državni ligi
oziroma je uvrščeno med prvih 5 v pretekli sezoni, če je v sistemu tekmovanj vsaj 20 ekip in je prva liga tudi edina v tej panogi
ali če sistem tekmovanja ni ligaški,
2. razred: športno društvo je v pretekli sezoni nastopalo
v drugi državni ligi, če so v ligaškem tekmovanju vsaj tri lige,
oziroma je bilo uvrščeno v prvo tretjino vseh uvrščenih ekip, če
sta le dve ligi v tej panogi ali v prvo polovico vseh uvrščenih
ekip, če je liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja
ni ligaški,
3. razred: športno društvo je v pretekli sezoni nastopalo
v tretji državni ligi oziroma je uvrščeno v drugo tretjino vseh
uvrščenih ekip, če je liga tudi edina v tej panogi ali če sistem
tekmovanja ni ligaški,
4. razred: športno društvo nastopa in je v pretekli sezoni
nastopalo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno
prvenstvo.
Razvrstitev izvajalcev programov športa v individualnih
in kolektivnih športnih panogah glede na kriterij kakovosti in
razširjenosti v razrede:

Razred glede Korekcijski
na razširejnost faktor

Razred
glede na
kakovost

Korekcijski
faktor

1

1

0,4

1,3

2

1,1

2

0,3

3

0,9

3

0,1

4

0,7

4

0,0

5

0,5
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Vipava (Uradno
glasilo št. 5/2000 in Uradni list RS, št. 54/02).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 672-1/2010-1
Vipava, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

PRILOGA: MERILA – TOČKOVNI SISTEM
I. Merila za sofinanciranje interesne športne vzgoje (1. sklop)
Tabela št. 1; Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programske vsebine

Organizacijska oblika,
program

Zlati sonček

Elementi
za vrednotenje
– propagandni material
(priročnik, knjižice, diplome, medalje)

Naučimo se plavati

10‑urni plavalni tečaj na skupino
10‑udeležencev

– objekt
– strokovni kader
– propagandno gradivo

Drugi športni
programi

60‑urni program na skupino
20 udeležencev

Ciciban
planinec
Alpsko smučanje

60‑urni program na skupino
20 udeležencev
15‑urni program na skupino
20 udeležencev

– objekt
– strokovni kader
– propagandno gradivo
– propagandni material
– strokovni kader
– objekt
– strokovni kader

Število točk
Sofinanciranje na podlagi
predložene finančne konstrukcije.
Sofinanciranje na podlagi
predložene
finančne konstrukcije
ali 300 točk/skupina
500 točk/skupina
500 točk/skupina
300 točk/skupina

Tabela št. 2; Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta starosti)
Programske vsebine

Organizacijska oblika,
program

Zlati sonček
Krpan
Naučimo se plavati

Elementi
za vrednotenje
– propagandni material
(priročnik, knjižice, diplome, medalje)
propagandni material
(priročnik, knjižice, diplome, medalje)

20‑urni plavalni tečaj na skupina
10 udeležencev

– objekt
– strokovni kader
– propagandno gradivo

Število točk
Sofinanciranje na podlagi
predložene finančne konstrukcije
Sofinanciranje na podlagi
predložene finančne konstrukcije
300 točk/skupina
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Programske vsebine
Drugi športni programi
Alpsko smučanje
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Elementi
za vrednotenje

20-urni program na skupino
20 udeležencev

ekipa ali posamezniki
Šolska športna
tekmovanja‑
Organizacija tekmovanj
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Število točk

– objekt
– strokovni kader

600 točk/skupina

– objekt
– strokovni kader
– propagandno gradivo
– sodnik
– propagandno gradivo
– materialni stroški
– manipulativni stroški

300 točk/skupina
Sofinanciranje na podlagi
predložene finančne konstrukcije

Tabela št. 3; Interesna športna vzgoja študentov in mladine (od 15. do 20. leta starosti)
Programske vsebine
dijaki/študenti

Organizacijska oblika,
program
80‑urni program na skupino
z najmanj 20 udeleženci

Elementi
za vrednotenje

Število točk

– objekt
– strokovni kader

400 točk/skupina

Tabela št. 4; Interesna športna vzgoja za otroke in mladino s posebnimi potrebami
Programske vsebine
Otroci in mladina
s posebnimi
potrebami

Organizacijska oblika,
program
80‑urni program na skupino z
najmanj 10 udeleženci

Elementi
za vrednotenje

Število točk

– objekt
– strokovni kader

600 točk/skupina

Tabela št. 5; vadbena skupina rekreacija in društvo gojiteljev golobov pismonoš
Programske vsebine
Mladina in odrasli

Organizacijska oblika
program
80-urni program z 12–20
udeleženci

Elementi
za vredotenje

Število točk

– objekt
– strokovni kader

200 točk/skupina

II. Merila za sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski
šport, tehnične športne panoge ter miselne igre (2. sklop)
Tabela št. 6; Minimalno število športnikov v vadbeni skupini:
Panoga

Mlajše selekcije

Balinanje, kegljanje
Borilne veščine
Kolesarstvo
Košarka
M. nogomet
Nogomet
Rokomet
Alpsko smučanje
Ples, strelstvo, lokostrelstvo
Planinstvo (športno plezanje)
Atletika, atletske discipline

6
6
6
10
12
16
12
6
6
6
6

Ml. dečki
deklice
6
6
6
10
12
16
12
6
6
6
6

St. dečki
deklice
6
6
6
10
12
16
12
6
6
6
4

Kadeti
kadetinje
6
6
6
10
12
16
12
6
6
6
4

Mladinci
mladinke
6
6
6
10
12
16
12
6
6
6
3

Člani
članice
6
6
6
10
12
16
12
6
6
6
3

Tabela št. 7; Merila za sofinanciranje programov individualnih kolektivnih športnih panog
Kategorije

Minimalno število
vadbenih ur

Mlajše selekcije
Mlajši dečki/deklice
Starejši dečki/deklice
Kadeti/kadetinje
Mladinci/mladinke
Člani/članice

80 ur
100 ur
120 ur
140 ur
170 ur
210 ur

Sofinanciranje
strokovnega
kadra
70 točk
100 točk
150 točk
200 točk
270 točk
350 točk

Sofinanciranje
Sofinanciranje
materialnih stroškov notranjih površin
40 točk
60 točk
80 točk
110 točk
130 točk
150 točk

800 X N
900 X N
1000 X N
1100 X N
1200 X N
1300 X N

Sofinanciranje
zunanjih
površin
480 X Z
540 X Z
600 X Z
660 X Z
720 X Z
780 X Z

Faktorji zunanjih in notranjih površin
Faktor notranjih površin (N)
Panoga
Faktor (N)

Borilne veščine

Košarka

Mali nogomet
Kegljanje

0,5

0,5

0,5

Nogomet
Atletika
Streljanje
Jamarstvo
0,2

Rokomet
Športno
plezanje

Ples

Smučanje
(alpsko, telemark)

0,5

0,5

0,1
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Faktor zunanjih površin (Z)
Panoga
Faktor (Z)

Alpinizem, prosto plezanje, streljanje
0,2

Balinanje
0,5

Nogomet

Smučanje (alpsko, telemark)

0,6

0,4

Športna društva oziroma izvajalci programov, ki uporabljajo notranje ali zunanje površine ter niso navedeni v zgornjih tabelah,
se jim določi faktor glede na primerljivo športno panogo (od 0,1 do 0,5).
Tabela št. 8; Točke za doseženo kategorizacijo
Društva
(Individualni športi)
Točke na posameznika
40 točk
80 točk
110 točk
140 točk
170 točk

Društva
(kolektivni športi)
Točke na ekipo
80 točk
160 točk
220 točk
280 točk
340 točk

Dosežena uvrstitev
Mladinski razred
Državni razred
Perspektivni razred
Mednarodni razred
Svetovni razred
Tabela št. 9; Koeficient razvitosti (R)
Skupina

Koeficient razvitosti (R)

1 skupina

1,5

2 skupina

1,3

3 skupina

1

Koeficient razvitosti (R)
Individualne športne panoge
1. V prvo skupino spadajo olimpijske športne panoge, ki imajo najmanj enega tekmovalca uvrščenega med prvih deset na
državnem prvenstvu v eni izmed starostnih skupin ali športna društva katera imajo vsaj enega kategoriziranega športnika v perspektivnem ali mednarodnem razredu.
2. V drugo skupino spadajo športna društva katera tekmujejo v vsaj štirih starostnih kategorijah in imajo vsaj enega kategoriziranega športnika v mladinskem ali državnem razredu.
3. V tretjo skupino spadajo ostala športna društva, ki ne izpolnjujejo omenjenih kriterijev iz prve in druge točke.
Kolektivne športne panoge
1. V prvo skupino spadajo športna društva oziroma športne panoge, ki tekmujejo v najvišji državni ligi ali pa izvajajo vadbo
in tekmovanje v vsaj petih različnih starostnih kategorijah.
2. V drugo skupino spadajo športna društva oziroma športne panoge, ki tekmujejo v drugi državni ligi in izvajajo vadbo in
tekmovanje v vsaj štirih starostnih kategorijah.
3. V tretjo skupino spadajo ostala športna društva, ki ne izpolnjujejo omenjenih kriterijev iz prve in druge točke.
Postopek izračuna za programe individualnih in kolektivnih športnih panog:
Posamezen program se točkuje v skladu s tabelami šest in sedem. Pridobljene točke se pomnožijo s korekcijskim faktorjem
iz 20. člena tega pravilnika. Korekcijski faktor se izračuna tako, da se k faktorju razširjenosti prišteje faktor kakovosti. Skupna
vrednost vseh točk se pomnoži z koeficientom razvitosti iz tabele št. 8.
Tabela št. 10; Točke za programe miselnih iger
Vrsta športne panoge in elementi
za vrednotenje
Vadba in tekmovanje v šahu, bridžu
Sofinanciranje:
materialnih stroškov in strokovnega
kadra

Točke
50 točk/udeleženca

Tabela št. 11; Točke za tehnične športne panoge
Vrsta športne panoge in elementi
za vrednotenje

Točke

Vadba in tekmovanje v panogah;letalstvo od 200 do 400
(jadralno letenje, motorno letenje, letenje točk/udeleženca
z ultralahkimi letali), jadralno padalstvo,
modelarstvo
Sofinanciranje:
materialnih stroškov in strokovnega kadra
Vadba in tekmovanje v tehničnih športnih od 25 do 200
panogah; avtomobilizem, taborništvo, ri- točk/udeleženca
bištvo in drugi tehnični športi (orientacija)
Sofinanciranje:
materialnih stroškov in strokovnega kadra

Uradni list Republike Slovenije

Št.

17 / 5. 3. 2010 /

Stran

2113

III. Merila za sofinanciranje programov športne rekreacije in športa invalidov (3. sklop)
Tabela št. 12; Točke za programe športne rekreacije
Udeleženci programa
Občani od 20–65 let
Občani nad 65 let

Organizacijska oblika
80‑urni program s skupino z najmanj
20 udeleženci
80‑urni program s skupino z najmanj
20 udeleženci

Elementi za vrednotenje
– objekt

Vrednost elementov
do 160 točk/skupina

– objekt
– strokovni kader

do 320 točk/skupina

Tabela št. 13; Točke za programe športa invalidov
Udeleženci programa
Invalidi
Vrhunski šport invalidov

Organizacijska oblika
Elementi za vrednotenje
80‑urni program s skupino z najmanj 8 – objekt
udeleženci
– strokovni kader
Vrednoti se po kriterijih za kakovostni in vrhunski šport*

Vrednost elementov
do 320 točk/skupina

IV. Merila za sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu (4. sklop)
Tabela št. 14; Točke za izpopolnjevanje in izobraževanje strokovnega kadra
Programske vsebine
Organizacijska oblika programa
Osnovno
Pridobivanje naziva
izobraževanje
Dopolnilno izobraževanje Obnavljanje naziva

Elemetni za vrednotenje
Točke
– šolnina
do 80 točk/posameznik
– kotizacija

do 40 točk/posameznik

Tabela 15; Točke za športne prireditve
Vrsta prireditve
Elemetni za vrednotenje
Sofinanciranje organizacije tekmovanj in promocijskih športnih Sofinanciranje organizacije
prireditev na območju lokalne skupnosti ter udeležbe na med- Sofinanciranje udeležbe
narodnem tekmovanju
Tabela št. 16; Točke za gradnjo športnih objektov
Vrsta gradnje
Novogradnja športnega objekta
Vzdrževalna dela

Točke
do 200
do 50

Tabela št. 17; Točke za nabavo športne opreme
Elemetni za vrednotenje
Nakup opreme za športna društva, ki uporabljajo športne objekte na območju lokalne
skupnosti in imajo faktor notranjih površin
0,5.
Nakup opreme za športna društva katera
izvajajo vadbo pretežno na zunanjih površinah, ki niso na območju lokalne skupnosti.
Nakup opreme za ostala športna društva
(športni golobi, jamarstvo)

Točke
20

100
od 50 do 300

Tabela št. 18; Točke za založniško dejavnost
Vrsta literature
Strokovna literatura
Občasne publikacije
Propagandno gradivo

Točke
do 100
do 50
do 20

Table št. 19; Točke za izgradnjo informacijskega sistema oz. nakup tehnologije
Vrsta informacijskega sistema
Izdelava lastne spletne aplikacije ali nakup
tehnologije za šport
Vzdrževanje informacijskega sistema ali
lastne spletne aplikacije

Točke
do 100
do 50

Tabela št. 20; Točke za osnovno delovanje
Društva oz. zveze
Društva, ki izvajajo programe kakovostnega
in vrhunskega športa
Ostala športna društva
Sredstva za osnovno delovanje športne
zveze, nagrade za športne uspehe

Točke
50 točk
20 točk
od 100 do
1000

Točke
od 100 do 300
do 300 točk
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Statut Občine Vransko

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09)
je Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne 23. 2.
2010 sprejel

STATUT
Občine Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Vransko je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Vransko,
Prekopa, Čeplje, Brode, Selo pri Vranskem, Stopnik, Ločica pri
Vranskem, Tešova, Jeronim, Prapreče, Limovce, Zajasovnik –
del, Zaplanina, Čreta, Vologa in Zahomce.
Sedež občine je na Vranskem, številka 59, 3305 Vransko.
2. člen
Občina Vransko je pravna oseba javnega prava s pravico
posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom in po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena
naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim
odlokom.
3. člen
Občina Vransko (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru
ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz
državne pristojnosti, ki se po predhodnem soglasju občinskega
sveta nanjo prenesejo z zakonom in zato država zagotovi tudi
sredstva.
4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih
v skladu s tem statutom.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.
Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne
samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpisanem
v zakonu.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze,
združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne
občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna podjetja.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih interesov povezujejo v združenja.
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6. člen
Občina Vransko ima svoj grb in zastavo, katerih oblika,
vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina Vransko ima svoj občinski praznik, katerega praznuje 14. maja.
Občina ima žig, ki je okrogle oblike.
Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis:
VRANSKO, v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Volilna
komisija. V sredini žiga je grb občine.
Velikost, uporabo in hrambo pečata občine določi župan
s svojim aktom.
Občina ima tudi malo štampiljko občinske uprave (seecret), kjer je v zunanjem krogu na zgornji polovici napis OBČINA,
v spodnji polovici VRANSKO v sredini štampiljke je grb.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in
premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v
skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva tako, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi
institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.

Uradni list Republike Slovenije
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in
delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno‑izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno‑izobraževalni, zdravstveni zavod in
zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno‑izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno‑izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, informacijsko dokumentacijsko, kulturno umetniško ustvarjalnost, društveno dejavnost ter
razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih in športnih programov,
skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste ter druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine,
– ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne
objekte,
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje
za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
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– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi
se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira ter opravlja naloge občinskega redarstva,
– organizira komunalno‑redarstveno službo in skrbi za
red v občini,
– izvaja nadzorstvo nad prireditvami,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
13. Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.
8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi
se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi
ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače
določeno,
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne službe,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge
za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.
Za potrebe iz drugega odstavka tega člena pridobiva občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo
v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah, ki
imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki
imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.
III. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ,
ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem
statutom.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan (podžupani)
so občinski funkcionarji.

Stran

2116 /

Št.

17 / 5. 3. 2010

11. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih zadevah iz občinske
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora
ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za
občinske organe.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo in
delovno področje.
Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske
enote oziroma organi občinske uprave ali pa je enovita.
Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje pa
jo župan.
12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine.
Odločitev je sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih
članov.
13. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odločanje občinskih organov.
Splošni akti občine se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut
in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo
pravni interes.
2. Občinski svet
14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet Občine Vransko šteje 11 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih
članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega
občinskega sveta.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
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.
15. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne
in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem
v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po večinskem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v
skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.
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16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta in ugotovi
izvolitev župana ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata
občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
– če županu predčasno preneha mandat ali je razrešen,
pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je podžupan razrešen, imenuje izmed svojih članov
člana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega župana,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kolikor za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja s tem
statutom ni določeno drugače,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače
ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za
nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki
jih imenuje občinski svet, določa vrste lokalnih javnih služb in
način izvajanja lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna
služba,
– imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in ta
statut.
17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami,
za katere tako določa zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati.
Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja
funkcije člana občinskega sveta.
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Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.
18. člen
Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ne more voditi
že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo
vodi najstarejši član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, pod pogoji kot to
določa poslovnik občinskega sveta.
19. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega
sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter
njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.
20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v
poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka
za pobude in vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu (podžupanoma), članom občinskega sveta,
predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske
uprave.
O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave
so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati
na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja
dela.
21. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih
glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali
če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska
uprava.
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2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
22. člen
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Odbori štejejo pet do sedem članov, komisije pa tri do
pet članov.
Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
23. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
Komisija ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed
svojih članov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski
svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
– občinskemu svetu predlaga kandidate za dobitnike priznanj občine in jih posreduje občinskemu svetu v sprejem.
24. člen
Občinski svet ima tudi druga stalna delovna telesa občinskega sveta:
– za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
– za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe,
– za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
– za kmetijstvo.
25. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
26. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njihove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
27. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
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celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
28. člen
Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče,
na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v
skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
O svoji odločitvi je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet
na prvi naslednji seji.
29. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
občine,
– odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja občine
do vrednosti za katero ga pooblasti občinski svet s posebnim
sklepom,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o
imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih
v občinski upravi ter lahko pooblasti direktorja občinske uprave
za te naloge,
– komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
posreduje predloge članov delovnih teles,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske
uprave,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta
statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
30. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine in predlaga občinskemu svetu, da o njej
ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti
razloge za zadržanje.
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Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
31. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski
svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
32. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
33. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana lahko ima občina
dva podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta
imenuje in razrešuje župan.
Podžupana pomagata županu pri njegovem delu ter opravljata posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jih
župan pooblasti.
Podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan, nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupana odločita,
da bosta funkcijo opravljala poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.
34. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupana ne
morejo opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši
član občinskega sveta.
V času nadomeščanja, opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
35. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,
lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe
občine.
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Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih
zadev iz svoje pristojnosti.
4. Predčasno prenehanje mandata
36. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta,
župana ali podžupana kot člana občinskega sveta, je določeno
z zakonom.
Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno
komisijo.
Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo
obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni
od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz
prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno
sodišče o tožbi odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi
odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta ali izvolitev novega župana se lahko začno po preteku roka za vložitev
tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev
pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila
vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.
Podžupanu kot članu občinskega sveta preneha mandat
s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov
mandat člana občinskega sveta.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana
občinskega sveta določa zakon.
5. Nadzorni odbor
37. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih javnih sredstev.
38. člen
Nadzorni odbor ima pet članov.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed
občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne
izobrazbe in izkušnje s finančno‑računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine
predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, uslužbenci
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
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podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandatne dobe članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.
Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se
primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata
člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na
predlog nadzornega odbora.
39. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika
nadzornega odbora.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
Nadzorni odbor dela in sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov
nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Vransko,
na naslovu Vransko 59.
Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja svoj žig.
40. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje:
– letni nadzor proračuna in zaključnega računa proračuna
občine,
– finančni načrt in zaključni račun uporabnikov proračunskih sredstev ter
– vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem.
V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore.
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je
tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor
želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba
nadzornega programa mora biti obrazložena.
S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in
župana.
Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga
občinski svet ali župan.
41. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je
na predlog predsednika, za posamezen nadzor v skladu z
letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati
opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgovornimi
osebami).
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora,
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega
odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke,
ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.
Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.
Postopki v zvezi s pripravo osnutka in predloga poročila
se izvajajo v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
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organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
42. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in
Računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
43. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega
odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O
izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
44. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih
ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno.
Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora
dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne
skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom,
drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij
uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo,
dobro ime in integriteto posameznikov.
45. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa
nadzora.
Predsednik in člani nadzornega odbora sveta imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu s posebnim aktom
občinskega sveta.
46. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni
odbor s poslovnikom.
6. Občinska uprava
47. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
48. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo
občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več organov
skupne občinske uprave.
Organizacija in delo organa skupne občinske uprave se
določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

Uradni list Republike Slovenije
49. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih
zadevah v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, če zakon ne določa drugače.
50. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine podpisuje
direktor občinske uprave po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske
uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v postopku
ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih
zadevah.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
51. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih
predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu z uredbo vlade.
52. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom.
Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih
stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno
izobrazbo.
53. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča
državni organ, določen z zakonom.
54. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki
v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih
stvareh.
O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
7. Drugi organi občine
55. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
56. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

Uradni list Republike Slovenije
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo
odgovorni županu.
IV. KRAJEVNI ODBORI
57. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov
na območju posameznih naselij in delov naselij imenuje občinski svet krajevne odbore kot svoja posvetovalna telesa.
Imena in območja krajevnih odborov na območju Občine
Vransko so:
– Trški odbor Vransko: za območje naselja Vransko.
Vaški odbori so:
– Brode ‑ Selo: za območje naselij Brode in Selo pri
Vranskem,
– Čeplje: za območje naselja Čeplje,
– Limovce: za območje naselja Limovc,
– Ločica: za območje Ločice pri Vranskem,
– Prekopa: za območje naselja Prekopa,
– Stopnik: za območje naselja Stopnik,
– Tešova: za območje naselij Tešova, Čreta in del Jeronima,
– Merinca ‑ Vologa: za območje naselja Vologa in del
Jeronima,
– Prapreče: za območje naselja Prapreče,
– Zahomce: za območje naselja Zahomce,
– Zaplanina: za območje naselja Zaplanina,
– Zajasovnik: za območje naselja Zajasovnik – del.
Krajevni odbor šteje najmanj pet članov, ki jih na predlog
komisije za volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed
prebivalcev naselja, ki so bili predlagani na zboru občanov
posameznega naselja, za katerega se imenuje odbor.
58. člen
Krajevni odbori svetujejo občinskemu svetu in sodelujejo
pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo
pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in
zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanja kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri
tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje
njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih
in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu
občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo
do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
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– dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo
za opravljanje njihovih nalog,
– obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na naselje in njegovo prebivalstvo ter oblikujejo svoja
stališča in mnenja,
– dajejo pobude za sprejem odlokov in drugih splošnih
aktov.
59. člen
Mandat članov krajevnega odbora se začne z dnem imenovanja na seji občinskega sveta in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Član krajevnega odbora ne more biti župan, podžupan,
javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi
krajevnega obora.
Funkcija člana krajevnega odbora je častna.
60. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog
ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan
oblikuje odbor predsednikov krajevnih odborov kot svoj posvetovalni organ.
61. člen
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov
prebivalcev določenega naselja lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij,
zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti
v skladu z njihovim namenom.
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo
za svoje delovanje krajevni odbori zagotovi, in z njimi upravlja
občina.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
62. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
63. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov
in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan,
– predlagajo člane krajevnih odborov.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna

Stran

2122 /

Št.

17 / 5. 3. 2010

zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
64. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali krajevnega odbora.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v
naselju pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v naselju.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva
in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da
zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh
po prejemu pravilno vložene zahteve.
65. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen
način.
66. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj
5 odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor
sklican.
Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor
občinske uprave občine, ugotovi sklepčnost zbora občanov,
koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor
občinske uprave občine seznani občinski svet in župana ter ga
na krajevno običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
67. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so
vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega
sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon
ali statut občine.
68. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član
občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem
za vložitev zahteve za razpis referenduma.
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Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
69. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali
njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem
je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
70. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah
mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma.
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj
bo predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj
stotih volivcev v občini.
Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov
stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži
županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom
in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje,
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti
pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.
71. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno
število volivcev.
72. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost
dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma

Uradni list Republike Slovenije
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo »ZA« oziroma »PROTI«, dan
razpisa in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
73. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
74. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo
lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
75. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
76. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih
in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z
določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo
glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu občine,
za katerega se bo samoprispevek uvedel.
5. Ljudska iniciativa
77. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o
splošnem aktu občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene
zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od
dne pravilno vložene zahteve.
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78. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
79. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
80. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne
službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini,
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih,
kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo
javne potrebe.
81. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega
zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z drugimi občinami.
82. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi
javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih,
če tako določa zakon.
83. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
84. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne
službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev
določenih z zakonom.
85. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih
sistemov skupaj z drugimi občinami.
86. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki
so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko občinski
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sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
87. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so
po zakonu obvezne.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
88. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Odločitev o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
sprejme župan.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine
sprejme občinski svet.
Župan sprejme odločitev o pridobitvi nepremičnega premoženja do vrednosti, za katero ga pooblasti občinski svet s
posebnim sklepom.
Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zagotovljena
finančna sredstva.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti
občine se izvede v po postopku in na način, ki ga določa zakon
in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega
premoženja.
89. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena
do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
90. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu
občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v
poslovniku občinskega sveta.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu
svetu v sprejem v skladu z zakonom, je odgovoren župan.
91. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvideni
prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki občine za
eno leto.
Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna
med proračunskim letom.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinski
organi in občinska uprava.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so občinski
sklad, javni zavod, katerih ustanovitelj je občina, in drugi uporabniki, če se financirajo iz občinskega proračuna (v nadaljevanju: uporabnik).
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena
za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
92. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne
javne uslužbence občinske uprave ali podžupana.
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V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnim aktom občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra,
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan poroča občinskemu svetu o polletnem izvrševanju
proračuna občine. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene z zakonom.
93. člen
Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o proračunu občine. Sprememba proračuna – rebalans proračuna pa
skupaj z odlokom o spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje
likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za
izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih
določa zakon.
Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.
94. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
95. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani
odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proračuna,
investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.
96. člen
Proračun sprejme občinski svet pred začetkom leta, na
katerega se nanaša.
Občinski proračun se sprejme za leto, ki je enako koledarskemu letu.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se
nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za preteklo leto in za iste programe do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta.
Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri
mesece.
97. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem
ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska
sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Uradni list Republike Slovenije
98. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok
občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg
izdatkov ter odpre nov konto za ta namen.
99. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju
ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se neposredni ali posredni uporabnik med letom ukine
in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, na katerega
se sredstva prerazporedijo, se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge
uporabnike.
100. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine
ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet.
101. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno
doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se
določi vsako leto s proračunom, vendar največ do višine 1,5
odstotka prihodkov.
Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar
najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
102. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi
župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži
občinskemu svetu v sprejem.
Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu
svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.
V zaključnem računu proračuna so prikazani predvideni
in realizirani prihodki in odhodki ter predvidena in dosežena
izvršitev računa financiranja ter sredstva rezerv.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan
ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.
103. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih
sprejme občinski svet, v skladu s pogoji določenimi z zakonom.
104. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to
dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
Soglasje izda župan.
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica
je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
105. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba
občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih
opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri specializirani organizaciji.
106. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
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VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
107. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta,
odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
108. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega
sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan
za sprejem odloka.
109. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela
občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov
občinskega sveta.
110. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
111. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
112. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali
odloka v procesu njihovega izvrševanja.
113. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela
organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.
114. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni
v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
115. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina
o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne
pristojnosti.
116. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ,
ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
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IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI
117. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine
posega v njene pravice.
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125. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007/2010-02
Vransko, dne 23. februarja 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

118. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s svojimi
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine.
Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.
119. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor.
Upravni spor lahko sproži tudi če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na
škodo javnih koristi občine.
120. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi
občine, določene z ustavo in zakoni.
121. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo
koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet
svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru.
X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE
122. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje,
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
123. člen
Do sprejema novih splošnih aktov Občine Vransko se v
občini uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine
Žalec pred delitvijo, in sicer do 31. 12. 1998.
124. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) in Spremembe in
dopolnitve Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/02).

ŽIROVNICA
756.

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme za leto 2010 in meril
za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Žirovnica

Na podlagi 79., 80. in 108. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), Navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in
109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07
in 98/09) in 19. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini
Žirovnica (Uradni list RS, št. 88/01, UVG, št. 41/03 in 3/05)
je Občinski svet Občine Žirovnica na 26. redni seji dne 25. 2.
2010 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za leto 2010 in meril za odmero
komunalnega prispevka na območju
Občine Žirovnica
(1) Povprečni stroški komunalne opreme v skladu s 3. tč.
18. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica se določijo v znesku 40,61 EUR/m2 gradbene parcele, kar je enako
osnovni ceni komunalne opremljenosti 1 m2 gradbene parcele
primerjalne velikosti 600 m2 in primerjalne skupne neto tlorisne
površine objekta 200,00 m2, (kar da 33,33% izkoriščenost
stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00).
(2) Za vsako dodatno 6,667% večjo izkoriščenost gradbene parcele se faktor poveča za 10,0% (faktor od 1,00 do
npr. 2,00 pri 100% izkoriščenosti gradbene parcele), za vsako
zmanjšanje izkoriščenosti gradbene parcele za 3,333% pa
se faktor zmanjša za 10,0% (faktor od 1,00 do 0,00). V obeh
primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna
interpolacija.
(3) V skladu z 18. členom Odloka se pri izračunu površin
objekta uporabljajo korekcijski faktorji:
a) glede namembnosti objekta, kot olajšava za pospeševanje
stanovanjske gradnje:
– obrtno‑industrijska dejavnost, ki
nadpovprečno obremenjuje komunalno
infrastrukturo (kemična ind., avtopralnice, pralnice, benc. črpalke)
100% faktor je 1,00
– gostinska in počitniška dejavnost
90% faktor je 0,90
– poslovna in trgovska dejavnost
80% faktor je 0,80
– obrtno‑industrijska dejavnost
80% faktor je 0,80
– stanovanjska namembnost
60% faktor je 0,60
– skladiščna dejavnost
50% faktor je 0,50
– pokrita parkirišča
40% faktor je 0,40
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– kmetijska dejavnost
30% faktor je 0,30
– zunanja parkirišča, športne površine
25% faktor je 0,25
b) za izgradnjo kanalizacije in ČN za
zgrajene objekte
22% faktor je 0,22
c) za izgradnjo kanalizacije in ČN
za objekte priklopljene na skupinske
greznice
70% faktor je 0,70
d) za izgradnjo javne razsvtljave za
zgrajene objekte
22% faktor je 0,22
e) za cesto v makadamski izvedbi
22% faktor je 0,22
(4) Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 gradbene parcele znašajo 40,61 EUR/m2, od tega je upoštevana
posamezna komunalna oprema v naslednjih deležih:
a) individualna raba:
– kanalizacijsko omrežje – fekalno
20%
8,12 EUR/m2
– plinovodno (toplovodno) omrežje
10%
4,06 EUR/m2
– vodovodno omrežje
11% 4,47 EUR/m2
– električno omrežje – kabelsko
10%
4,06 EUR/m2
– električno omrežje – zračni vodi
7%
2,84 EUR/m2
– telefonsko omrežje
6%
2,44 EUR/m2
b) kolektivna raba:
– cestno omrežje – asfalt + pločniki
35% 14,21 EUR/m2
– cestno omrežje – asfalt
28% 11,37 EUR/m2
– cestno omrežje – makadam
15%
6,09 EUR/m2
– urejena parkirišča
8%
3,24 EUR/m2
– parkirišča v sklopu cest
3%
1,22 EUR/m2
– omrežje javne razsvetljave
5%
2,04 EUR/m2
– kanalizacijsko omrežje – meteor.
12%
4,87 EUR/m2
Skupaj (kom. oprema a/+b/)
100% 40,61 EUR/m2
(5) Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se
površina gradbene parcele, na katerem bo stal objekt zavezanca, pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za
m2 gradbene parcele iz tč. 1, korekcijskimi faktorji zmogljivosti
javne infrastrukture iz tč. 2, 3 in 4 z upoštevanjem objektov
in naprav komun. opremljenosti, na katero je objekt možno
priključiti.
(6) Delež stroškov opremljanja zemljišč z javno infrastrukturo (CATV, telefon, plin), ki ne pripada lokalni komunalni
infrastrukturi, se zavezancem ne odmerja.
(7) Oddaljenost (nad 200 m) posameznega komunalnega
voda od stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje
ozir. zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo za
vsak primer posebej.
(8) Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna
gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno
uporabo obračuna neto tlorisnih površin objekta glede na celotno površino gradbene parcele ter korekcijskih faktorjev iz
tč. 2, 3 in 4.
(9) Vrednost, določena s tem sklepom na podlagi povprečnega indeksa cene za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja
GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino STG, se
uporablja od 1. 3. 2010 do uveljavitve novega sklepa, vendar
najkasneje do 31. 3. 2011.
(10) Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov
izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na
komunalne objekte in naprave.
(11) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-0004/2010
Žirovnica, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
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ŽUŽEMBERK
757.

Spremembe Statuta Občine Žužemberk

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in
79/09) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS,
št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 25. seji dne 18. 2. 2010 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Žužemberk
1. člen
V Statutu Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99,
63/00, 93/00 in 115/07) se v poglavju VII. »SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE« črtata številka in naziv podpoglavja
»2. Postopek za sprejem odloka«.
2. člen
98., 99., 100. in 101. člen se črtajo.
3. člen
V poglavju VII. »SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE« podpoglavje »3. Posamični akti občine« postane podpoglavje »2.«
4. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-2/2010-1
Žužemberk, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

758.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopkih vračanja vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim
končnim upravičencem na območju Občine
Žužemberk

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 25. seji dne 18. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopkih vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim
upravičencem na območju Občine Žužemberk
1. člen
V Pravilniku o postopkih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju
Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 81/02, 112/03 in 91/09)
se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Dejanski končni upravičenci (v nadaljevanju: upravičenci)
do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po tem
pravilniku so fizične in pravne osebe, ki so z namenom pridobitve
telefonskega priključka sklepale pogodbe s pravnimi prednicami
Občine Žužemberk, to so s Krajevno skupnostjo Žužemberk,
Krajevno skupnostjo Dvor in Krajevno skupnostjo Hinje.
Občina Žužemberk bo za potrebe vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje upravičencem sestavila seznam
fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci.
Na seznam fizičnih in pravnih oseb se uvrstijo upravičenci, ki predložijo Občini Žužemberk vlogo z dokazili o sklenjeni
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pogodbi med Krajevno skupnostjo Žužemberk ali Krajevno
skupnostjo Hinje in upravičencem.
Seznam mora vsebovati najmanj naslednje podatke o
upravičencih:
1. identifikacija upravičenca: ime, priimek oziroma naziv
pravne osebe, naslov stalnega prebivališča oziroma naslov
sedeža pravne osebe.«

Kraj
DVOR
JAMA
SADINJA VAS
MAČKOVEC
TREBČA VAS
STAVČA VAS
GORNJI KOT
DOLNJI KOT
PODGOZD
PRAPREČE
ŽUŽEMBERK ‑ LEVI BREG
ŽUŽEMBERK ‑ DESNI BREG
ZAFARA
LAŠČE
VINKOV VRH
REBER
ZALISEC
VRHOVO
DOLNJI KRIŽ
GORNJI KRIŽ
VRH PRI KRIŽU
SREDNJI LIPOVEC
MALI LIPOVEC in SKOPICE
VELIKI LIPOVEC
DOLNJI AJDOVEC
GORNJI AJDOVEC
SELA PRI AJDOVCU
BORŠT
BREZOVA REBER
PODLIPA
CVIBELJ
KS HINJE

Št. opravičenih vlog
52
15
27
13
14
24
7
4
13
15
83
55
9
6
6
22
9
5
5
8
4
15
6
19
14
10
3
5
13
8
18
150

2. člen
Spremeni se 4. člen, ki se po novem glasi:
»Osnova za vračilo vlaganja je pogodbena vrednost iz pogodbe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, zmanjšana
za vrednost vlaganj krajevnih skupnosti, in to za KS Žužemberk
za 40% in za KS Hinje za 50%.
Upravičencem se določi naslednje vračilo:

Višine zneskov
43x516 €; 5x920 €, 4x675 €
10x582 €, 5x675 €
24x519 €, 2x920 €, 1x675 €
10x526 €, 2x675 €, 1x920 €
1x675 €, 1x669 €, 12x531 €
21x699 €, 2x981 €, 1x920 €
7x905 €
4x905 €
11x887 €, 2x920 €
11x340 €, 4x399 €
12x324 €, 19x399 €, 1x474 € 8x300 €, 25x465 €, 8x920 €, 8x675 €,
2x614 €
43x359 €, 6x399 €, 5x920 €, 1x675 €
1x378 €, 5x510 €, 3x409 €
2x920 €, 1x675 €, 2x460 €, 1x582 €
4x710 €, 1x708 €, 1x505 €
22x528 €
8x528 €, 1x675 €
4x599 €, 1x399 €
2x599 €, 3x399 €
7x599 €, 1x399 €
1x783 €, 3x399 €
13x862 €, 2x675 €
6x862 €
19x862 €
14x862 €
8x862 €, 1x675 €, 1x920 €
3x862 €
4x862 €, 1x675 €
13x862 €
8x862 €
18x481 €
150x963 €

Osnova za izplačilo je podpisana poravnava.
Poravnave o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje je potrebno posredovati upravičencem v podpis v roku
45 dni po izdelavi dokončne verzije seznama upravičencev.
Poravnave vsebujejo osebne podatke upravičenca, številko
transakcijskega računa na katerega se nakazuje vračilo vlaganj
v telekomunikacijsko omrežje, morebitne pravne naslednike
upravičenca ter določilo, da so s plačilom pogodbenega zneska poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje in iz tega naslova upravičenec ne
bo uveljavljal nobenih zahtevkov več.
Upravičenec, ki se strinja s predlogom poravnave o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, jo v roku 15 dni
od prejema podpiše in vrne na naslov Občine Žužemberk.
Upravičenec, ki se ne strinja s predlogom poravnave,
mora v roku 15 dni od prejema predloga poravnave v pritožbi
oziroma v pisnem nestrinjanju s poravnavo predložiti dokazila
o višini vlaganj.

Če upravičenec in občina ne skleneta pisne poravnave,
izda občina odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pisna pritožba
v roku 15 dni od prejema. O pritožbi odloči župan.
Po preteku petih let se neizplačana sredstva prenesejo
med prihodke proračuna, upravičenci pa po tem datumu izgubijo pravico do prejema teh sredstev. Občina vloži neizplačana
sredstva v infrastrukturo na območju, kjer je bilo izvršeno
predmetno vlaganje.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-35/2009-2
Žužemberk, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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KOBARID
759.

Odlok o spremembi Odloka o rabi in varovanju
dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
na območju Občine Kobarid

Na podlagi 21. in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08 in 79/09), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr.,
76/08 – ZIKS‑1C, 109/09 – odl. US in 108/09), 13. in 16. člena
Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02)
in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09)
je Občinski svet Občine Kobarid na 29. redni seji dne 25. 2.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o rabi in varovanju
dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
na območju Občine Kobarid
1. člen
V Odloku o rabi in varovanju dostopnih mest za športno
plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 57/08 – uradno prečiščeno besedilo) se v 7.a členu
črta 2. točka.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(višina povračila)
Višino povračila za uporabo dostopnih mest določi Občinski svet Občine Kobarid s sklepom.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije«.
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SKLEP
o določitvi višine povračila za uporabo
dostopnih mest ob reki Soči na območju
Občine Kobarid
1. člen
(1) Za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo z napihljivimi plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe, znaša
povračilo po plovilu:
– 50 eur na dan,
– 500 eur na sezono.
(2) Za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo z napihljivimi plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe, znaša
povračilo po plovilu:
– 15 eur na dan,
– 150 eur na sezono.
(3) Za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo s togimi
plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe, znaša povračilo po
plovilu:
– 5 eur na dan,
– 15 eur na teden,
– 25 eur na štirinajst dni.
(4) Za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo največ eno osebo, znaša povračilo po
osebi:
– 2,50 eur na dan,
– 10 eur na teden,
– 30 eur na mesec.
2. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 355-2/97
Kobarid, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

3. člen
9. člen se črta.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 355-2/97
Kobarid, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

760.

Sklep o določitvi višine povračila za uporabo
dostopnih mest ob reki Soči na območju
Občine Kobarid

Na podlagi Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za
športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 57/08 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10)
in 18. člena Statuta Občina Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09)
je Občinski svet Občine Kobarid na 29. redni seji dne 25. 2.
2010 sprejel

KRANJ
761.

Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave
občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Kranj

Na podlagi 46. člena ter prvega in drugega odstavka
98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07) ter 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj dne 28. 12.
2009 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o stanju postopka priprave občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Kranj
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega
načrta
Mestna občina Kranj je do sprejetja nove zakonodaje
na področju prostorskega načrtovanja oziroma do sprejetja
tega sklepa vodila postopek priprave Strategije prostorskega
razvoja Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: SPR MOK) in
Prostorskega reda Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: PR
MOK) na podlagi Zakona o urejanju prostora ZUreP‑1 (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek).
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V skladu s prehodnimi določbami novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), (v nadaljevanju: ZPNačrt) bo Mestna občina Kranj, glede na to, da prostorska akta še nista bila javno razgrnjena, postopek SPR MOK in
PR MOK nadaljevala po določbah ZPNačrt, pri čemer se oba
dokumenta združita v en prostorski akt, to je občinski prostorski
načrt Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: OPN MOK).
1.1. Ocena stanja
Mestna občina Kranj je s pripravo SPR MOK pričela v letu
2005. O začetku postopka je Mestna občina Kranj dne 28. 6.
2005 z obvestilom o nameri priprave SPR MOK obvestila vse
sosednje občine ter Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP).
Na podlagi 28. člena ZUreP‑1 je bila dne 15. 7. 2005 izvedena prva prostorska konferenca. Na prostorsko konferenco so
bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani
predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov.
Na 27. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 31. 8. 2005
so bila potrjena izhodišča prostorskega razvoja (koncept strategije prostorskega razvoja MOK) kot usmeritev za pripravo
SPR MOK.
Po izvedeni prvi prostorski konferenci in na podlagi potrjenega koncepta je župan Mestne občine Kranj dne 21. 9.
2005 sprejel Program priprave SPR MOK, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 88/05.
Na vlogo pripravljavca oziroma pooblaščenega načrtovalca z dne 6. 10. 2005, so nosilci urejanja prostora v mesecu
oktobru in novembru 2005 podali smernice za pripravo SPR
MOK.
Vzporedno s postopkom priprave so se izdelovale strokovne podlage. Mestna občina Kranj ima že izdelane obvezne
strokovne podlage in druge strokovne podlage (analiza pobud
javnega in zasebnega sektorja, analiza demografskih in socialnih razmer, identitete prostora, analiza nezazidanih stavbnih
zemljišč, analiza v zvezi z obrambo ter varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami).
Na podlagi izdelanih strokovnih podlag, lastnih razvojnih
potreb, izraženih potreb drugih oseb in pridobljenih smernic
nosilcev urejanja prostora ter potrjenega koncepta prostorskega razvoja Mestne občine Kranj je bil izdelan delovni predlog
SPR MOK z urbanistično zasnovo mesta Kranja in Golnika. Po
preteku zakonitega roka je MOP z odločbo št. 35409‑49/2005
z dne 12. 10. 2005 občino obvestilo, da je v postopku priprave
SPR MOK treba izvesti postopek celovite presoje njenih vplivov
na okolje. Kot del postopka izvedbe celovite presoje vplivov
na okolje, je izdelano okoljsko poročilo, ki ga je izdelal IPSUM
d.o.o, Ljubljanska cesta 72, Domžale, pod št. 164‑10/06 z datumom 16. 10. 2006 in 13. 3. 2007. Revizijo okoljskega poročila
je izdelal Imos Geateh, d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana, pod
št. ROP‑102/07 z datumom 20. 11. 2006 in 26. 3. 2007.
Mestna občina Kranj je s pripravo PR MOK začela v letu
2006. O začetku postopka je Mestna občina Kranj dne 12. 1.
2006 z obvestilom o nameri priprave PR MOK obvestila sosednje občine ter MOP.
MOP je z odločbo št. 35409‑7/2006 z dne 24. 2. 2006
občino obvestilo, da je tudi v postopku priprave PR MOK treba
izvesti postopek celovite presoje njenih vplivov na okolje. MOP
se je v citirani odločbi opredelilo, da se okoljsko poročilo lahko
izdela hkrati za oba prostorska akta.
Izdelano okoljsko poročilo je po vsebini in obsegu pripravljeno tako, da bo služilo za potrebe opredelitve vplivov
na okolje ter presojo sprejemljivosti na varovana območja za
OPN MOK.
Prva prostorska konferenca je bila izvedena 8. 3. 2006.
Dne 16. 3. 2006 je župan Mestne občine Kranj sprejel program priprave PR MOK, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 33/06. Na vlogo pripravljavca z dne 5. 12. 2006, so nosilci
urejanja prostora v januarju 2007 podali smernice za pripravo
PR MOK.
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Nadaljnji postopki za sprejem SPR MOK in PR MOK se
bodo v skladu s prvim in drugim odstavkom 98. člena ZPNačrt
nadaljevali in končali po določbah ZPNačrt ob upoštevanju
pojasnil in priporočil MOP št. 0071‑44‑2006, z dne 10. 4.
2007.
V skladu z novo zakonodajo se enovit prostorski akt –
OPN MOK dopolni z naslednjimi vsebinami:
– izdela se elaborat lastnih razvojnih potreb in izraženih
potreb drugih,
– dopolni se okoljsko poročilo z novo sprejetimi pobudami
in koncepti,
– preoblikujejo se gradiva SPR MOK v skladu z novo
zakonodajo v strateški del OPN in
– izdelajo se zahtevane nove strokovne podlage v skladu
z novo zakonodajo.
1.2. Razlogi
Razlog za pripravo OPN MOK je v spremembi sistema
urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt. V skladu s 95. členom
ZPNačrt mora občina OPN sprejeti v 24 mesecih po uveljavitvi
podzakonskega akta – Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev
naselij (Uradni list RS, št. 99/07) to je do 30. 10. 2009.
Ker predloga SPR MOK in PR MOK še nista bila javno
razgrnjena se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje postopek priprave novega prostorskega akta OPN na podlagi določil ZPNačrt.
Nadaljnji postopek bo potekal kot priprava enovitega dokumenta OPN, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
OPN MOK bo predstavljal nov temeljni strateški in operativni prostorski dokument, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih
prostorskih ureditev. OPN MOK bo nadomestil vsebine prostorskih sestavin planskih aktov občine ter vsebino prostorskih
ureditvenih pogojev. Priprava OPN je potrebna tudi zaradi
uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije. Razlogi za pripravo so tudi na novo preverjene
strateške usmeritve prostorskega razvoja Mestne občine Kranj
ter pobude in predlogi za spremembo namenske rabe prostora
pravnih in fizičnih oseb.
Pravna podlaga za pripravo OPN je poleg ZPNačrt še
Pravilnik o vsebini in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS,
št. 99/07) ter drugi podzakonski predpisi v pripravi.
2. Območje prostorskega načrta
OPN MOK se izdela za celotno območje Mestne občine
Kranj.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
3.1. Pri pripravi OPN MOK se smiselno upoštevajo študije, analize in strokovne podlage, izdelane za pripravo SPR
MOK in PR MOK, ki so navedene v točki 1.1. tega sklepa.
3.2. V skladu z novo zakonodajo se za enovit prostorski
akt – OPN MOK izdela dodatne strokovne podlage, in sicer:
– prikaz stanja prostora v skladu s 86. členom ZPNačrt s
podrobnejšo vsebino, ki jo predpiše minister;
– urbanistični načrt Kranja;
– urbanistični načrt naselja Golnik;
– po potrebi se izdela strokovna podlaga za krajino;
– po potrebi se izdela strokovna podlaga za poselitev.
3.3. Izdelava variantnih rešitev ni predvidena.
3.4. Za pripravo strateškega dela OPN pripravljavec pridobi ažurne državne geodetske podlage, za pripravo izvedbenega
dela OPN in obveznih podlag pa pripravljavec pridobi ažurne
geodetske načrte (DKN in DTN) v ustreznem merilu.
4. Roki za pripravo OPN
1.
2.
3.

Faze
Elaborat lasnih razvojnih potreb in
izraženih potreb drugih
Izdelava dodatnih strokovnih podlag
Ugotovitveni sklep

Rok
marec 2009
maj 2009
december 2009
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6.

Faze
Priprava dopolnjenega osnutka
Prva obravnava odloka na Svetu
MOK
Sodelovanje javnosti (JR)

7.
8.

Priprava predloga OPN
Potrditev predloga OPN

9.

Sprejem OPN na Svetu MOK
(druga obravnava)

4.
5.

Št.

Rok
februar 2010
marec 2010
enomesečna JR
v roku 14 dni od
potrditve okoljskega
poročila oziroma
v zakonitem roku,
ki je določen za
potrditev okoljskega
poročila
v roku 90 dni po JR
v roku 75 dni od
priprave predloga
OPN
po pridobitvi sklepa
ministra oziroma
vlade

Predvideni roki za pripravo OPN MOK, se uskladijo s
podzakonskimi akti oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
5.1. Pri pripravi dopolnjenega osnutka OPN MOK se
upoštevajo smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja
prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPR MOK
in PR MOK.
5.2. Smernice za pripravo SPR MOK so dali naslednji
nosilci urejanja prostora:
A/ Ministrstva in organi v njihovi sestavi:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski
razvoj, Dunajska 48, 1000 Ljubljana – področje prostorskega
razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva
okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva
narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za opravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek
območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana – področje upravljanja z vodami;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana –
področje kulture in kulturnih dejavnosti;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj – področje varstva kulture;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9,
4000 Kranj – področje varstva narave;
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje
kmetijstva;
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000
Ljubljana – področje gozdarstva;
10. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj – področje gozdarstva;
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana – področje obrambe;
13. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje energetske infrastrukture;
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje rudarstva;
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15. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški
promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor – področje železniške
infrastrukture;
16. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – področje ureditve
prometa;
17. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana – področje letalstva;
18. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.
B/ Nosilci javnih pooblastil, in sicer:
19. Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a,
4000 Kranj;
20. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Služba za nadzor,
Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
21. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13,
4000 Kranj;
22. Komunala Kranj d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, za področje vodovoda in kanalizacije;
23. Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj, za področje mestnega plinovoda;
24. Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana.
Smernic v predpisanem roku niso podali:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, področja ohranjanja
narave, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, področja mineralnih
surovin, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za gospodarstvo in turizem, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana – področje turizem;
4. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje podjetništva in
konkurenčnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za šolstvo in šport, Trg osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, Direktorat za visoko
šolstvo in znanost;
8. Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za lokalno
samoupravo, Slovenska cesta 54, 1501 Ljubljana.
5.3. Smernice za pripravo PR MOK so dali naslednji nosilci urejanja prostora:
A/ Ministrstva in organi v njihovi sestavi:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski
razvoj, Dunajska 48, 1000 Ljubljana – področje prostorskega
razvoja, št. 35018‑39/2006/2 z dne 9. 1. 2007;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja, dopis, da niso pristojni dati smernice, št. 35002‑359/2006‑2
z dne 16. 1. 2007;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za opravljanje z vodami, Vojkova 1b; 1000 Ljubljana – področje upravljanja z vodami, št. 35001‑885/2006 z dne 22. 1. 2007;
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– področje kulture in kulturnih dejavnosti, št. 3501‑3/2007/1 z
dne 3. 1. 2007;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj – področje varstva kulture,
št. II.115/2‑2006 z dne 18. 1. 2007;
6. Zavod RS za varstvo narave, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana – področje varstva narave, št. 2‑III.59/5‑0‑06/MB z
dne 16. 1. 2007;
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje
kmetijstva, št. 350‑167/2006/2 z dne 27. 12. 2006;
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000
Ljubljana – področje gozdarstva, št. 3401‑76/2006/2 z dne
10. 1. 2007;
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9. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj – področje gozdarstva,
št. 281‑9/06 z dne 15. 1. 2007;
10. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska,
Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica, št. 350‑1012/2006/2 z
dne 21. 12. 2006;
11. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana
– področje obrambe, št. 350‑1015/2006‑6 z dne 19. 1. 2007;
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje energetske infrastrukture (iste smernice kot za SPR MOK);
13. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje rudarstva, št. 350‑3/2007‑2
z dne 5. 1. 2007;
14. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški
promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor – področje železniške
infrastrukture, št. 270‑113/2006 ZP 4 z dne 22. 1. 2007;
15. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – področje državnih
cest, št. 35001‑58/2006 z dne 22. 12. 2006;
16. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana – področje letalstva, št. 3500‑3/2006 z
dne 29. 1. 2007;
17. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, št. 351/D‑145/06‑PDP/MG‑04
z dne 7. 2. 2007.
B/ Nosilci javnih pooblastil:
18. Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj, št. NEP‑238608/240554 z dne 10. 1. 2007;
19. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Služba za nadzor,
Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, št. 319/71/ubi z dne 11. 1.
2007;
20. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13,
4000 Kranj, 23/07‑033‑DB‑1690/2‑06 z dne 9. 2. 2007;
21. Komunala Kranj d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
za področje vodovoda, št. 4/020/04/UJ z dne 26. 1. 2007;
22. Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj, za področje mestnega plinovoda, 13/36‑07 z dne 19. 1. 2007;
23. Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, št. S06‑869/R‑PH/SK z dne 8. 1. 2007;
24. Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
št. 350‑0022/2006‑46/11‑46/02 z dne 19. 1. 2007.
Smernic v predpisanem roku niso dali:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva
narave;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana.
5.4. Če se v postopku priprave OPN MOK ugotovi, da je
potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih
naknadno vključi v postopek.
5.5. Na izdelan predlog OPN MOK pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostor.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem OPN MOK
Finančna sredstva za dokončanje prostorskih aktov oziroma za pripravo OPN MOK in njihovih obveznih podlag ter geodetskih načrtov bo pripravljavec zagotovil v poračunu Mestne
občine Kranj razporejena na obdobje dveh let.
7. Veljavnost programov priprave
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Program
priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 88/05) in Program priprave Prostorskega
reda Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/06).
8. Veljavnost in objava sklepa
Sklep pripravljavec pošlje Ministrstvu za okolje in prostor
RS in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na svetovnem
spletu.
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Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0009/2007-48/02
Kranj, dne 28. decembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

ŽETALE
762.

Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2010

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 in
110/02 – ZDT‑B in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08
in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS,
št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale
na 21. redni seji dne 22. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žetale za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2010
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Proračun leta
2010
– v EUR
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.877.671
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.199.387
DAVČNI PRIHODKI
1.088.759
700 Davki na dohodek in dobiček
1.092.034
703 Davki na premoženje
–38.075
704 Domači davki na blago in storitve
34.800
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
110.628
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
3.790
711 Takse in pristojbine
250
712 Denarne kazni
100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.550

Uradni list Republike Slovenije

72

73

74

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

V.
44

714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.
iz sred. prorač. evrop. un.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialne
zadeve
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav. in fiz.
oseb., ki niso prorač. upor.
432 Investicijski transferi prorač.
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.‑II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VARAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namens. premož. v jav.
skl. in drug. osebah jav. prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

Št.

93.938

1.200
1.200
1.677.084
902.160
774.924
2.835.518
377.614
80.690
13.544
279.880
3.500
360.351

194.330
34.800
131.221
2.068.353
2.068.353
29.200
25.000
4.200
42.153
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VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRNJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
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500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

82.738

55

ODPLAČILO DOLGA

82.738

550 Odplačilo domačega dolga

82.738

IX.

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

–40.585

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–82.738

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.= ‑III.)

–42.153

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

40.585

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov so prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Žetale.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 87/01 in 71/93)
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z
odpadki
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje
voda, ki se namenijo za investicije na področju z odpadno
vodo
– prihodki od občanov za sofinanciranje investicij, prihodki
iz naslova vzdrževanja pokopališča, cest, ki se namenijo za
namene za katere se pobirajo.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi
odredbodajalec.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinskemu svetu Občine Žetale med letom in konec leta z
zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2010 in
njegovi realizaciji.
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6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v
skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti
obveznosti.
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v primeru, če
zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati
sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Sredstva
proračunske rezerva pa morajo biti vrnjena do konca leta.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki
so določeni s proračunom.
Župan lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti
za 70% vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih
letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z dinamiko
po načrtu razvojnih programov za namene, za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
8. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna (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.
9. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2010 je oblikovana v
višini 8.060 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.
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10. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v računu
financiranja se občina lahko zadolži.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Žetale. Pogodbe
o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna
in ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
O dajanju poroštev, ki so opredeljene v Zakonu o financiranju občin odloča občinski svet.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s
soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2010 dalje.
Št. 032-01-0021/2010-2
Žetale, dne 22. februarja 2010
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.
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VLADA
763.

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za
leto 2010

Na podlagi 10., 11. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvedbi ukrepov kmetijske politike
za leto 2010
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa natančnejše postopke v zvezi z
integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: IAKS) ter podrobna pravila v zvezi z navzkrižno
skladnostjo za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo
in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra
2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na
področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava
družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko
in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja
in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne
zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1760/2000/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 817/2004 z dne 29. aprila 2004
o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta št. 1257/1999 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L št. 153 z dne
30. 4. 2004, str. 30), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(ES) št. 1320/2006 z dne 5. septembra 2006 o pravilih za
prehod na podporo za razvoj podeželja, določeno v Uredbi
Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 243 z dne 6. 9. 2006, str. 6;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 817/2004/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005
o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne
11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES)
št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL
L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1290/2005/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija
2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 171 z dne 23. 6.
2006, str. 90), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 1034/2008 z dne 21. oktobra 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 885/2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih
agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega
kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 279

z dne 22. 10. 2008, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Uredba
885/2006/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za
razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74),
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 484/2009 z
dne 9. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 25; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1975/2006/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009
o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem
podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES)
št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič
spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1250/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 73/2009 o skupnih
pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za
kmete (UL L št. 338 z dne 19. 12. 2009, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 73/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 z dne 7. aprila 2009
o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v
izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim
sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema
razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 94 z dne 8. 4. 2009, str.
38), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 288/2009/ES).
– Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra
2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila
iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete
(UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1120/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1121/2009 z dne 29. oktobra
2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 27; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1121/2009/ES).
– Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter
integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru
shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007
v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1122/2009/ES).
(2) IAKS se uporablja za postopke:
– uveljavljanja neposrednih plačil iz predpisa, ki ureja
neposredna plačila v kmetijstvu;
– uveljavljanja plačil iz predpisa, ki ureja ukrepe osi 2
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) v
letih 2010–2013 (v nadaljnjem besedilu: ukrepi osi 2 iz PRP
2007–2013);
– uveljavljanja plačil iz predpisa, ki ureja kmetijskookoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2004–2006) v
letih 2009–2010.
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(3) IAKS se smiselno uporablja tudi za:
– uveljavljanje ukrepov iz predpisa, ki ureja ukrepe 1., 3.
in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013, ki se nanašajo na posamezno kmetijsko
gospodarstvo;
– uveljavljanje podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin, podpore za zeleno trgatev in podpore za izkrčitev
vinograda iz predpisa, ki urejajo trg z vinom, in predpisa, ki
ureja uravnavanje obsega vinogradniških površin;
– vračila neupravičenih plačil zneskov pomoči Evropske unije za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s
sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter
proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja
v šolah iz predpisa, ki ureja ureditev trga s svežim sadjem
in zelenjavo;
– ukrepe kmetijske politike iz predpisa, ki ureja finančne
pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki se nanašajo
na posamezna kmetijska gospodarstva, ter
– državne pomoči s področja kmetijstva.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
a) navzkrižna skladnost so predpisane zahteve ravnanja
ter dobri kmetijski in okoljski pogoji, določeni v predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske
pogoje pri kmetovanju in predpisu, ki ureja ukrepe osi 2 iz PRP
2007–2013;
b) skupina rastlin je skupina posevkov iz 56. člena Uredbe
1122/2009/ES in 16. člena Uredbe 1975/2006/ES;
c) kmetijska parcela je enota rabe ali poljina iz 1. točke
2. člena Uredbe 1122/2009/ES in pomeni strnjeno površino
zemljišča znotraj GERK-a, na kateri se goji ena skupina rastlin.
Če se zahteva ločena prijava kmetijske rastline znotraj skupine
rastlin, potem ta prijava razmeji kmetijsko parcelo;
d) poljina je strnjena površina posamezne kmetijske rastline na njivi ali hmeljišču v premeni znotraj enega GERK-a;
e) kmetijsko zemljišče je orno zemljišče iz točke a) 2. člena Uredbe 1120/2009/ES in pomeni kmetijsko zemljišče v uporabi kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KZU),
ki ga nosilec tega gospodarstva prijavi v register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) kot GERK-e z
naslednjimi vrstami dejanske rabe: 1100 – njiva, 1180 – trajne
rastline na njivskih površinah, 1190 – rastlinjak, 1300 – trajni
travnik, 1321 – barjanski travnik, 1211 – vinograd, 1212 – matičnjak, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, 1160 – hmeljišče, 1230 – oljčnik, 1240
– ostali trajni nasadi in 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z
gozdnim drevjem;
f) trajni travnik je trajni pašnik iz 2. točke 2. člena Uredbe
1122/2009/ES in vključuje GERK-e z vrsto dejanske rabe 1300
– trajni travnik, 1321 – barjanski travnik ali 1800 – kmetijsko
zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem;
g) ekstenzivni kraški pašnik je GERK s šifro »1430 – ekstenzivni kraški pašnik«, kakor je določen v predpisu, ki ureja
RKG;
h) mejica je strukturni element kmetijske krajine. Je pas
lesnatega rastlinstva (grmovja ali drevja) v pretežno odprti kulturni krajini, širok do deset metrov, pestre botanične sestave ter
pomemben življenjski in varovalni prostor za živali in rastline.
Večinoma poteka ob mejah GERK-ov, vodotokih, cestah, kolovozih, melioracijskih kanalih ipd.;
i) trajni nasadi so vinogradi, hmeljišča, intenzivni sadovnjaki vključno z nasadi jagod, oljčniki in ekstenzivni oziroma
travniški sadovnjaki, ki so vpisani v RKG;
j) register plačilnih pravic je računalniška zbirka podatkov o plačilnih pravicah, ki vsebuje podatke, določene v prvem odstavku 7. člena Uredbe 1122/2009/ES in omogoča
neposreden dostop do podatkov v skladu z 18 členom Uredbe
73/2009/ES;
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k) ugotovljena površina KZU je tista površina KZU, ki je
ugotovljena po izvedenih administrativnih kontrolah in kontrolah
na kraju samem in pomeni površino, ki izpolnjuje vse pogoje,
določene v pravilih za odobritev pomoči;
l) ugotovljena površina ekstenzivnega kraškega pašnika
je tista površina ekstenzivnega kraškega pašnika, ki je ugotovljena po izvedenih administrativnih kontrolah in kontrolah na
kraju samem;
m) glava velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) na ha
ugotovljene površine KZU in ugotovljene površine ekstenzivnega kraškega pašnika je obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu za kmetijskookoljska plačila za ukrepe osi 2 iz PRP
2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: KOP) ali kmetijskookoljske
ukrepe iz PRP 2004–2006, ki se izvajajo v letih 2007–2010 (v
nadaljnjem besedilu: SKOP);
n) individualna mlečna kvota je individualna referenčna
količina mleka iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu;
o) zbirna vloga je enotni zahtevek iz 10. člena Uredbe
1120/2009/ES;
p) zapoznela vložitev je pozna predložitev iz 23. in 24. člena Uredbe 1120/2009/ES in
r) zapisnik o kontroli je poročilo o kontroli iz 32. in 54. člena
Uredbe 1120/2009/ES ter 13. člena Uredbe 1975/2006/ES.
3. člen
(pristojni organ)
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) je pristojni organ
za vzpostavitev in vodenje registra plačilnih pravic ter izvajanje
IAKS vključno s kontrolo upravičenosti in navzkrižne sklad
nosti.
4. člen
(upravičenci)
Upravičenci do ukrepov kmetijske politike so določeni
v predpisih, ki urejajo ukrepe iz drugega in tretjega odstavka
1. člena te uredbe.
5. člen
(nosilec kmetijskega gospodarstva)
(1) Za kmetijsko gospodarstvo vlaga zahtevke za ukrepe
kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) nosilec
kmetijskega gospodarstva, ki je tudi prejemnik sredstev, razen
če je s predpisi iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te
uredbe določeno drugače.
(2) Vsa kmetijska gospodarstva morajo pri izpolnjevanju
zahtevkov uporabljati identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID).
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 11. člena Uredbe 1120/2009/ES lahko nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
je hkrati tudi nosilec kmetijskega gospodarstva – planina (v
nadaljnjem besedilu: KMG – planina) ali kmetijskega gospodarstva – skupni pašnik (v nadaljnjem besedilu: KMG – skupni
pašnik), v posameznem letu vloži zbirne vloge za vsa kmetijska
gospodarstva, na katerih je v RKG določen za nosilca kmetijskega gospodarstva.
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je v postopku
izbrisa in je v letu 2009 na nekaterih površinah uveljavljal
ukrepe SKOP ali KOP, v letu 2010 pa iste površine uporablja
drugo kmetijsko gospodarstvo, elektronsko izpolni obrazec F
iz petega odstavka 14. člena te uredbe in ga pošlje agenciji v
elektronski obliki od 8. marca do vključno 9. junija 2010.
(5) Agencija nakazila sredstev za ukrepe kmetijske politike iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe nakazuje
nosilcu kmetijskega gospodarstva na transakcijski račun, ki
ga nosilec navede na obrazcu A iz točke a) četrtega odstavka
11. člena te uredbe. Če je nosilec KMG – planina ali KMG –
skupni pašnik agrarna ali pašna skupnost, se sredstva nakazujejo na transakcijski račun agrarne ali pašne skupnosti.
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6. člen
(identifikacijski sistem za zemljišča)
(1) Identifikacijski sistem za zemljišča, ki se uporablja v
okviru IAKS-a, temelji na GERK-ih. GERK je referenčna parcela za IAKS in je enolično določen z identifikacijsko oznako
GERK-PID.
(2) Na vlogah se za posamezen GERK obvezno navajajo GERK-PID, domače ime GERK-a, vrsta dejanske rabe in
površina.
(3) Če je na GERK-u z vrsto dejanske rabe 1100 – njiva
ali 1160 – hmeljišče, ki je v premeni, več poljin, se meje med
njimi pri vnosu v zbirno vlogo vnesejo grafično. Površina tako
opredeljene poljine je osnova za uveljavljanje zahtevkov.
(4) Površina GERK-a oziroma poljine je izražena v hektarjih na štiri decimalke natančno.
(5) Podatki o površinah iz zahtevkov se navajajo v hektarjih na dve decimalki tako, da se tretje in četrto decimalno
mesto odrežeta.
7. člen
(splošna načela v zvezi s kmetijskimi zemljišči)
(1) Minimalna površina kmetijske parcele, za katero se
lahko uveljavlja zahtevek je 0,1 hektarja, razen če je v predpisih, ki urejajo ukrepe iz 1. člena te uredbe, določeno drugače.
(2) Kmetijsko zemljišče, ki leži v sosednji državi članici
Evropske unije in je v RKG vpisano kot del kmetijskega gospodarstva, se pri obravnavi zahtevkov upošteva pri izračunu
obtežbe za KOP in SKOP, pri izračunu letnega vnosa dušika
in pri izračunu obtežbe za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo
ženskih govedi, opredeljeno v predpisu, ki ureja neposredna
plačila v kmetijstvu, če leži v neposredni bližini kmetijskega
gospodarstva in če nosilec kmetijskega gospodarstva priloži
izjavo, da za to zemljišče ne uveljavlja pomoči v sosednji državi
članici Evropske unije.
(3) Kmetijsko zemljišče, ki leži v sosednji državi, ki ni
članica Evropske unije in je v RKG vpisano kot del kmetijskega gospodarstva, se pri obravnavi zahtevkov ne upošteva pri
izračunu obtežbe za KOP in SKOP, pri izračunu vnosa dušika
in pri izračunu obtežbe za dodatno plačilo za ekstenzivno
rejo ženskih govedi iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v
kmetijstvu.
(4) Če ima kmetijsko gospodarstvo živali na paši na trajnih
travnikih v skupni rabi vsaj 80 dni na KMG – planina ali KMG
– skupni pašnik, se mu sorazmerni delež površin v skupni rabi
upošteva pri izračunu obtežbe za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi, iz predpisa, ki ureja neposredna
plačila v kmetijstvu. Sorazmerni delež površin trajnih travnikov,
ki se priključi kmetijskemu gospodarstvu, se izračuna tako, da
se upošteva delež površine, ki ga na KMG – planina ali KMG
– skupni pašnik uporabljajo živali posameznega kmetijskega
gospodarstva. Pri izračunu se upoštevajo podatki o površinah
trajnih travnikov iz obrazca »D – Prijava površin kmetijskih
rastlin in zahtevkov na površino« za KMG – planina ali KMG
– skupni pašnik ter vse živali, navedene na obrazcu »Zapisnik
o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik« z upoštevanjem koeficientov za preračun v GVŽ, navedenih na tem
obrazcu.
(5) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
za kmetijska gospodarstva, ki imajo v uporabi individualno
planino.
(6) Površina avtohtonih in tradicionalnih sort v trajnem
nasadu se izračuna po enačbi:
površina avtohtonih =
in tradicionalnih sort

površina GERK-a X število sadik
avtohtonih in tradicionalnih sort
število vseh sadik
v trajnem nasadu

(7) Podatki o avtohtonih in tradicionalnih sortah sadnih
rastlin, vinske trte, hmelja in oljk se prevzamejo iz RKG in jih
na zahtevkih ni treba navajati.
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II. VLOGE IN ZAHTEVKI
1. Splošno
8. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in
agencija pripravita Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske
politike za leto 2010 in Navodila za izpolnjevanje in vlaganje
zbirne vloge ter drugih zahtevkov za leto 2010 (v nadaljnjem
besedilu: navodila).
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki uveljavlja kateri
koli ukrep iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe,
mora biti vpisan v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG in
mora imeti v RKG prijavljena vsa KZU na območju Republike
Slovenije. Podatke v RKG, ki so neusklajeni z določbami predpisa, ki ureja RKG, mora nosilec kmetijskega gospodarstva,
urediti na pristojni upravni enoti vsaj en dan pred elektronskim
izpolnjevanjem zbirne vloge. Neusklajeni podatki so objavljeni
na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
in so dostopni z navedbo KMG-MID-a.
(3) Če nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja KOP
podukrep »Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov«, mora najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge v
RKG vpisati GERK-e »1430 – ekstenzivni kraški pašnik«.
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva zbirno vlogo, zahtevke in določene priloge izpolnjuje elektronsko ter jih praviloma pošlje agenciji v elektronski obliki, podpisane z varnim
elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom ali kot podpisan računalniški izpis s priporočeno pošto. Priloge, za katere
je v navodilih iz prvega odstavka tega člena določeno, da se
ne izpolnjujejo elektronsko, ali ki jih ni mogoče izpolnjevati elektronsko, nosilec kmetijskega gospodarstva pošlje na agencijo
s priporočeno pošto.
(5) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev
vlog agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu:
http://e-kmetija.gov.si, preko katerega se nosilec kmetijskega
gospodarstva ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev
z uporabo varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom prijavi v informacijski sistem agencije, dostopa do vseh
podatkov, ki se nanašajo na njegovo kmetijsko gospodarstvo
in so potrebni za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos
vloge vključno z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim
potrdilom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki mu izda
potrdilo o uspešni vložitvi vloge. Če vlogo vlaga pooblaščenec
za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo
vloge registrirati na agenciji.
(6) S podpisom na zbirni vlogi ali na zahtevku nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma njegov pooblaščenec potrdi
pravilnost vnosa opisnih podatkov in pravilnost morebitnega
grafičnega vnosa.
(7) V skladu s predpisi iz drugega in tretjega odstavka
1. člena te uredbe se za ukrepe kmetijske politike za leto 2010
upoštevajo podatki o GERK-ih za KZU, podatki o GERK-ih
1430 – ekstenzivni kraški pašnik, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo podukrepa KOP 214-II/10 Ohranjanje ekstenzivnih kraških
pašnikov, podatki o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev iz »Elaborata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v
Republiki Sloveniji« z dne 15. februarja 2003, podatki o točkah
kmetijskega gospodarstva v območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu:OMD) in podatki
o vključenosti GERK-ov v OMD, ki jih agencija na stanje en dan
pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge prenese iz RKG
v svoj informacijski sistem.
(8) Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo hraniti kopije
vlog, zahtevkov in predpisanih prilog oziroma računalniških
izpisov elektronsko poslanih vlog še najmanj pet let po dnevu
pridobitve sredstev, razen če predpisi iz 1. člena te uredbe
določajo drugače.
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(9) Podatke iz vlog, zahtevkov in predpisanih prilog, ki jih
agenciji pošljejo nosilci kmetijskih gospodarstev, vodi agencija v računalniški evidenci o finančnih pomočeh v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijstvo, in v skladu s prvim odstavkom
16. člena Uredbe 73/2009/ES.
(10) Podatki iz prejšnjega odstavka se uporabljajo pri kontroli ukrepov kmetijske politike iz drugega in tretjega odstavka
1. člena te uredbe.
9. člen
(GVŽ za obtežbo KOP ali SKOP, OMD
in za letni vnos dušika)
(1) Pri izračunu GVŽ za obtežbo KOP ali SKOP se upoštevajo podatki o številu živali posameznih kategorij govedi in
posameznih kategorij drugih rejnih živali. Podatke o govedu
agencija prevzame iz centralnega registra govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) po stanju na dan 1. marec 2010 in na
štiri reprezentativne naključno izbrane datume, ki jih določi
in objavi na svoji spletni strani ne prej kakor v dveh tednih po
njihovi določitvi. Podatki o drugih rejnih živalih se upoštevajo
na dan 1. marec 2010, ki jih na obrazcu B iz točke b) četrtega
odstavka 11. člena te uredbe posreduje nosilec kmetijskega gospodarstva. Če prašiče in perutnino redi v turnusih, na obrazcu
B iz točke b) četrtega odstavka 11. člena te uredbe navede tudi
povprečno število živali v turnusu in skupno število dni vseh
turnusov v tekočem koledarskem letu. Če je povprečno število
živali v turnusu večje od števila te kategorije živali po stanju na
dan 1. marec 2010, se pri izračunu GVŽ upošteva povprečno
število živali v turnusu.
(2) Na obrazec B iz točke b) četrtega odstavka 11. člena
te uredbe nosilec kmetijskega gospodarstva v rubriko »drugo«
lahko navede samo naslednje rejne živali: gosi, race, pegatke,
jerebice, prepelice, golobe, pave, činčile, lame in ostalo rastlinojedo divjad za prirejo mesa.
(3) Pri izračunu letnega vnosa dušika se upoštevajo podatki o številu živali posameznih kategorij govedi in posameznih kategorij drugih rejnih živali. GVŽ posameznega kmetijskega gospodarstva je seštevek GVŽ goveda in GVŽ drugih rejnih
živali. GVŽ goveda se izračuna kot produkt aritmetičnega povprečja števila posameznih kategorij govedi iz CRG na pet datumov iz prvega odstavka tega člena in ustreznih koeficientov
GVŽ iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. GVŽ drugih rejnih
živali se izračuna tako da se število drugih rejnih živali pomnoži
z ustreznimi koeficienti GVŽ iz Priloge 1 te uredbe. Kadar na
obrazcu B iz točke b) četrtega odstavka 11. člena te uredbe
za isto kategorijo živali hkrati obstajata podatka o povprečnem
številu živali v turnusu in o številu rejnih živali po stanju na dan
1. marec 2010, se za izračun letnega vnosa dušika upošteva
podatek o povprečnem številu živali v turnusu.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se za KMG – planina oziroma KMG – skupni
pašnik GVŽ za izračun obtežbe za KOP ali SKOP in OMD in za
izračun letnega vnosa dušika izračuna z upoštevanjem podatkov o številu živali in koeficientov GVŽ iz »Zapisnika o prigonu
živali na pašo na planino ali skupni pašnik«.
(5) Obtežba za KOP ali SKOP posameznega kmetijskega
gospodarstva se za posamezen dan iz prvega odstavka tega
člena izračuna tako, da se GVŽ goveda in drugih rejnih živali na
ta dan deli z ugotovljenimi površinami KZU in ugotovljenimi površinami za ekstenzivne kraške pašnike za GERK-e iz obrazca
D iz točke d) četrtega odstavka 11. člena te uredbe.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se obtežba
za KOP ali SKOP in OMD za KMG – planina oziroma KMG –
skupni pašnik izračuna tako, da se GVŽ iz četrtega odstavka
tega člena deli z ugotovljenimi površinami KZU za GERK-e iz
obrazca D iz točke d) četrtega odstavka 11. člena te uredbe.
(7) Ne glede na določbo prvega, petega in šestega odstavka tega člena se za kmetijsko gospodarstvo in KMG –
planina oziroma KMG – skupni pašnik, za katero je izvedena
kontrola na kraju samem, za izpolnjevanje pogojev za obtežbo
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za KOP ali SKOP in OMD upošteva tudi število vseh rejnih
živali, ki jih ugotovi kontrolor.
(8) Letni vnos dušika na posameznem kmetijskem gospodarstvu se izračuna tako, da se najprej izračuna letne vnose
dušika za posamezne vrste in kategorije živali, nato se le-te
sešteje in deli z ugotovljeno površino KZU in ugotovljeno površino ekstenzivnih kraških pašnikov za GERK-e iz obrazca D iz
točke d) četrtega odstavka 11. člena te uredbe. Pri kmetijskih
gospodarstvih, ki v tekočem letu oddajajo ali nabavljajo živinska gnojila, se pri izračunu letnega vnosa dušika upoštevajo
tudi podatki o količini oddanih ali nabavljenih živinskih gnojilih iz
obrazca B1 iz točke c) četrtega odstavka 11. člena te uredbe in
vsebnost dušika v teh gnojilih iz predpisa, ki ureja varstvo voda
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
(9) Letni vnos dušika za posamezno vrsto ali kategorije
živali iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:
LVN (kg N) = n x LKN (kg)
pri čemer je:
– LVN: letni vnos dušika za posamezno vrsto ali kategorijo
rejnih živali,
– n: je število GVŽ posamezne vrste oziroma kategorije
živali iz tretjega odstavka tega člena,
– LKN: je letna količina dušika za en GVŽ posamezne
vrste ali kategorije živali iz enajstega odstavka tega člena.
(10) Za vrste ali kategorije živali, ki se redijo v turnusih,
se letni vnos dušika iz enačbe iz prejšnjega odstavka pomnoži
s skupnim številom dni vseh turnusov v tekočem koledarskem
letu navedenih na obrazcu B iz točke b) četrtega odstavka
11. člena te uredbe in deli s 365.
(11) Letna količina dušika za en GVŽ goveda, drobnice,
kuncev in jelenjadi je 70 kg, za en GVŽ konjev, oslov, mezgov
in mul 60 kg, za en GVŽ prašičev 80 kg in za en GVŽ perutnine
85 kg, razen za kokoši nesnice za katere je 105 kg.
(12) Ne glede na določbe osmega in devetega odstavka
tega člena se letni vnos dušika za KMG – planina ali KMG
– skupni pašnik izračuna z upoštevanjem podatkov o številu
živali, ki izpolnjujejo pogoje iz predpisa, ki ureja ukrepe osi 2 iz
PRP 2007–2013 in koeficientov GVŽ iz »Zapisnika o prigonu
živali na pašo na planino ali skupni pašnik«.
(13) Za kmetijsko gospodarstvo, ki za del leta premesti
svoje živali na pašo na KMG – planina ali KMG – skupni pašnik,
se količina letnega vnosa dušika zmanjša za količino, ki so jo
te živali prispevale k izračunu letnega vnosa dušika za KMG
– planina ali KMG – skupni pašnik, izračunanem v skladu s
prejšnjim odstavkom.
10. člen
(predtisk)
(1) Pred rokom za vložitev zbirne vloge in drugih zahtevkov agencija pošlje nosilcem kmetijskih gospodarstev predtisk
in »Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto
2010«, ki so skupaj z obrazci dostopna tudi na spletni strani
agencije.
(2) Predtisk iz prejšnjega odstavka obsega opisne podatke o kmetijskem gospodarstvu in o vključenosti GERK-a v
posamezna območja ter podatke o plačilnih pravicah v skladu
s 7. in 12. členom Uredbe 1122/2009/ES. Agencija pošlje te
podatke nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so v letu 2009
oddali zbirno vlogo. Na predtisku je stanje podatkov iz RKG
na dan 17. januarja 2010 in stanje podatkov plačilnih pravic
iz registra plačilnih pravic na dan 29. januarja 2010. Grafični podatki o zemljiščih, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo
prijavljene v RKG, so dostopni na spletni strani ministrstva:
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp z navedbo KMG-MID-a.
(3) Predtiskani opisni podatki o kmetijskem gospodarstvu
vključujejo:
a) podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva,
b) podatke o vrsti kmetijskega gospodarstva,
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c) podatke o KZU:
– GERK-PID,
– domače ime GERK-a,
– vrsto dejanske rabe GERK-a,
– površino GERK-a,
– podatek o povprečnem nagibu njiv, če je ta večji od 20
odstotkov,
d) podatke o točkah kmetijskega gospodarstva v območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
e) podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev na podlagi »Elaborata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za
kmetijstvo v Republiki Sloveniji« z dne 15. februarja 2003 in
f) podatek o vključenosti GERK-a v območja, za katera
veljajo določene zahteve v zvezi z navzkrižno skladnostjo (vodovarstvena območja (VVO_10), najožja vodovarstvena območja (VVO_1_10) in območje NATURA 2000 (NATURA_07)).
(4) Za predtisk ministrstvo zagotovi agenciji podatke iz
prejšnjega odstavka.
2. Zbirna vloga in zahtevki
11. člen
(zbirna vloga)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev vključno z nosilci KMG
– planina in KMG – skupni pašnik morajo od 8. marca do
15. maja 2010 pri agenciji vložiti zbirno vlogo, če:
– uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike iz
drugega odstavka 1. člena te uredbe ali imajo petletno obveznost za SKOP in KOP ter v tem letu ne uveljavljajo SKOP ali
KOP,
– uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike iz
tretjega odstavka 1. člena te uredbe in izvajajo kmetijsko dejavnost na KZU v skladu s točko c) 2. člena Uredbe 73/2009/ES
in/ali na ekstenzivnih kraških pašnikih ali redijo živali,
– so zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti,
– dajejo v promet živinska gnojila kmetijskim gospodarstvom.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka nosilcem
kmetijskih gospodarstev, ki nimajo v uporabi kmetijskih zemljišč
in redijo samo čebele ter uveljavljajo le ukrepe iz programa na
področju čebelarstva, ni treba vložiti zbirne vloge.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo ukrepe iz tretjega
odstavka 1. člena te uredbe, ni treba vložiti zbirne vloge, če je v
predpisih, ki urejajo te ukrepe, določeno, da se za administrativno kontrolo posameznega ukrepa lahko uporabijo podatki iz
RKG ali drugih evidenc.
(4) Zbirno vlogo sestavljajo:
a) obrazec »A – Izjave nosilca kmetijskega gospodarstva«
(v nadaljnjem besedilu: obrazec A);
b) obrazec »B – Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu« (v nadaljnjem besedilu: obrazec B);
c) obrazec »B1 – Oddaja/nabava živinskih gnojil« (v nadaljnjem besedilu: obrazec B1);
d) obrazec »D – Prijava površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino« (v nadaljnjem besedilu: obrazec D), ki
vključuje:
– zahtevek za pomoč za stročnice;
– zahtevek za podporo za pridelovanje lupinarjev;
– zahtevke za plačila na površino za ukrepe osi 2 iz PRP
2007–2013 ali za ukrepe SKOP iz PRP 2004–2006;
– prijavo upravičenih površin za izplačilo plačilnih pravic;
e) obrazec »Zahtevek za dodelitev dodatkov za ovce in
koze, za hmeljišča in za ohranitev živinoreje na kmetijskem
gospodarstvu s travinjem ter dodatno plačilo za mleko za
gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva za leto 2010
ter zahtevek za izplačilo plačilnih pravic z vsemi dodatki za
leto 2010«;
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f) obrazec »G – Zahtevek za kmetijskookoljska plačila
– reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali« (v
nadaljnjem besedilu: obrazec G);
g) obrazec »E – Zahtevek za kmetijskookoljska plačila –
ozelenitev njivskih površin« (v nadaljnjem besedilu: obrazec
E);
h) obrazec »H – Zahtevek za kmetijskookoljska plačila
– pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin
za neprezimne strniščne posevke« (v nadaljnjem besedilu:
obrazec H).
(5) Obvezne sestavine zbirne vloge so obrazec A, obrazec
B in obrazec B1, če kmetijsko gospodarstvo oddaja živinska
gnojila, ter prijava vseh površin in kmetijskih rastlin na obrazcu
D, pa tudi sort, če tako določajo predpisi, ki urejajo ukrepe iz
drugega odstavka 1. člena te uredbe.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obrazec
B ne izpolnjuje, če na kmetijskem gospodarstvu ne redijo živali.
V tem primeru se ob vnosu zbirne vloge v evidenco o finančnih
pomočeh zabeleži, da kmetijsko gospodarstvo ne redi živali.
(7) Ne glede na določbo petega odstavka tega člena
se obrazec D ne izpolnjuje, če kmetijsko gospodarstvo nima
KZU in/ali ekstenzivnih kraških pašnikov. V tem primeru se ob
vnosu podatkov zbirne vloge v evidenco o finančnih pomočeh
zabeleži da kmetijsko gospodarstvo nima KZU.
(8) Obrazec B1 vloži nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
oddaja živinska gnojila, prejemnik živilskih gnojil pa s podpisom
računalniškega izpisa obrazca B1 potrdi prejem gnojil. Podatki
iz tega obrazca se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za posamezne ukrepe kmetijske politike za kmetijsko gospodarstvo,
ki oddaja živinska gnojila, in za kmetijsko gospodarstvo, ki je
prejemnik živinskih gnojil.
(9) Zbirna vloga vsebuje podatke, ki so potrebni za ugotovitev upravičenosti do pomoči, zlasti:
– osebne podatke nosilca kmetijskega gospodarstva;
– zahtevke za ukrepe, ki jih uveljavlja nosilec kmetijskega
gospodarstva;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo vseh KZU in ekstenzivnih kraških pašnikov, prijavljenih po GERK-ih, njihovo
površino, izraženo v hektarjih na štiri decimalna mesta, njihovo
lokacijo in vrsto dejanske rabe;
– podatke o plačilnih pravicah;
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da je prijavil
vsa KZU, da je seznanjen z zahtevami navzkrižne skladnosti
ter s pogoji za ukrepe, ki jih uveljavlja in predpisanimi sankcijami,
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva o prevzemu
nove petletne obveznosti za izvajanje podukrepa KOP,
– izjavo nosilca, da se smejo vsi podatki iz zbirne vloge
in zahtevkov uporabiti tudi za državne pomoči in za ukrepe
kmetijske politike iz predpisa, ki ureja finančne pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.
(10) Če po izvedenih kontrolah iz III. poglavja te uredbe
agencija ugotovi v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe osi 2 iz
PRP 2007–2013, da se je nosilec kmetijskega gospodarstva z
vložitvijo zahtevka za podukrep KOP prvič vključil v izvajanje
tega podukrepa, se nosilec z izjavo iz šeste alinee prejšnjega
odstavka z letom 2010 obveže za prevzem nove petletne
obveznosti za izvajanje tega podukrepa v skladu s predpisanimi pogoji. Če nosilec kmetijskega gospodarstva ne izpolnjuje
predpisanih pogojev, se izjava iz šeste alinee prejšnjega odstavka šteje za brezpredmetno.
(11) Zbirna vloga mora biti v celoti pravilno izpolnjena.
Na obrazec B se ob vnosu zbirne vloge prevzamejo podatki o
govedu iz CRG po stanju na dan 1. marec 2010. Na obrazcu
D nosilec kmetijskega gospodarstva navede kmetijske rastline
in, če je predpisano, tudi sorte rastlin, ki jih poseje jeseni leta
2009 ali spomladi leta 2010, na obrazcu E pa navede kmetijske rastline, za katere uveljavlja podukrep ozelenitve njivskih
površin iz PRP 2007–2013 in ki jih poseje v obdobju od 1. julija
do 25. oktobra 2010.
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12. člen

15. člen

(vloge, ki se vložijo hkrati z zbirno vlogo)

(spremembe zbirne vloge)

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki v skladu s PRP 2007–
2013 na določeni površini uveljavljajo spremembo pri podukrepu KOP sonaravna reja domačih živali (REJ) zaradi pojava
koruznega hrošča, vložijo hkrati z zbirno vlogo tudi obrazec
»Vloga za uveljavljanje sprememb pri izvajanju ukrepa kmetijskookoljskih plačil (podukrepov KOP) zaradi pojava koruznega
hrošča«.

(1) Spremembe zbirne vloge po poteku roka za vlaganje
iz prvega odstavka 11. člena te uredbe so mogoče do 31. maja
2010 v skladu z določbami 14. člena Uredbe 1122/2009/ES in
od 1. do 9. junija 2010 z znižanjem zneskov na delovni dan
za vloženo spremembo v skladu 23. in 24. členom Uredbe
1122/2009/ES. Nosilec kmetijskega gospodarstva vloži spremembe zbirne vloge na agencijo v skladu s četrtim do šestim
odstavkom 8. člena te uredbe.
(2) Ob upoštevanju pogojev zadevnih shem pomoči se
v okviru spremembe zbirne vloge lahko dodata posamezna
kmetijska parcela in ustrezen zahtevek za pomoč ali posamezno plačilno pravico, lahko pa se spremeni tudi dejanska raba
ali vrsta pomoči.
(3) Ob upoštevanju rokov iz prvega odstavka tega člena
ter določb 22. in 23. člena Uredbe 1122/2009/ES je nosilec
kmetijskega gospodarstva dolžan vložiti vlogo za spremembo
kmetijske rastline po oddaji zbirne vloge le, če spremenjena
kmetijska rastlina vpliva na izpolnjevanje pogojev za podukrep
KOP/SKOP ekološko kmetovanje (EK), podukrep KOP/SKOP
pokritost tal na vodovarstvenem območju (VVO), pomoč za
stročnice in podporo za pridelavo lupinarjev.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je nosilec
kmetijskega gospodarstva dolžan vložiti vlogo za spremembo
kmetijske rastline po oddaji zbirne vloge, če gre za konopljo.
Vlogo za spremembo kmetijske rastline je nosilec kmetijskega
gospodarstva dolžan vložiti vedno tudi, kadar katerokoli drugo
kmetijsko rastlino nadomesti s konopljo.
(5) Kadar je agencija že obvestila nosilca kmetijskega
gospodarstva o nepravilnostih v zbirni vlogi ali o svoji nameri,
da izvede kontrolo na kraju samem, in kadar se pri tej kontroli
odkrijejo nepravilnosti, se spremembe v skladu s prvim, drugim,
tretjim in četrtim odstavkom tega člena ne odobrijo za tiste
kmetijske parcele, ki jih te nepravilnosti zadevajo.

13. člen
(zahtevki za živali, ki niso sestavni del zbirne vloge)
(1) Zahtevek za pomoč za živali se vlaga v skladu s
16. členom Uredbe 1122/2009/ES, predpisi, ki urejajo ukrepe iz
drugega odstavka 1. člena te uredbe, določbami tega člena in
določbami četrtega do šestega odstavka 8. člena te uredbe.
(2) Zahtevek za posebno premijo za bike in vole vlagajo
nosilci kmetijskih gospodarstev na obrazcu »Zahtevek za posebno premijo za bike in vole« v rokih, določenih v predpisu, ki
ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
(3) Zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi vlagajo nosilci kmetijskih gospodarstev na obrazcu
»Zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih
govedi« v rokih, določenih v predpisu, ki ureja neposredna
plačila v kmetijstvu.
14. člen
(priloge zbirne vloge)
(1) Kadar je na obrazcu D prijavljena konoplja, nosilec
kmetijskega gospodarstva na tem obrazcu navede tudi sorte
in zbirni vlogi priloži uradne etikete, s katerimi je opremljeno
seme v skladu s predpisom, ki ureja trženje semena oljnic in
predivnic. Druga potrebna dokazila za konopljo (dovoljenje za
gojenje konoplje in količino posejanega semena na hektar)
agencija pridobi na ministrstvu najpozneje do 1. avgusta 2010.
Če se setev konoplje izvede po 15. maju 2010, nosilci kmetijskih gospodarstev pošljejo agenciji uradne etikete, s katerimi
je opremljeno seme konoplje, najpozneje do 30. junija 2010.
Agencija te etikete vrne nosilcem in na njih označi, da so ji bile
poslane zaradi uveljavljanja ukrepov kmetijske politike.
(2) Pri zahtevku za podporo za pridelovanje lupinarjev se
podatki o vrsti lupinarjev in številu dreves oziroma grmov na
hektar prevzamejo iz RKG.
(3) Pri uveljavljanju ukrepov: izravnalnih plačil za OMD,
KOP za planinsko pašo ali SKOP za planinsko pašo nosilec
kmetijskega gospodarstva za KMG – planina ali KMG – skupni
pašnik najpozneje do 30. junija 2010 pošlje agenciji »Zapisnik o
prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik« in, če uveljavlja dodatek za pastirja, tudi kopijo pogodbe s pastirjem.
(4) Podatki iz obrazca »Zapisnik o prigonu živali na pašo
na planino ali skupni pašnik« se lahko uporabijo za sporočanje podatkov o premiku govedi. V tem primeru mora nosilec
KMG – planina ali KMG – skupni pašnik poslati en izvod tega
obrazca pooblaščenemu veterinarju najpozneje v sedmih dneh
po prigonu živali na pašo.
(5) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v letu 2009
na določenih površinah kmetijskega gospodarstva uveljavljali
ukrepe SKOP ali KOP, v letu 2010 pa iste površine uporabljajo
druga kmetijska gospodarstva, vložijo kot prilogo zbirne vloge
obrazec »F – Prodaja/odstop zemljišč, vključenih v kmetijskookoljska plačila v predhodnem letu, drugemu kmetijskemu
gospodarstvu«.
(6) Ne glede na 11. člen te uredbe lahko nosilec kmetijskega gospodarstva, ki oddaja živinska gnojila, obrazce B1
vloži na agencijo najpozneje do 31. avgusta 2010.
(7) Priloge iz tega člena nosilci kmetijskih gospodarstev
pošljejo agenciji na način iz četrtega do šestega odstavka
8. člena te uredbe in v skladu z navodili iz prvega odstavka
8. člena te uredbe.

16. člen
(umik zahtevkov)
V skladu z določbo 25. člena Uredbe 1122/2009/ES lahko
nosilec kmetijskega gospodarstva zahtevek za pomoč kadarkoli popolnoma ali delno umakne tako, da vlogo za umik vloži
na agencijo v skladu s četrtim do šestim odstavkom 8. člena
te uredbe.
17. člen
(zapoznela vložitev)
Zapoznela vložitev zbirne vloge ali zahtevkov po preteku
predpisanega roka za vložitev se obravnava v skladu z določbami 23. in 24. člena Uredbe 1122/2009/ES.
18. člen
(pooblaščenec za vlaganje zahtevkov)
Če zahtevke za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike vlaga pooblaščenec nosilca kmetijskega gospodarstva, se
sredstva nakažejo neposredno nosilcu kmetijskega gospodarstva.
19. člen
(kmetijska svetovalna služba)
(1) Kmetijska svetovalna služba brezplačno svetuje nosilcem kmetijskih gospodarstev v zvezi z ukrepi kmetijske politike,
pomaga pri izpolnjevanju zbirne vloge in drugih zahtevkov v
skladu s tretjim odstavkom tega člena ter organizira in izvede
elektronsko izpolnjevanje vlog vključno z vabljenjem nosilcev
kmetijskih gospodarstev.
(2) Če kmetijski svetovalec po naročilu nosilca kmetijskega gospodarstva izpolnjuje zbirno vlogo ali posamezni zahtevek, je strošek dela, ki ga poravna nosilec, 12,52 eura na uro.
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(3) Kmetijski svetovalec ima za opravljanje nalog iz te
uredbe in nalog določenih v predpisih iz drugega in tretjega
odstavka 1. člena te uredbe, možnost vpogleda v:
– podatke iz RKG,
– podatke iz evidence o finančnih pomočeh za tekoče in
predhodna leta,
– podatke o individualnih mlečnih kvotah,
– podatke iz CRG,
– podatke iz centralnega registra drobnice (v nadaljnjem
besedilu: CRD),
– podatke iz centralnega registra prašičev (v nadaljnjem
besedilu: CRPŠ),
– evidence, ki se uporabljajo za navzkrižno skladnost in
kontrolo SKOP in KOP,
– podatke zemljiškega katastra in
– druge grafične podatke: zemljiškokatastrski prikaz, ortofoto in dejansko rabo iz evidence dejanske rabe kmetijskih
in gozdnih zemljišč.
III. KONTROLE
1. Splošno
20. člen
(kontrole)
(1) Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem se
izvajajo v skladu s 26. členom Uredbe 1122/2009/ES, kontrole
upravičenosti v skladu z 20. členom Uredbe 73/2009/ES in
28. do 46. členom Uredbe 1122/2009/ES, kontrole navzkrižne
skladnosti pa v skladu z 22. členom Uredbe 73/2009/ES in
47. do 54. členom Uredbe 1122/2009/ES.
(2) Kontrole za ukrepe SKOP iz PRP 2004–2006 se
izvajajo tudi v skladu z Uredbo 817/2004/ES in predpisom, ki
ureja kmetijsko okoljske ukrepe iz PRP 2004–2006, kontrole
za ukrepe osi 2 iz PRP 2007–2013 pa tudi v skladu z Uredbo
1975/2006/ES in predpisom, ki ureja ukrepe osi 2 iz PRP
2007–2013.
(3) Agencija v skladu z akreditacijskimi merili za kontrole,
določenimi v Uredbi 885/2006/ES, za posamezna kmetijska gospodarstva, za katera je bila v tekočem letu izvedena kontrola
na kraju samem, opravi dodatno preverjanje v skladu s točko
C (vi) priloge 1 Uredbe 885/2006/ES za preprečevanje in odkrivanje goljufij in drugih nepravilnosti (v nadaljnjem besedilu:
superkontrola). S superkontrolo se delno ali v celoti ponovijo že
izvedene kontrole na kraju samem zaradi dodatnega preverjanja dela posameznih kontrolorjev in za izboljšanje učinkovitosti
kontrole.
(4) Če nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec prepreči izvedbo kontrole navzkrižne skladnosti na kraju samem, se vsi njegovi zahtevki zmanjšajo za
25 odstotkov.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, ko nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec prepreči izvedbo kontrole navzkrižne skladnosti, ki se
izvaja le za standard identifikacije in registracije govedi ali le
za standard identifikacije in registracije drobnice, vsi njegovi
zahtevki zmanjšajo za 15 odstotkov.
(6) Šteje se, da nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec prepreči izvedbo kontrole iz četrtega in petega odstavka tega člena, če nosilec kmetijskega gospodarstva
ali njegov pooblaščenec kontrolorju ne dovoli izvedbe kontrole
oziroma mu ne omogoči izvedbe kontrole na kraju samem.
2. Kontrole upravičenosti
21. člen
(administrativne kontrole)
Administrativne kontrole vključujejo navzkrižno preverjanje, ki se izvaja v skladu z 28. in 29. členom Uredbe
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1122/2009/ES, 11. členom Uredbe 1975/2006/ES za ukrepe
osi 2 iz predpisa, ki ureja ukrepe osi 2 iz PRP 2007–2013, ter
67. in 68. členom Uredbe 817/2004/ES za ukrepe SKOP iz
predpisa, ki ureja kmetijskookoljske ukrepe iz PRP 2004–2006.
Agencija pri izvajanju administrativnih kontrol preverja podatke
iz zbirnih vlog in drugih zahtevkov ter predpisanih prilog glede
na podatke iz podatkovnih zbirk ministrstva in drugih državnih
organov, in sicer:
– podatke o zemljiščih in trajnih nasadih glede na podatke
o GERK-ih iz RKG-ja;
– podatke o lokaciji nasadov trte za drugo rabo glede na
predpis, ki določa vinogradniška območja v Republiki Sloveniji;
– podatke o plačilnih pravicah, za katere se zahteva
izplačilo plačilnih pravic glede na podatke iz registra plačilnih
pravic;
– pri zahtevkih za posebne plačilne pravice brez upravičenih površin se preveri GVŽ iz referenčnih obdobij glede na
GVŽ na kmetijskem gospodarstvu za leto 2010 tako, kot je
določeno v predpisu, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu
pri čemer se za govedo uporabijo podatki iz CRG, za drobnico
pa podatki iz obrazca B;
– zahtevke za posebno premijo za bike in vole glede na
podatke iz CRG;
– zahtevke za ekstenzivno rejo ženskih govedi glede na
podatke iz CRG in podatke o individualnih mlečnih kvotah po
stanju na dan 1. april 2010;
– zahtevke za dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva glede na podatke o
individualnih mlečnih kvotah po stanju na dan 1. april 2010 in
podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev na podlagi »Elaborata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo
v Republiki Sloveniji« z dne 15. februarja 2003;
– pri zahtevkih za ukrep podpore za ohranitev živinoreje
na kmetijskih gospodarstvih s travinjem se izpolnjevanje pogojev preverja glede na podatke o ugotovljenih površinah iz zbirne
vloge za leto 2009;
– zahtevek za dodelitev dodatka na plačilne pravice iz
naslova razvezave neposrednega plačila na površino hmeljišča
glede na ugotovljene površine hmelja v obdelavi iz zbirnih vlog
za referenčno obdobje 2007–2008;
– zahtevke za dodelitev dodatka na plačilne pravice iz
naslova razvezave premij in dodatnih premij za ovce in koze
glede na odobrene premije in dodatne premije za ovce in koze
iz referenčnega obdobja 2007–2008;
– obtežbo za zahtevke KOP in SKOP glede na podatke
iz CRG, obrazca B, obrazca D in »Zapisnika o prigonu živali
na pašo na planino ali skupni pašnik« v skladu z 9. členom te
uredbe;
– zahtevke za izravnalna plačila za OMD glede na podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev iz »Elaborata območij z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« z dne 15. februarja 2003, podatki o vključenosti GERK-ov
v OMD, podatki o točkah kmetijskega gospodarstva v OMD iz
predpisa, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD;
– posamezne zahtevke za KOP glede na podatke iz
naslednjih uradnih evidenc: evidence območij grbinastih travnikov (GRB_08), evidence osrednjega območja pojavljanja
velikih zveri (ZVE_06), evidence ekološko pomembnih območij – ohranjanje posebnih traviščnih habitatov (HAB_07),
evidence ekološko pomembnih območij – ohranjanje traviščnih
habitatov metuljev (MET_07), evidence ekološko pomembnih
območij – ohranjanje območja steljnikov (STE_07), evidence
osrednjih območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območju NATURA 2000 (VTR_07) in evidence najožjih
vodovarstvenih območij (VVO-1_10) glede na stanje na dan
1. december 2009;
– posamezne zahtevke za SKOP glede na podatke iz
naslednjih uradnih evidenc: evidence območij grbinastih travnikov (GRB_06), evidence zavarovanih območij (KZO-10_06,
KZO-15_06, KZO-20_06), evidence osrednjega območja po-
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javljanja velikih zveri (ZVE_06), evidence ekološko pomembnih območij za ukrep ohranjanja posebnih traviščnih habitatov (HAB_06) in evidence najožjih vodovarstvenih območij
(VVO-1-PRP_06) glede na stanje na dan 1. december 2009;
– zahtevke za integrirano in ekološko pridelavo glede
na evidenco pridelovalcev ekoloških ali integriranih kmetijskih
pridelkov oziroma živil;
– zahtevke za ukrepe KOP in SKOP glede na evidenco
izobraževanj;
– dovoljenja uporabnikom blata iz čistilnih naprav glede
na podatke o izdanih dovoljenjih za uporabo blata iz čistilnih
naprav, ki jih izda Ministrstvo za okolje in prostor;
– podatke iz zahtevkov, če to zahtevajo predpisi, glede
na evidenco o finančnih podporah in evidenco inšpekcijskega
nadzora RKG;
– ime in priimek, enotno matično številko (EMŠO), davčno
številko ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva in članov
kmetije glede na podatke iz centralnega registra prebivalcev;
– podatke o poslovnih subjektih glede na podatke iz poslovnega registra Slovenije.
22. člen
(kontrole na kraju samem)
(1) Pri kontrolah na kraju samem se upoštevajo načela
iz 26. in 27. člena Uredbe 1122/2009/ES ter 14. člena Uredbe
1975/2006/ES za ukrepe osi 2 iz predpisa, ki ureja ukrepe osi
2 iz PRP 2007–2013.
(2) Pred začetkom kontrole na kraju samem za posamezno kmetijsko gospodarstvo se kontrolor seznani z razlogi za
izbiro kmetijskega gospodarstva v vzorec za kontrolo in z rezultati morebitnih istovrstnih kontrol na tem kmetijskem gospodarstvu, ki jih je v tekočem in predhodnem letu izvedla agencija,
ministrstvo ali Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(3) Kontrole na kraju samem iz te uredbe se, če je mogoče, izvajajo hkrati.
(4) Kontrole na kraju samem za živali se izvajajo v skladu
z 41. do 45. členom Uredbe 1122/2009/ES in, če je mogoče,
hkrati tudi za namene, določene v:
– Uredbi Komisije (ES) št. 1082/2003 z dne 23. junija 2003
o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000
Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, ki jih
je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo in registracijo
govedi (UL L št. 156 z dne 25. 6. 2003, str. 9), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (ES) št. 499/2004 z dne 17. marca
2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2003 glede roka in
vzorca za poročanje v sektorju govedi (Besedilo velja za EGP)
(UL L št. 80 z dne 18. 3. 2004, str. 24);
– Uredbi Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. oktobra
2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede najnižje
ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo
in registracijo ovc in koz (UL L št. 280 z dne 12. 10. 2006,
str. 3);
– Uredbi Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003
o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o
spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS
in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (ES) št. 759/2009 z dne 19. avgusta
2009 o spremembi Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 21/2004 o
uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L
št. 215 z dne 20. 8. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu Uredba
21/2004/ES);
– predpisu, ki ureja ukrepe SKOP iz PRP 2004–2006, in
– predpisu, ki ureja ukrepe osi 2 iz PRP 2007–2013.
(5) Po zaključenem tretjem obdobju vlaganja zahtevkov za
posebno premijo in dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih
govedi, določenem v predpisu, ki ureja neposredna plačila v
kmetijstvu, se za govedo, ki v času kontrole na kraju samem še
ni bilo v zahtevku, preveri ali je bil zahtevek za posamezno žival
vložen v katerem od treh obdobji. Če je bil vložen po kontroli na
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kraju samem, se za to žival upoštevajo tudi ugotovitve kontrole
na kraju samem in ob morebitnih nepravilnostih se uporabijo
znižanja in izključitve iz 65. člena Uredbe 1122/2009/ES.
(6) Agencija ugotovitve kontrol na kraju samem za živali
pošlje tudi v CRG in CRD.
(7) Pri izvajanju kontrol za ukrepe kmetijske politike za
govedo in kontrol za navzkrižno skladnost se za posamezna
kmetijska gospodarstva uporabijo tudi podatki o nadzoru, ki ga
izvedejo uradni veterinarji Veterinarske uprave Republike Slovenije in podatki o nadzoru, ki ga izvede inšpektorat. Podatke o
kršitvah Uredbe 1760/2000/ES, ki jih ugotovijo uradni veterinarji
Veterinarske uprave Republike Slovenije ali inšpektorat, agencija prevzame iz evidence, ki jo vodi Sektor za identifikacijo in
registracijo živali na ministrstvu.
23. člen
(obseg in izbira vzorca za kontrolo na kraju samem)
(1) Obseg kontrol na kraju samem se določi v skladu s
30. členom Uredbe 1122/2009/ES. Za ukrep KOP in OMD se
obseg kontrol na kraju samem določi v skladu z 12. členom
Uredbe 1975/2006/ES in za ukrep SKOP v skladu z 69. členom
Uredbe 817/2004/ES in PRP 2004–2006.
(2) Če je v skladu s 30. členom Uredbe 1122/2009/ES
mogoča izbira med dvema predpisanima obsegoma kontrol na
kraju samem, je skupno število teh kontrol najmanj:
– 20 odstotkov površin s konopljo v skladu z 39. členom
Uredbe 73/2009/ES;
– pet odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za posebno premijo za bike in vole;
– pet odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi;
– pet odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma
kmetijska gospodarstva;
– pet odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za podporo za ohranitev živinoreje na kmetijskih gospodarstvih s travinjem in
– pet odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za posebne plačilne pravice brez upravičenih površin.
(3) Kontrola iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka
vključuje kontrolo vseh govedi na kmetijskem gospodarstvu.
(4) Kontrola izpolnjevanja 50 odstotkov ohranitve kmetijske dejavnosti izražene v GVŽ za kmetijska gospodarstva
iz šeste alinee drugega odstavka tega člena, vključuje preverjanje števila živali za kategorije živali iz 14. člena Uredbe
1120/2009/ES.
(5) Vzorec za kontrolo na kraju samem se izbere v skladu
z 31. členom Uredbe 1122/2009/ES. Dejavnike za izbiro vzorca
kmetijskih gospodarstev za kontrolo na kraju samem in postopke kontrol določi agencija v soglasju z ministrstvom. Pri analizi
tveganja za izbiro vzorca kmetijskih gospodarstev za kontrolo
na kraju samem se prednostno upoštevajo dejavniki, pri katerih
je bilo v predhodnem letu ugotovljenih največ kršitev.
(6) Ugotovitve administrativne kontrole iz šestega odstavka 35. člena te uredbe se uporabi tudi za kontrolo pravočasnosti priglašanja dogodkov v CRG pri kmetijskih gospodarstvih iz
druge in tretje alinee drugega odstavka tega člena.
24. člen
(daljinsko zaznavanje)
(1) Kontrola površin na kraju samem se v določenem obsegu izvede z daljinskim zaznavanjem v skladu s 35. členom
Uredbe 1122/2009/ES.
(2) Kontrola z daljinskim zaznavanjem vključuje fotointerpretacijo prijavljenih zahtevkov na ortofotih narejenih iz
satelitskih ali letalskih posnetkov tekočega leta z namenom
ugotavljanja vrste dejanske rabe, vrste kmetijskih rastlin in
merjenja površin.
(3) Če s fotointerpretacijo ni mogoče nedvoumno potrditi
pravilnosti prijav dejanske rabe, vrste kmetijske rastline ali po-
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vršine zahtevkov na posameznem GERK-u, je treba za zadevni
GERK opraviti hiter terenski ogled, ki je sestavni del kontrole z
daljinskim zaznavanjem. Kontrolor o izvedbi hitrega terenskega
ogleda na kraju samem ne obvešča nosilca kmetijskega gospodarstva in opravi ogled brez njegove navzočnosti.
(4) V okviru hitrega terenskega ogleda iz prejšnjega odstavka kontrolor na kraju samem lahko:
– ugotavlja vrsto dejanske rabe oziroma vrsto kmetijske
rastline,
– z GPS napravo locira posamezne točke znotraj GERKa, meri in locira posamezne daljice GERK-a ali meri in locira
posamezne daljice poljine.
(5) Če kontrolor pri hitrem terenskem ogledu ugotovi, da
so potrebne meritve površine ali dodatno preverjanje, nadaljuje
kontrolo zadevnega GERK-a ob prisotnosti nosilca kmetijskega
gospodarstva na tradicionalni način, kot je določeno v prvem
odstavku 22. člena ter 25. in 26. členu te uredbe.
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(11) Če kontrolor pri kontroli na kraju samem na posameznem GERK-u ugotovi površino, za katero ni mogoče opredeliti
kmetijske rastline iz »Šifranta vrst oziroma skupin kmetijskih
rastlin ter pomoči«, v zapisnik o kontroli v rubriko »kmetijska
rastlina (KRMS)« navede šifro »000«.
(12) Podatki o prijavljeni, izmerjeni in ugotovljeni površini
se v zapisniku o kontroli navajajo v hektarjih na dve decimalki
tako, da se tretje in četrto decimalno mesto odrežeta.
26. člen
(ugotovitev površin na kraju samem)
(1) Ugotovitev površin na kraju samem izvede kontrolor v
skladu s 34. členom Uredbe 1122/2009/ES, pri čemer upošteva
tudi določbe predpisa, ki ureja RKG.
(2) Metode merjenja in tolerance meritev površin iz prejšnjega odstavka so določene v predpisu, ki določa metode
merjenja zemljišč in tolerance meritev.

25. člen

27. člen

(zapisnik o kontroli)

(preverjanje THC pri konoplji)

(1) Vse ugotovitve kontrol na kraju samem se v skladu z
32. in 54. členom Uredbe 1122/2009/ES ter 13. členom Uredbe
1975/2006/ES navedejo v zapisniku o kontroli, ki ga podpiše
nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec, ki
je bil navzoč pri izvedbi kontrole. Če je pri kontroli navzoč pooblaščenec, mora biti zapisniku o kontroli priloženo pooblastilo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pri kontroli z daljinskim
zaznavanjem iz prejšnjega člena, pri kateri niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti oziroma ni bila ugotovljena neustrezno
prijavljena dejanska raba GERK-a, podpis nosilca kmetijskega
gospodarstva v zapisniku o kontroli ni potreben.
(3) Če je ugotovitev neskladja pri kontroli na kraju samem,
ki se nanaša na posamezen GERK, prostorsko opredeljena, je
sestavni del zapisnika tudi grafični podatek o GERK-u vključno
z umestitvijo v prostor s koordinatami točk v državnem koordinatnem sistemu.
(4) Če se pri kontroli na kraju samem za posamezen
GERK ugotovi neujemanje s prijavo na zbirni vlogi, ki je v
neskladju z določbami predpisa, ki ureja RKG, se v skladu z
ugotovitvami kontrole izvede sprememba GERK-a v RKG.
(5) V primerih iz prejšnjega odstavka agencija podatke
iz zapisnika o kontroli v elektronski obliki pošlje pristojnim
upravnim enotam, ki spremembe GERK-ov po uradni dolžnosti
vnesejo v RKG, tudi če se je po kontroli na kraju samem del
GERK-a ali celoten GERK prenesel na drugo kmetijsko gospodarstvo. Podpisani zapisniki so arhivirani na agenciji.
(6) Če je po kontroli na kraju samem izvedena še superkontrola na kraju samem za preveritev izpolnjevanja pogojev za
posamezen ukrep iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, se
v skladu s pogoji za posamezen ukrep upoštevajo ugotovitve
obeh kontrol, razen pri kontroli površine in vrste dejanske rabe
GERK-a, pri katerih se upošteva ugotovitev zadnje izvedene
kontrole.
(7) Če je po kontroli na kraju samem izvedena še superkontrola na kraju samem za izpolnjevanje zahtev in standardov
navzkrižne skladnosti, se v skladu z zahtevami navzkrižne
skladnosti upoštevajo ugotovitve obeh kontrol.
(8) Če sta za kontrolo na kraju samem skladiščnih kapacitet za organska gnojila izvedeni dve kontroli, eno izvede
kontrolor, drugo pa pristojni inšpektorat, se upošteva ugotovitev
inšpektorata.
(9) Če kontrolor pri kontroli na kraju samem na posameznem GERK-u ugotovi kmetijsko zemljišče, ki je v uporabi drugega kmetijskega gospodarstva v zapisnik o kontroli v rubriko
»ugotovljena raba« navede šifro »9111«, v rubriko »kmetijska
rastlina (KRMS)« pa šifro »888«.
(10) Če kontrolor pri kontroli na kraju samem na posameznem GERK-u ugotovi površino, ki ni KZU ali ni v kmetijski rabi,
v zapisnik o kontroli v rubriko »ugotovljena raba« navede šifro
»9999«, v rubriko »kmetijska rastlina (KRMS)« pa šifro »000«.

Za preverjanje vsebnosti THC v konoplji je pristojna
agencija.
28. člen
(časovni razpored kontrol na kraju samem)
(1) Kontrole zahtevkov za posebno premijo za bike in vole
ter zahtevkov za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih
govedi se izvedejo najpozneje do 15. aprila 2011.
(2) Kontrole zahtevkov na površino za ukrepe iz drugega
odstavka 1. člena te uredbe se izvedejo do žetve oziroma neposredno po žetvi, vendar najpozneje do 15. oktobra 2010.
(3) Kontrole ukrepov za dodatno plačilo za mleko za
gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva se izvedejo
najpozneje do 15. oktobra 2010.
(4) Kontrole ukrepov za zahtevke pri podukrepu KOP
– ozelenitev njivskih površin se izvedejo v obdobju od 15. novembra 2010 do 15. februarja 2011.
(5) Kontrole navzkrižne skladnosti se izvajajo vse leto v
času, ki je primeren za izvedbo kontrole posameznih zahtev
oziroma standardov navzkrižne skladnosti.
29. člen
(kontrole v klavnicah)
(1) Kontrole na kraju samem v zvezi s posebno premijo za
bike in vole se v skladu s prvim odstavkom 43. člena Uredbe
1122/2009/ES izvedejo v najmanj 30 odstotkov vseh klavnic
izbranih na podlagi analize tveganja. Kontrole zajemajo vzorec
petih odstotkov skupnega števila goveda, ki je bilo zaklano v
klavnici v 12 mesecih pred kontrolo na kraju samem.
(2) Kontrole na kraju samem v klavnicah zajemajo tudi
fizične preglede postopkov zakola, izvedene na dan te kontrole
na podlagi vzorca. V izbranih klavnicah se na dan zakola preveri pet odstotkov zaklanih živali tistega dne.
(3) Kontrole iz prvega odstavka tega člena obsegajo:
– preglede dokumentov (kopije dokumenta kontrolne organizacije o masi in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni
tržni razred v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje ter
razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji, ali drugih
ustreznih dokumentov o zakolu živali v klavnici, iz katerih morajo biti razvidni: firma, sedež in identifikacijska številka klavnice,
identifikacijska številka živali, klavna številka, če obstaja, in
datum zakola) in
– primerjavo s podatki v CRG.
(4) Kontrole iz drugega odstavka tega člena preverjajo:
– ali se podatki o živali ustrezno prepišejo iz potnega lista
v evidence klavnice,
– ali je zagotovljena sledljivost živali na klavni liniji in se
ustrezen podatek o teži živali iz tehtnice zabeleži na pravilno
žival in pravilno zapiše v evidence klavnice.
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3. Kontrole in način izračuna za posebne podpore

32. člen

30. člen

(izračuni dodatnega plačila za mleko za gorsko višinska
in strma kmetijska gospodarstva)

(kontrola zahtevkov za posebne podpore)
(1) Za kontrole zahtevkov za posebne podpore iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, se smiselno
uporabljajo določbe 20. do 25. člena te uredbe in se izvedejo
pred izplačilom zahtevkov za posebne podpore.
(2) Za ukrep dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih
govedi se upošteva kontrola izpolnjevanja pogojev v zvezi s
KZU, ki se izvede na kraju samem hkrati s kontrolo površin. Pri
izbiri vzorca kmetijskih parcel v skladu s 33. členom Uredbe
1122/2009/ES se za kontrolo na kraju samem vključi vsaj en
GERK z dejansko rabo 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski
travnik, 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak ali 1800
– kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem.
(3) Za ukrep podpore za ohranitev živinoreje na kmetijskih
gospodarstvih s travinjem se kontrola izpolnjevanja pogoja v
zvezi s travinjem izvede tudi na kraju samem, in sicer hkrati
kot kontrola površin v skladu s peto alineo drugega odstavka
23. člena te uredbe.
(4) Za ukrep dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska
in strma kmetijska gospodarstva, se kontrola na kraju samem
izvede v sklopu kontrole mlečnih kvot za kvotno leto 2009/2010
v skladu s četrto alineo drugega odstavka 23. člena te uredbe.
(5) Kontrolo podatkov Kmetijskega inštituta Slovenije o
povprečni mlečnosti kmetijskega gospodarstva za ukrep ekstenzivne reje ženskih govedi izvede agencija na Kmetijskem
inštitutu Slovenije za izbran kontrolni vzorec.

Če se za kmetijsko gospodastvo, ki vloži zahtevek za
dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma kmetijska
gospodarstva, pri kontrolah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz
predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, se zahtevek
zavrne in se zanj ne upoštevajo znižanja in izključitve pomoči
iz Uredbe 1122/2009/ES.
33. člen
(izračuni podpore za ohranitev živinoreje na kmetijskih
gospodarstvih s travinjem)
(1) Za podporo za ohranitev živinoreje na kmetijskih gospodarstvih s travinjem se obtežba z živino izračuna z upoštevanjem staleža goveda, drobnice in konj na kmetijskem gospodarstvu ter koeficientov GVŽ iz obrazca »B – Stalež rejnih
živali na kmetijskem gospodarstvu« za leto 2009 in podatkov
o ugotovljenih površinah KZU iz obrazca »D – Prijava površin
kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino« za leto 2009.
(2) Če se za kmetijsko gospodarstvo, ki vloži zahtevek za
podporo za ohranitev živinoreje na kmetijskih gospodarstvih
s travinjem, pri kontrolah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz
predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, se zahtevek
zavrne in se zanj ne upoštevajo znižanja in izključitve pomoči
iz Uredbe 1122/2009/ES.
4. Kontrole v zvezi z navzkrižno skladnostjo
34. člen

31. člen

(kontrolni sistem v zvezi z navzkrižno skladnostjo)

(izračuni za dodatno plačilo za ekstenzivno
rejo ženskih govedi)

(1) Agencija za preverjanje izpolnjevanja določb iz predpisa, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in
okoljske pogoje (v nadaljnjem besedilu: navzkrižna skladnost),
uporablja administrativni kontrolni sistem po tej uredbi.
(2) Pristojni organi za preverjanje izvajanja predpisov, ki
se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za navzkrižno skladnost, morajo poslati agenciji podatke o kršitvah v skladu z
medsebojnim sporazumom.
(3) Agencija pri določanju znižanj in izključitev zaradi neizpolnjevanja navzkrižne skladnosti upošteva podatke o kršitvah
iz prejšnjega odstavka.
(4) Kadar se pri kontroli posebne premije za bike in vole
ugotovi neizpolnjevanje pogoja upravičenosti in je navedeni
pogoj tudi kršitev navzkrižne skladnosti, se v skladu s 77. in
78. členom Uredbe 1122/2009/ES ta kršitev pri navzkrižni skladnosti za posebno premijo za bike in vole ne upošteva, pač pa
se upošteva pri drugih shemah pomoči.
(5) Kadar se pri kontroli ekstenzivne reje ženskih govedi
ugotovi neizpolnjevanje pogoja upravičenosti in je navedeni
pogoj tudi kršitev navzkrižne skladnosti, se v skladu s 77. in
78. členom Uredbe 1122/2009/ES ta kršitev pri navzkrižni skladnosti za ekstenzivno rejo ženskih govedi ne upošteva, pač pa
se upošteva pri drugih shemah pomoči.
(6) Neskladnost ugotovljena pri izvajanju kontrole navzkrižne skladnosti iz tega člena, se upošteva pri odločanju o
zahtevkih, ki so vloženi v koledarskem letu ugotovitve neskladnosti.

(1) Zgornja meja obtežbe iz predpisa, ki ureja neposredna
plačila v kmetijstvu, na posameznem kmetijskem gospodarstvu
se preveri tako, da se ta meja pomnoži z ugotovljenimi površinami KZU in primerja z GVŽ iz drugega odstavka tega člena.
Če je zgornja meja obtežbe presežena, se zahtevek zavrne
in se zanj ne upoštevajo znižanja in izključitve, določene v
65. členu Uredbe 1122/2009/ES.
(2) GVŽ se izračuna v skladu s predpisom, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
(3) Če posamezno kmetijsko gospodarstvo ne izpolnjuje
deleža ugotovljenih kmetijskih zemljišč iz predpisa, ki ureja
neposredna plačila v kmetijstvu, se zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi zavrne in zanj se ne
upoštevajo znižanja in izključitve, določene v 65. členu Uredbe
1122/2009/ES.
(4) Če so na posameznem kmetijskem gospodarstvu živali, ki spadajo v čredo krav molznic, in živali, ki spadajo v
čredo, namenjeno reji telet za prirejo mesa, ter je na zahtevku
ali na vseh zahtevkih več živali, kolikor jih je na tem kmetijskem
gospodarstvu v čredi, namenjeni reji telet za prirejo mesa, se
v skladu s prvim odstavkom 63. člena Uredbe 1122/2009/ES
število zahtevanih živali zniža do števila živali, namenjenih reji
telet za prirejo mesa. Zahtevki za živali, ki spadajo v čredo
krav molznic, se zavrnejo in zanje se ne upoštevajo znižanja in
izključitve, določene v 65. členu Uredbe 1122/2009/ES.
(5) Število krav molznic in število krav, ki spadajo v čredo,
namenjeno reji telet za prirejo mesa, se določi po postopku,
določenem v predpisu, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu,
pri čemer se za posamezno kmetijsko gospodarstvo upošteva
povprečno število krav iz CRG na pet datumov iz drugega
odstavka tega člena.
(6) Za živali iz zahtevka, ki spadajo v čredo, namenjeno
reji telet za prirejo mesa, in ne izpolnjujejo pogojev iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, se uporabijo
znižanja in izključitve pomoči, določene v 65. členu Uredbe
1122/2009/ES.

35. člen
(kontrola navzkrižne skladnosti)
(1) Kontrola navzkrižne skladnosti se izvaja v skladu s
47. do 54. členom Uredbe 1122/2009/ES in v skladu s predpisom, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske
in okoljske pogoje, in za ukrepe osi 2 iz predpisa, ki ureja ukrepe osi 2 iz PRP 2007–2013 tudi v skladu z 19. do 21. členom
Uredbe 1975/2006/ES ter za KOP tudi v skladu s predpisom, ki
ureja minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih
sredstev.
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(2) Obseg kontrol navzkrižne skladnosti na kraju samem
se izvaja v skladu s 50. členom Uredbe 1122/2009/ES.
(3) Vzorec kmetijskih gospodarstev za kontrolo navzkrižne skladnosti na kraju samem izbere agencija na podlagi
analize tveganja v skladu z 51. členom Uredbe 1122/2009/ES
in 21. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(4) Za kontrolo navzkrižne skladnosti se uporabljajo naslednji podatki: vodovarstvena območja (VVO_10), najožja vodovarstvena območja (VVO_1_10), območje NATURA 2000
(NATURA_07), podatki iz obrazca B in iz CRG, podatki iz
obrazca B1, podatki iz »Zapisnika o prigonu živali na pašo na
planino ali skupni pašnik«, podatki o površini KZU iz obrazca D,
podatki o uporabi blata iz čistilnih naprav iz obrazca A in podatki
o izdanih dovoljenjih za uporabo blata iz čistilnih naprav, ki jih
izda Ministrstvo za okolje in prostor.
(5) Administrativne kontrole navzkrižne skladnosti za letni
vnos dušika pri gnojenju z živinskimi gnojili se izvedejo za vsa
kmetijska gospodarstva, ki redijo živali in/ali nabavljajo ali oddajajo živinska gnojila. Izračun letnega vnosa dušika se izvede
po postopku iz osmega odstavka 9. člena te uredbe.
(6) Administrativne kontrole pravočasnosti priglašanja dogodkov v CRG se izvedejo za vsa kmetijska gospodarstva, ki
redijo govedo.
(7) Administrativne kontrole navzkrižne skladnosti za pravočasnost priglašanja dogodkov v CRD in CRPŠ se izvedejo v
okviru izbranega vzorca.
(8) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in
CRPŠ za leto 2010 se kontrolira za obdobje od 1. oktobra 2009
do 30. septembra 2010.
(9) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in
CRPŠ za leto 2011 se kontrolira za obdobje od 1. oktobra 2010
do 30. septembra 2011.
(10) Podatke o kršitvah pravočasnosti priglasitev dogodkov v CRG, CRD in CRPŠ za obdobje iz osmega odstavka,
ministrstvo na dan 30. septembra 2010 posreduje agenciji za
celotni kontrolni vzorec kmetijskih gospodarstev iz šestega in
sedmega odstavka tega člena.
(11) Ne glede na predpis, ki ureja predpisane zahteve
ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju,
se za živali, za katere ni bil podan zahtevek za posebno premijo
za bike in vole ali dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih
govedi za leto 2009, ugotovljena neskladnost zaradi nepravočasne priglasitve dogodkov v CRG, ki se ugotovi v letu 2010
za obdobje od 1. oktobra 2009 do uveljavitve te uredbe, oceni
s stopnjo kršitve nič točk.
(12) Ne glede na predpis, ki ureja predpisane zahteve
ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju,
se za živali za katere je bil podan zahtevek za posebno premijo
za bike in vole ali dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih
govedi za leto 2009, ugotovljena neskladnost zaradi nepravočasne priglasitve dogodkov v CRG, ki se ugotovi v letu 2010
za obdobje od 1. oktobra 2009 do uveljavitve te uredbe, oceni
s stopnjo kršitve nič točk, le v primeru če je ta neskladnost
ugotovljena izven obdobja obvezne reje iz predpisa, ki ureja
neposredna plačila v kmetijstvu.
(13) Ne glede na predpis, ki ureja predpisane zahteve
ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju,
se ugotovljena neskladnost zaradi nepravočasne priglasitve
dogodkov v CRD in CRPŠ, ki se ugotovi v letu 2010 za obdobje
od 1. oktobra 2009 do uveljavitve te uredbe, oceni s stopnjo
kršitve nič točk.
36. člen
(male kršitve)
(1) Male kršitve iz predpisa, ki ureja predpisane zahteve
ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju,
ki se nanašajo na pravočasnost priglasitve govedi v CRG,
drobnice v CRD in prašičev v CRPŠ, agencija ugotavlja z administrativno kontrolo podatkov v CRG, CRD in CRPŠ.
(2) Nosilca kmetijskega gospodarstva o malih kršitvah iz
prejšnjega odstavka ni potrebno posebej obveščati.
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(3) Druge male kršitve iz predpisa, ki ureja predpisane
zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri
kmetovanju, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena,
kontrolor ugotavlja pri kontroli na kraju samem in jih navede
v zapisnik o kontroli na kraju samem. Če nosilec kmetijskega
gospodarstva malo kršitev odpravi v času kontrole na kraju
samem, kontrolor to navede v zapisnik. Če pa mala kršitev
ni odpravljena v času kontrole na kraju samem, jo je nosilec
kmetijskega gospodarstva dolžan odpraviti in poslati agenciji
dokaze o odpravi le-te v roku 15 dni od dneva, ko je bil z zapisnikom obveščen o mali kršitvi.
(4) Odpravo malih kršitev iz prejšnjega odstavka agencija
kontrolira administrativno z dokazi, ki jih nosilec kmetijskega
gospodarstva pošlje agenciji. Kot dokazi iz tega odstavka štejejo kopije listin ali izjave zavezanca, iz katerih je razvidno, da
je kršitev odpravljena.
(5) Če v roku iz tretjega odstavka tega člena mala kršitev
ni bila ustrezno odpravljena in nosilec kmetijskega gospodarstva ni poslal dokazov o odpravi male kršitve, se ta kršitev ne
šteje več za malo kršitev.
IV. IZRAČUN POMOČI, ZNIŽANJA IN IZKLJUČITVE
37. člen
(neprijava vseh KZU)
(1) V zvezi z neprijavo vseh KZU se uporabljajo določbe
55. člena Uredbe 1122/2009/ES in te uredbe.
(2) Če nosilec kmetijskega gospodarstva ni prijavil vseh
KZU iz drugega odstavka 8. člena te uredbe in je razlika med
skupno prijavljeno površino KZU na zbirni vlogi in površino
vseh KZU več kot tri odstotke in ne več kot 20 odstotkov skupne prijavljene površine KZU, se znesek neposrednih plačil
zmanjša za en odstotek.
(3) Če je razlika med skupno prijavljeno površino KZU na
zbirni vlogi in površino vseh KZU več kot 20 odstotkov in ne več
kot 50 odstotkov skupne prijavljene površine KZU, se znesek
neposrednih plačil zmanjša za dva odstotka. Če je razlika med
skupno prijavljeno površino KZU na zbirni vlogi in površino
vseh KZU več kot 50 odstotkov skupne prijavljene površine
KZU, se znesek neposrednih plačil zmanjša za tri odstotke.
38. člen
(ugotovitve v zvezi z upravičenostjo)
(1) Če nosilec kmetijskega gospodarstva vlaga zahtevek
na KZU ali kmetijski rastlini, pri kateri zadevni zahtevek ni mogoč, se tak zahtevek le zavrne in se ta površina ne šteje kot
prijavljena površina za posamezno skupino rastlin. Določba
tega odstavka se ne uporablja, če je to neskladje ugotovljeno
šele s kontrolo na kraju samem.
(2) Zahtevki za kmetijske parcele, ki so manjše od površine, določene v prvem odstavku 7. člena te uredbe, se zavrnejo
in ta površina se ne šteje kot prijavljena površina za posamezno skupino rastlin.
(3) Če zahtevku niso priložene zahtevane priloge oziroma
ustrezna dokazila, ali če niso priložene po pozivu za odpravo
pomanjkljivosti, se zahtevek zavrže.
(4) Če je ugotovljena površina na posamezni kmetijski
parceli iz zbirne vloge manjša od površine, določene v prvem
odstavku 7. člena te uredbe, se zavrne celotna prijavljena
površina na tej kmetijski parceli ter se uporabijo znižanja in
izključitve iz 58. člena Uredbe 1122/2009/ES.
(5) Če je nosilec kmetijskega gospodarstva za GERK-e,
prijavljene na zbirni vlogi, vložil predlog ali več predlogov za
spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe kmetijskih
in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: predlog za spremembo rabe) v skladu s predpisom, ki ureja RKG, in je bil
predlog za spremembo rabe delno ali v celoti zavrnjen najpozneje do 10. oktobra 2010, se površina, za katero je bil
predlog za spremembo rabe zavrnjen, ne šteje kot ugotovljena
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KZU in se uporabijo znižanja in izključitve iz 58. člena Uredbe
1122/2009/ES. Površina znotraj GERK-a prijavljenega na zbirni
vlogi, za katerega je bil predlog za spremembo rabe delno ali
v celoti zavrnjen, se ugotovi na podlagi stanja v RKG, po tem
ko je upravna enota po uradni dolžnosti izbrisala GERK ali
del GERK-a. Podatke iz tega odstavka ministrstvo posreduje
agenciji najpozneje do 15. oktobra 2010.
(6) Znižanja in izključitve iz 58. člena Uredbe
1122/2009/ES, 16. člena Uredbe 1975/2006/ES in 70. člena
Uredbe 817/2004/ES, se upoštevajo v primerih iz tretjega,
četrtega in petega odstavka tega člena, v primerih iz prvega
in drugega odstavka tega člena se znižanja in izključitve ne
upoštevajo.
(7) Za prekrivajoče GERK-e ni mogoče uveljavljati zahtevkov in to zemljišče se ne upošteva kot KZU.
(8) Znižanja in izključitve iz 65. člena Uredbe 1122/2009/ES
se uporabljajo ločeno za posebno premijo za bike in vole in dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi.
(9) Če nosilci kmetijskih gospodarstev, ki niso upravičeni
do plačil zaradi dvojne prijave zahtevkov na istih zemljiščih,
ne umaknejo zahtevkov in zemljišč, se za zavrnjeno površino zemljišča uporabijo znižanja in izključitve v skladu z
58. členom Uredbe 1122/2009/ES, pri ukrepih osi 2 iz PRP
2007–2013 v skladu s 16. členom Uredbe 1975/2006/ES in pri
ukrepih SKOP v skladu s prvim odstavkom 70. člena Uredbe
817/2004/ES.
39. člen
(namerne kršitve)
(1) Če agencija v postopku iz petega odstavka prejšnjega
člena te uredbe ali po opravljeni kontroli na kraju samem ali
na podlagi pravnomočne odločbe inšpektorata ugotovi, da je
izjava nosilca kmetijskega gospodarstva, ki jo je podal na predlogu za spremembo rabe na GERK-u, prijavljenem na zbirni
vlogi, popolnoma napačna, se navedena kršitev ne glede na
šesti odstavek prejšnjega člena te uredbe, šteje kot namerna
kršitev, za katero se pri izračunu pomoči uporabijo znižanja in
izključitve plačil v skladu s 60. členom Uredbe 1122/2009/ES
oziroma 16. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(2) Izjava nosilca kmetijskega gospodarstva iz prejšnjega
odstavka je popolnoma napačna, če agencija ugotovi, da več
kot 80 odstotkov površine znotraj enega GERK-a, za katero
je nosilec oddal predlog za spremembo rabe, ni KZU ali ni v
kmetijski rabi in je hkrati ta površina večja od tehnične tolerance GERK-a, na katerem je bil vložen predlog za spremembo
rabe, določene v predpisu, ki ureja metode merjenja zemljišč
in tolerance meritev.
(3) Če se pri kontroli na kraju samem, za živali, v zvezi
s katerimi je bil oddan zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi za leto 2010, ugotovi, da ne
izpolnjujejo pogoja o pasmi živali, ki je določen v predpisu, ki
ureja neposredna plačila v kmetijstvu in je bilo za zadevne živali
enako ugotovljeno pri vsaj eni od kontrol na kraju samem v letih
2007–2009, se to šteje kot namerna kršitev, za katero se pri izračunu pomoči uporabljajo znižanja in izključitve plačil v skladu
s četrtim odstavkom 65. člena Uredbe 1122/2009/ES.
(4) Ne glede na določbe o posamičnih primerih namernih
kršitev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena pa
agencija lahko kadarkoli med postopkom ugotovi druge primere
namerne kršitve. Če agencija kadarkoli med postopkom obravnave zahtevka in po predhodnem opozorilu na odpravo točno
določenih nepravilnosti, navedenih v zapisniku o kontroli na
kraju samem, ali po pisnem pozivu na razjasnitev dejanskega
stanja ugotovi, da gre za namerno ali namerno ponavljajoče
se kršenje predpisov, glede izpolnjevanja pogojev za določen
zahtevek za ukrepe iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te
uredbe ali glede zahtev in standardov navzkrižne skladnosti,
nosilcu pa ne uspe dokazati nasprotnega, se uporabijo znižanja
in izključitve za površine iz 60. člena Uredbe 1122/2009/ES
oziroma 16., 18. in 31. člena Uredbe 1975/2006/ES, za živali
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iz četrtega odstavka 65. člena Uredbe 1122/2009/ES oziroma
17. in 18. člena Uredbe 1975/2006/ES in za navzkrižno skladnost iz 72. člena Uredbe 1122/2009/ES oziroma 23. členu
Uredbe 1975/2006/ES.
V. SKUPNE DOLOČBE
40. člen
(višja sila in izjemne ter naravne okoliščine)
(1) Če zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, določenih v
31. členu Uredbe 73/2009/ES oziroma v predpisih za ukrepe
osi 2 iz PRP 2007–2013 nosilec kmetijskega gospodarstva ne
more izpolniti svojih obveznosti v zvezi z zahtevki za pomoč na
površino, oziroma živali za ukrepe iz drugega odstavka 1. člena
te uredbe ali obveznosti glede obdobja obvezne reje za krave,
za katere je vložen zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno
rejo ženskih govedi, obdrži pravico do pomoči v zvezi z upravičeno površino oziroma številom upravičenih živali, ob času
višje sile ali izjemnih okoliščin, če v desetih delovnih dneh od
datuma, ko to lahko stori, primere višje sile ali izjemnih okoliščin
pisno sporoči agenciji in priloži ustrezna dokazila.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva neizpolnjevanje
obveznosti obdobja obvezne reje za ukrep ekstenzivne reje
ženskih govedi v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin iz
prejšnjega odstavka sporoči agenciji na obrazcu »Obvestilo o
izločitvi/nadomestitvi živali« in priloži ustrezna dokazila.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva izločitev in nadomestitev živali, v primeru neizpolnjevanja pogojev upravičenosti
pri ukrepih osi 2 iz PRP 2007–2013 zaradi pogina živali zaradi
bolezni, sporoči agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi/nadomestitvi živali« in priloži ustrezna dokazila.
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva izločitev in nadomestitev živali v primeru neizpolnjevanja pogojev minimalne
obtežbe z živino na kmetijskem gospodarstvu pri ukrepih SKOP
zaradi naravnih okoliščin iz 67. člena Uredbe 1122/2009/ES
sporoči agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi/nadomestitvi
živali« in priloži ustrezna dokazila.
41. člen
(nadzor nad izvajanjem ukrepov)
(1) Če kmetijski inšpektor ugotovi kršitev, ki se nanaša na
ukrepe pošlje agenciji dokončno odločbo v roku 14 dni.
(2) Če se kršitve, ugotovljene v odločbi iz prejšnjega odstavka, nanašajo tudi na neskladnost podatkov v RKG, kmetijski inšpektor pošlje odločbo tudi pristojni upravni enoti.
42. člen
(povrnitev neupravičenih plačil in neupravičenih
plačilnih pravic)
(1) Neupravičeno izplačane zneske mora nosilec kmetijskega gospodarstva povrniti v skladu z 80. členom Uredbe
1122/2009/ES.
(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, agencija
v skladu s 5a. členom Uredbe 885/2006/ES za neupravičeno
izplačan znesek, ki brez obresti ne presega 100 eurov, ne
zahteva vračila.
(3) Neupravičeno dodeljene plačilne pravice agencija
nosilcu kmetijskega gospodarstva odvzame in vrne v nacionalno rezervo v skladu s prvim odstavkom 81. člena Uredbe
1122/2009/ES.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka agencija
ne odvzame neupravičeno dodeljenih plačilnih pravic, če je
skupni znesek vrednosti plačilnih pravic, ki je bil nosilcu
kmetijskega gospodarstva neupravičeno dodeljen 50 eurov
ali manj.
(5) Pri odvzemu neupravičeno dodeljenih plačilnih pravic
se morebitni dodatki na plačilne pravice na novo preračunajo v
skladu s tretjim odstavkom 81. člena Uredbe 1122/2009/ES.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

17 / 5. 3. 2010 /

43. člen
(roki za izdajo odločb)
(1) Odločbe za izplačilo plačilnih pravic z vsemi dodatki,
odločbe za pomoč za stročnice, odločbe za dodatno plačilo za
gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva in odločbe
za podporo za pridelovanje lupinarjev se izdajo najpozneje do
30. aprila 2011.
(2) Odločbe za posebno premijo za bike in vole in odločbe
za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi se izdajo
najpozneje do 15. junija 2011.
(3) Odločbe o izravnalnih plačilih za območja z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost in odločbe za ukrepe za
kmetijskookoljska plačila se izdajo najpozneje do 30. junija
2011.
44. člen
(poročanje)
(1) Agencija poroča Komisiji v skladu s 84. členom Uredbe
1122/2009/ES in 34. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(2) Poročila iz prejšnjega odstavka agencija predhodno
pošlje ministrstvu v pregled. Agencija mora pripombe ministrstva v poročilu upoštevati.
(3) Za poročanje v skladu s 34. členom Uredbe
1975/2006/ES agencija pošlje ministrstvu ustrezna poročila
najpozneje do 30. junija 2010.
45. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih
evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ,
ki odloča o zahtevku upravičenca.
46. člen
(priloge)
Obrazci, ki jih določa ta uredba, in šifranti, so kot priloga
2 sestavni del te uredbe ter so dostopni tudi na spletni strani
agencije.
VI. KONČNA DOLOČBA
47. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-7/2010/5
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2009-2311-0066
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloge

Stran
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Stran
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Št.
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Priloga 1: Koeficienti za izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali
Vrste in kategorije rejnih živali

GOVEDO

Teleta do šest mesecev

0,15

Mlado govedo od šest mesecev do enega leta

0,3

Mlado govedo od enega do dveh let

0,6

Govedo nad dve leti

0,2

Pritlikavi zebu nad dve leti

0,4

PRAŠIČI

0,15

Ovni, starejši od enega leta

0,15

Kozlički, do enega leta

KUNCI

JELENJAD

0
0,15

Kozli, starejši od enega leta

0,15

Lame

0.25

Žrebeta do enega leta

0,5

Poniji

0,5

Konji, starejši od enega leta

1

Osli, mezgi in mule

0,5

Pujski do 20 kg

0,02

Mladi prašiči od 20 do 50 kg

0,07

Mladi prašiči od 50 do 80 kg

0,13

Mladi prašiči 80 do 110 kg

0,19

Mladi prašiči od 110 kg in več

0,24

Plemenski merjasci

0,34

Nebreje mladice

0,2

Breje mladice

0,23

Nebreje plemenske svinje

0,32

Breje plemenske svinje

0,32

Kokoši nesnice

0,004

Pitovni piščanci

0,002

Purani

0,02

Purice

0,009

Noji

0,25

Pitovni noji stari manj kot eno leto
PERUTNINA

0

Ovce, starejše od enega leta oziroma so že jagnjile

Koze, starejše od enega leta oziroma so že jarile

KONJI

1

Pritlikavi zebu do dveh let
Jagnjeta do enega leta

DROBNICA

Koeficient GVŽ

0,08

Jarkice

0,0016

Druge kokoši (težke, petelini, ...)

0,004

Gosi

0,01

Race

0,004

Pegatke

0,0035

Jerebice

0,0003

Prepelice

0,0003

Golobi

0,0003

Pavi

0,006

Plemenski kunci

0,006

Kunci v pitanju

0,0024

Činčile

0,001

Damjaki in mufloni

0,1

Navadna jelenjad

0,14

Ostala rastlinojeda divjad za prirejo mesa

0,14

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

KMGMID

/

Ime:

Telefaks:*

Mobilni *
telefon:

/

/ dh.t.:

DA

NE

Datum:

dan

.

mesec

.

leto

ARSKTRP-SNP-2/10

Podpis (ig) nosilca:_________________________________________________

Seznanjen sem s kazensko in materialno odgovornostjo ob posredovanju lanih podatkov in izjav.

MKGP  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARSKTRP  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeelja, IRSKGH  Inpektorat
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, SURS  Statistièni urad Republike Slovenije, KGZS  Kmetijskogozdarska zbornica Slovenije

MKGP, ARSKTRP, KGZS, IRSKGH, uprave parkov, lokalne skupnosti, lokalne akcijske skupine, organizacije za kontrolo integrirane
in ekoloke pridelave oz. predelave, izvajalci izobraevalnih programov v okviru kmetijskookoljskih plaèil in SURS bodo z osebnimi
podatki iz vlog ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, t. 94/07  uradno preèièeno besedilo) in
drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

6. Za posamezne podukrepe KOP prevzemam nove petletne obveznosti, èe bo po izvedenih kontrolah ugotovljeno, da za novo
prijavljene ukrepe in/ali poveèano prijavljeno povrino posameznega podukrepa KOP, izpolnjujem predpisane pogoje.

5. Dovoljujem, da se smejo vsi podatki iz zbirne vloge in zahtevkov uporabiti tudi za namene dravnih pomoèi in
za ukrepe kmetijske politike iz predpisa, ki ureja finanène pomoèi ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

4. Za tekoèe leto bom uveljavljal ukrep ekstenzivne reje enskih govedi.

2. Izjavljam, da sem prijavil vsa kmetijska zemljièa v uporabi, da sem seznanjen z zahtevami navzkrine skladnosti, s pogoji za ukrepe,
7. Izjavljam,
da dovoljujem
uporabo
osebnih podatkov
za izvedbo
ukrepov
kmetijske
politike.
ki jih uveljavlja
in predpisanimi
sankcijami
in da dovoljujem
izvedbo
kontrol
na kraju
samem.
3. Seznanjen sem, da podatke, navedene v zbirni vlogi in na zahtevkih, uporabljajo MKGP, ARSKTRP, KGZS, IRSKGH, uprave parkov
(za obmoèje, ki ga pokrivajo), lokalne skupnosti, lokalne akcijske skupine, organizacije za kontrolo integrirane in ekoloke pridelave
oz. predelave, izvajalci izobraevalnih programov v okviru kmetijskookoljskih plaèil in SURS za statistiène potrebe.

Stran

Op.: Podatek oznaèen z * ni obvezen. Èe se odloèite za posredovanje podatka, lahko izberete enega ali veè. Podatki so namenjeni laji in hitreji komunikaciji, ki bi se
vrila preko telefona, faksa ali elektronske pote.

E-pota:*

/

Pota:

/ h.t.:

Podpis: ____________________________________________________

Mat. t.:

17 / 5. 3. 2010 /

Tel.:*

Obèina:

Potna
tevilka:

EMO:

Št.

Naselje:

Ulica /
vas:

Priimek:

Oseba za stike (izpolnijo samo pravne osebe):

Davèna
tevilka:

1. Blato iz èistilnih naprav uporabljam na navedenih GERK_PID-ih:
Izpolnijo samo pravne osebe

-

Fotokopija veljavne banène kartice (obe strani kartice) ali potrdila o odprtju
transakcijskega raèuna

Priimek in
ime/naziv:

ZAHTEVKI

tevilka transakcijskega raèuna nosilca
kmetijskega gospodarstva:

Poslovna enota banke ali hranilnice, pri kateri imate odprt transakcijski raèun:

IZJAVE

Pota:

/ h.t.:

NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

Obèina:

Potna
tevilka:

Naselje:

Ulica /
vas:

Naziv:

Naziv banke ali hranilnice, pri kateri imate odprt transakcijski raèun:

Vrsta kmet.
gospodarstva:

KMG-MID:

PODATKI O RAÈUNU

KMETIJSKO GOSPODARSTVO

/ dh.t.:

PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

A  IZJAVE NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
za leto _____

AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

Republika
Slovenija

Uradni list Republike Slovenije

2149

KUNCI

KONJI

DROBNICA

GOVEDO

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Naslov:

0,3

0,6

1

0,2

0,4

Mlado govedo od est mesecev do enega leta

Mlado govedo od enega do dveh let

Govedo nad dve leti

Pritlikavi zebu do dveh let

Pritlikavi zebu nad dve leti

Navadna jelenjad

D

K  koeficient GV.
Povpreèno tev. ivali v turnusu  èe redite doloèene kategorije ivali v turnusih, vpiite povpreèno tevilo ivali, ki jih redite v
enem turnusu.
D  èe ste izpolnili polje Povpreèno tev. ivali v turnusu, obvezno vpiite skupno tevilo dni vseh turnusov v tekoèem koledarskem
letu, sicer bo ARSKTRP upotevala, da jih redite 365 dni.

Podatki o govedu se ob vnosu vloge prevzamejo iz CRG na dan 1.3.2010 in kasneje e na tiri reprezentativne nakljuèno izbrane datume.

0,1

0,14

Damjaki in mufloni

0,0024

Kunci v pitanju

0,5

Osli, mezgi in mule

0,006

1

Konji stareji od enega leta

Plemenski kunci

0,5

0,5

0,15

Poniji

rebeta do enega leta

Kozli, stareji od 1 leta

0,15

0

Kozlièki, do enega leta

KOZE Stareje od 1 leta oziroma so e jarile

0,15

0,15

Ovni, stareji od 1 leta

OVCE Stareje od 1 leta oziroma so e jagnjile

0

0,15

K

Teleta do est mesecev

Jagnjeta, do enega leta

tev. ivali na Povpreèno tev.
ivali v turnusu
01. 03.

KMGMID
PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

0,19
0,24
0,34
0,2

od 50 do 80 kg
od 80 do 110 kg
od 110 kg in veè
merjasci
nebreje mladice

.

.

tev. ivali na Povpreèno tev.
ivali v turnusu
01.03.

D

ARSKTRP-SNP-4/10

Podpis (ig) nosilca: ____________________________

0,004
Druge kokoi (teke,petelini,...)

Datum:

0,0016

Jarkice

leto

0,08

Pitovni noji stari manj kot 1 leto

mesec

0,25

Noji

dan

0,02
0,009

Purice

0,002

Pitovni pièanci
Purani

0,004

0,32

breje plemenske svinje
Kokoi nesnice

0,32

nebreje plemenske svinje

Plemenski praièi breje mladice

0,23

0,13

od 20 do 50 kg

Mladi praièi
Praièi pitanci

0,07

do 20 kg
0,02

K

Pujski

IVALSKA VRSTA

B - STALE REJNIH IVALI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU za leto_____

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

IVALSKA VRSTA

AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

Republika
Slovenija

17 / 5. 3. 2010

JELENJAD

PRAIÈI

Št.

PERUTNINA

2150 /

OSTALO

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Republika
Slovenija

Št.

17 / 5. 3. 2010 /

Stran

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Naslov:
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

KMGMID

PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

B1  ODDAJA / NABAVA IVINSKIH GNOJIL
za leto_____
ODDAJALEC, zapisan v glavi obrazca, oddajam ivinska gnojila in izjavljam, da sem/bom preseke
ivinskih gnojil:

oddal drugemu kmetijskemu gospodarstvu
odstranil v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki(*)
prodal v razliènih oblikah na trgu(**)
(*) V tem primeru KMG-MID prejemnika ni potreben.
(**) V tem primeru podpis prejemnika ni potreben.

POZOR! Na enem obrazcu lahko oddajalec oznaèi samo eno izjavo.

PREJEMNIK

 izpolnite, èe je prejemnik kmetijsko gospodarstvo ali èe odstranjujete preseke ivinskih gnojil v skladu s predpisi;
 pustite prazno, èe preseke ivinskih gnojil prodajate na trgu, in oznaèite izjavo, da prodajate na trgu.

Priimek in ime/naziv:
Naslov:
KMGMID

PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

Tel.:***
EMO oz. MO:

Davèna t.:

Op.: Podatek oznaèen z *** ni obvezen. Namenjen je laji in hitreji komunikaciji, ki bi se vrila preko telefona.

ODDANE OZ. PREJETE KOLIÈINE IVINSKIH GNOJIL
Izvor gnoja

Kolièina v m3

Izvor gnojnice

Kolièina v m3

Govedo

,

Govedo

,

Drobnica

,

Praièi

,

Konji

,

Praièi

,

Govedo

,

Perutnina

,

Praièi

,

Izvor gnojevke

Kolièina v m3

Podatki, navedeni na tem obrazcu, se upotevajo pri kontroli pogojev za posamezne ukrepe kmetijske politike za nosilca kmetijskega
gospodarstva, ki oddaja ivinska gnojila, in za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je prejemnik ivinskih gnojil. ARSKTRP jih bo
upotevala na obeh vlogah.

Oddajalec
Prejemnik
priimek in ime/naziv (ig): __________________________________ priimek in ime/naziv (ig): __________________________________
dan

Datum:

mesec

.

leto

(podpis)

(podpis)

.
ARSKTRP-SNP-43/10

2151

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Naslov:

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

a

m2

Izjavljam, da na ekstenzivnih oz. travnikih sadovnjakih izpolnjujem naslednje pogoje:
 raba sadovnjaka je dvonamenska;
 gostota sajenja sadnih dreves je veèja od 50 dreves/ha in do 200 dreves/ha;
 drevesa so visokodebelna.

ha

Sorta konoplje ali avtohtone
ifra
kmetijske in tradicionalne kmetijske
rastline
rastline

Upravièena
povrina za
izplaèilo
plaèilnih
pravic

Travniki
sadovnjak
(izjava)***
LUP

EKO 0
STR

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Podpis (ig) nosilca:

,

,

Datum:

,

,

dan

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

leto

Dosevek
ali
podsevek

ARSKTRP-SNP-6/10

mesec

REJ, ETA, KZO*, ZVE, HAB, MET, STE, VTR, VVO, ZIP*, EKP, V30, V40

Uveljavljam pomoè za ukrepe:
Kmetijskookoljska plaèila**
OMD ERO*, KOL, IPL, IPS, IVG, IVR, EK, PP, PPP, S35, S50, GRB, TSA, SOR,

S podpisom (igom) zahtevka jamèim:
 da sem seznanjen z vsebino in pogoji o izvedbi neposrednih plaèil v kmetijstvu;
 da sem seznanjen z vsebino in pogoji za izvajanje ukrepa OMD ter sankcijami, ki sledijo neupotevanju le-teh;
 da sem seznanjen z vsebino in pogoji za izvajanje ukrepov SKOP 20042006 ter sankcijami zaradi neupotevanja
teh pogojev, in se zavezujem, da bom ukrep(e) dosledno izvajal ves èas trajanja obveznosti;
 da sem seznanjen z vsebino in pogoji za izvajanje podukrepov KOP 20072013 ter sankcijami zaradi neupotevanja
teh pogojev, in se zavezujem, da bom podukrep(e) dosledno izvajal ves èas trajanja obveznosti.

a

Povrina
posamezne vrste
kmetijske rastline

17 / 5. 3. 2010

* Ukrep lahko uveljavljajo samo vlagatelji iz sheme SKOP 20042006.
** Kmetijskookoljska plaèila vkljuèujejo ukrepe SKOP 20042006 in podukrepe KOP 20072013.
*** Izjava:

ha

Povrina GERK-a

PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

Št.

Povrine
skupaj:

Domaèe ime
GERK-a

KMGMID

2152 /

GERK PID

D  PRIJAVA POVRIN KMETIJSKIH RASTLIN IN ZAHTEVKOV NA POVRINO
za leto_____

AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

Republika
Slovenija

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Republika
Slovenija

Št.

17 / 5. 3. 2010 /

Stran

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Naslov:
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

KMGMID

PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

ZAHTEVEK ZA DODELITEV DODATKOV ZA OVCE IN KOZE, ZA HMELJIÈA IN
ZA OHRANITEV IVINOREJE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU S TRAVINJEM
TER DODATNO PLAÈILO ZA MLEKO ZA GORSKO VIINSKA IN STRMA
KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2010
Uveljavljam zahtevek za dodelitev dodatka na plaèilne pravice iz naslova razvezave premij in dodatnih premij za ovce
in koze, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo o neposrednih plaèilih v kmetijstvu.
Uveljavljam zahtevek za dodelitev dodatka na plaèilne pravice iz naslova razvezave neposrednega plaèila na povrino
hmeljièa, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo o neposrednih plaèilih v kmetijstvu.
Uveljavljam zahtevek za dodelitev podpore za ohranitev ivinoreje na KMG-MID s travinjem, ki se dodeli kot dodatek
na plaèilne pravice, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v Registru plaèilnih pravic na dan 15. maja 2010 in niso v zakupu,
v skladu z Uredbo o neposrednih plaèilih v kmetijstvu.
POZOR: V primeru, da vam bo dodeljena podpora za ta ukrep, boste plaèilne pravice z dodatkom za podporo
za ohranitev ivinoreje na KMG-MIDu s travinjem, lahko prenaali le z zemljo.
Uveljavljam zahtevek za dodatno plaèilo za mleko za gorsko viinska in strma kmetijska gospodarstva, ki se dodeljuje
v skladu z Uredbo o neposrednih plaèilih v kmetijstvu.

ZAHTEVEK ZA IZPLAÈILO PLAÈILNIH PRAVIC Z VSEMI DODATKI ZA LETO 2010
Uveljavljam zahtevek za izplaèilo navedenih plaèilnih pravic z vsemi dodatki na osnovi prijave Upravièenih povrin
za izplaèilo plaèilnih pravic iz obrazca D.

Zap. t.

Identifikacijska tevilka
plaèilne pravice

Interval
od

Interval
do

Vrsta plaèilne
pravice

tevilo pravic

Vrednost plaèilne
pravice v EUR

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Legenda: vrsta plaèilne pravice
PPN  plaèilna pravica za njivo
PPT  plaèilna pravica za travnik
PPIV - plaèilna pravica iz naslova izkrèitve vinograda
PPPG  posebna plaèilna pravica za govedo
PPPM - posebna plaèilna pravica za mleko
PPPD - posebna plaèilna pravica za ovce in koze

S podpisom (igom) zahtevka izjavljam, da sem seznanjen z vsebino in pogoji za pridobitev izplaèil plaèilnih pravic.
dan

Datum:

mesec

.

leto

.

Podpis (ig) nosilca: ___________________________________
ARSKTRP-SNP-56/10

2153

Stran

2154 /

Republika
Slovenija

Št.

17 / 5. 3. 2010

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:
Naslov:

AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

KMGMID

PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

G  ZAHTEVEK ZA KMETIJSKOOKOLJSKA PLAÈILA* 
REJA AVTOHTONIH IN TRADICIONALNIH PASEM DOMAÈIH IVALI
za leto____
PRAIÈI, PERUTNINA

GOVEDO, KONJI, OVCE, KOZE
Identifikacijska tevilka ivali /
tevilka vpisa v register

ifra
pasme

Zap.
t.

ifra pasme

tevilo ivali

ifra pasme

tevilo ivali

* Kmetijskookoljska plaèila vkljuèujejo ukrepe SKOP 20042006 in podukrepe

KOP 20072013.

Uveljavljam zahtevek za ukrep SKOP 20042006  KZO**
 Ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih
obmoèjih (zahtevek se nanaa le na povrine iz uradne
evidence zavarovanih obmoèij).
** Ukrep lahko uveljavljajo samo vlagatelji iz sheme SKOP 20042006.

S podpisom (igom) zahtevka jamèim:
 da sem seznanjen z vsebino in pogoji za izvajanje ukrepov
SKOP 20042006 ter sankcijami zaradi neupotevanja
teh pogojev, in se zavezujem, da bom ukrep(e) dosledno
izvajal ves èas trajanja obveznosti;
 da sem seznanjen z vsebino in pogoji za izvajanje
podukrepov KOP 20072013 ter sankcijami zaradi
neupotevanja teh pogojev, in se zavezujem, da bom
podukrep(e) dosledno izvajal ves èas trajanja obveznosti.
dan

Datum:

mesec

.
dan

Datum:

leto

.
mesec

.

leto

.

Podpis (ig) nosilca: ___________________________________
Podpis in ig odgovorne osebe obmoènega
kmetijskega zavoda oz. pristojne selekcijske slube: ____________________________________
ARSKTRP-SNP-15/10

Uradni list Republike Slovenije
Republika
Slovenija

Št.

17 / 5. 3. 2010 /

Stran

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Naslov:
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

KMGMID

PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

E  ZAHTEVEK ZA KMETIJSKOOKOLJSKA PLAÈILA 
OZELENITEV NJIVSKIH POVRIN za leto_____
Domaèe ime
GERK-a

GERK PID

Povrina GERK-a
ha

a

m2

Povrina
posamezne vrste
kmetijske rastline
ha

a

ifra
Sorta avtohtone in
kmetijske
tradicionalne
rastline
kmetijske rastline

Uveljavljam
kmetijskookoljska
plaèila**
ZEL SOR KZO*

Povrine
skupaj:
* Ukrep lahko uveljavljajo samo vlagatelji iz sheme SKOP 20042006.
** Kmetijskookoljska plaèila vkljuèujejo ukrepe SKOP 20042006 in podukrepe KOP 20072013.
S podpisom (igom) zahtevka jamèim:
 da sem seznanjen z vsebino in pogoji za izvajanje ukrepov SKOP 20042006 ter sankcijami zaradi neupotevanja teh pogojev, in se zavezujem, da bom ukrep(e)
dosledno izvajal ves èas trajanja obveznosti;
 da sem seznanjen z vsebino in pogoji za izvajanje podukrepov KOP 20072013 ter sankcijami zaradi neupotevanja teh pogojev, in se zavezujem, da bom
podukrep(e) dosledno izvajal ves èas trajanja obveznosti.

dan

Datum:

mesec

.

leto

.

Podpis (ig) nosilca:
ARSKTRP-SNP-9/10

2155

Stran

2156 /

Št.

17 / 5. 3. 2010
Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Republika
Slovenija

Uradni list Republike Slovenije

Naslov:
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

KMGMID

PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

H  ZAHTEVEK ZA KMETIJSKOOKOLJSKA PLAÈILA 
PRIDELAVA AVTOHTONIH IN TRADICIONALNIH SORT KMETIJSKIH
RASTLIN ZA NEPREZIMNE STRNIÈNE POSEVKE za leto_____
Domaèe ime
GERK-a

GERK PID

Povrina GERK-a
ha

a

m2

Povrina
posamezne vrste
kmetijske rastline
ha

a

ifra
kmetijske
rastline

Sorta avtohtone in
tradicionalne
kmetijske rastline

Uveljavljam
kmetijskookoljska
plaèila**
SOR KZO*

Povrine
skupaj:
* Ukrep lahko uveljavljajo samo vlagatelji iz sheme SKOP 20042006.
** Kmetijskookoljska plaèila vkljuèujejo ukrepe SKOP 20042006 in podukrepe KOP 20072013.
S podpisom (igom) zahtevka jamèim:
 da sem seznanjen z vsebino in pogoji za izvajanje ukrepov SKOP 20042006 ter sankcijami zaradi neupotevanja teh pogojev, in se zavezujem, da bom
ukrep(e) dosledno izvajal ves èas trajanja obveznosti;
 da sem seznanjen z vsebino in pogoji za izvajanje podukrepov KOP 20072013 ter sankcijami zaradi neupotevanja teh pogojev, in se zavezujem, da bom
podukrep(e) dosledno izvajal ves èas trajanja obveznosti.

dan

Datum:

mesec

.

leto

.

Podpis (ig) nosilca:
ARSKTRP-SNP-45/10

Uradni list Republike Slovenije
Republika
Slovenija

Št.

17 / 5. 3. 2010 /

Stran

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Naslov:
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

KMGMID

PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

Tel.:*
Op.: Podatek oznaèen z * ni obvezen. Namenjen je laji in hitreji komunikaciji, ki bi se vrila preko telefona.

F - PRODAJA / ODSTOP ZEMLJIÈ, VKLJUÈENIH V KMETIJSKOOKOLJSKA PLAÈILA**
V PREDHODNEM LETU, DRUGEMU KMETIJSKEMU GOSPODARSTVU za leto_____
Prodana/oddana povrina

Ukrep* drugemu kmet. gosp.
v pred.letu
ha
ar

GERK PID

KMG - MID
prevzemnika

Ime in priimek/naziv
prevzemnika

Podpis
prevzemnika

**Kmetijskookoljska plaèila vkljuèujejo ukrepe SKOP 2004-2006 in podukrepe KOP 2007-2013.

tevilka strani
dan

Datum:

mesec

.

od

leto

.

Podpis (ig) nosilca: ___________________________________
ARSKTRP-SNP-46/10

2157

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Naslov:

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

Zap. t.
ivali

.

leto

Priimek in ime nosilca

.

leto

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

KONJI

Koda
drave

ovce / ovni  mleène pasme
ovce / ovni  mesne pasme
koze / kozli  mleène pasme
koze / kozli  mesne pasme

ivalska vrsta

DROBNICA*

tevilka ivali

Identifikacijska tevilka ivali

K**
0,15
0,15
0,15
0,15

Datum:

dan

.

mesec

.

leto

od
ARSKTRP-SNP-53/10

tevilka strani

Podpis (ig) nosilca: __________________________________________

Z izvodom obrazca, ki ima v zgornjem desnem kotu oznako IZVIRNIK-SIR, sporoèite v Centralni register govedi
premik govedi na planino ali skupni panik. Obrazec predloite pooblaèenemu veterinarju v sedmih dneh po
prigonu ivali na pao.

Pozor!

Kategorija
Kategorija
Kategorija
ivalska vrsta
K**
K**
ivalska vrsta
ivali
ivali
ivali
govedo do 1 leta
rebe do 1 leta
G1
0,3
R
OML
0,5
govedo od 1 do 2 leti
mule, mezgi, osli, poniji
G1-2
0,6
M
OME
0,5
krave molznice
kobile / konji
MOL
1
K
KML
1
krave dojilje
DOJ
1
KME
plemenski
biki
PLB
1,4
drugo govedo 2 leti in veè
G2
1
* drobnica mora biti stara najmanj 12 mesecev oziroma je morala vsaj enkrat jagnjiti ali jariti
** koeficient za izraèun GV

Kategorija
ivali

IZVIRNIK

17 / 5. 3. 2010

100

100

100

GOVEDO

100

100

100

100

100

100

100

KMG-MID

Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva
Priimek in ime nosilca

100

Podatki o ivalih:

Zap. t.
ivali

100

tevilka ivali

Identifikacijska tevilka ivali

.

mesec

100

Koda
drave

dan

PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

100

Kategorija
ivali

Predvideni datum odgona:

KMG-MID

Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva

.

mesec

KMGMID

Št.

Datum prigona ivali na pao:

dan

Ime planine / skupnega panika _________________________________________________________________________

ZAPISNIK O PRIGONU IVALI NA PAO NA PLANINO ALI SKUPNI PANIK

AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

Republika
Slovenija

2158 /

ARSKTRP 30 - Posebna premija, klavna premija ter dodatno plailo za govedo - obdobja po 1. maju/rna/ /vijolina (P 522U)/

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

EMO oz. MO:

Op.: Podatek oznaèen z * ni obvezen. Namenjen je laji in hitreji komunikaciji, ki bi se vrila preko telefona.

Tel.:*

Naslov:

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

Davèna t.:

KMGMID
PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

Vrsta
dejanske
rabe

Domaèe ime GERK-a
ha

a

Povrina
m2

RE J

RE J

RE J

RE J

RE J

RE J

RE J

RE J

RE J

RE J

Podukrep
KOP-a
GERK PID

Datum:

.

mesec

.

leto

Podpis (ig) nosilca:

Domaèe ime GERK-a

ha

m2

Podukrep
KOP-a

ARSKTRP-SNP-70/10

a

Povrina

17 / 5. 3. 2010 /

dan

Vrsta
dejanske
rabe

PO SPREMEMBI

Št.

Seznanjen sem z vsebino in pogoji za izvajanje ukrepa kmetijskookoljskih plaèil ter sankcijami, ki sledijo neupotevanju le-teh.

GERK PID

PRED SPREMEMBO

pojav koruznega hroèa uveljavljam kot spremembo zaradi katere obstojeèo lokacijo za izvajanje podukrepa 214-II/8 sonaravna reja domaèih ivali - REJ iz Programa razvoja podeelja
Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 nadomeèam z drugo lokacijo oziroma podukrepom na naslednjih GERK-ih:

Podpisani nosilec kmetijskega gospodarstva za leto

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE SPREMEMB PRI IZVAJANJU UKREPA KMETIJSKOOKOLJSKIH PLAÈIL (PODUKREPOV KOP)
ZARADI POJAVA KORUZNEGA HROÈA

AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

Republika
Slovenija

Uradni list Republike Slovenije
Stran

2159

Stran

2160 /

Republika
Slovenija

Št.

17 / 5. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Naslov:
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

KMGMID

PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

Tel.:*
EMO oz. MO:

Davèna t.:

Op.: Podatek oznaèen z * ni obvezen. Namenjen je laji in hitreji komunikaciji, ki bi se vrila preko telefona.

ZAHTEVEK ZA DODATNO PLAÈILO ZA EKSTENZIVNO REJO ENSKIH GOVEDI
za leto_____
Identifikacijska tevilka ivali

Zap.
t. Koda
drave

Zap.
t. Koda
drave

tevilka ivali

01

16

02

17

03

18

04

19

05

20

06

21

07

22

08

23

09

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

Identifikacijska tevilka ivali
tevilka ivali

SKUPNO TEVILO ZAHTEVANIH IVALI:
elim, da se mi v skladu z Uredbo o izvedbi neposrednih plaèil v kmetijstvu upoteva povpreèna letna mleènost
kmetijskega gospodarstva, ki jo izraèunava KIS.

S podpisom vloge jamèim, da sem seznanjen s pogoji za uveljavljanje dodatnega plaèila za ekstenzivno rejo enskih
govedi za tekoèe leto. Pogoji so doloèeni v veljavnih predpisih.
dan

Datum:

mesec

.

leto

.

Podpis (ig) nosilca: _________________________________________________
ARSKTRP-SNP-12/10

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Bik

Vol
1**

Vol
2***
Vol
1+2****

Zakol
v RS
(1)

Odprema
v EU
(2)

Izvoz
iz EU
(3)

Podatki o namenu prodaje

Vol
1*

Vol
2**
Vol
1+2***

Odprema
v EU
(2)

Izvoz
iz EU
(3)

Datum:

dan

.

mesec

.

leto

ARSKTRP-SNP-16/10

Podpis (ig) nosilca ali po pooblastilu
nosilca podpis in ig vlagatelja: _________________________________________

S podpisom vloge jamèim, da sem seznanjen s pogoji za uveljavljanje posebne premije za bike in vole za tekoèe leto.
Pogoji so doloèeni v veljavnih predpisih.

Opombe:
** vol, ki je bil ob zakolu oz. odpremi/izvozu star najmanj devet mesecev in manj od 22 mesecev
*** vol, ki je bil v RS odpremljen iz druge drave èlanice EU in je ob odpremi star najmanj 19 mesecev
**** vol, ki je bil ob zakolu oz. odpremi/izvozu star najmanj 22 mesecev

Èe so moke ivali odpremljene iz drugih drav èlanic EU v Republiko Slovenijo, mora upravièenec
k zahtevku priloiti kopijo originalnega potnega lista ali drugega ustreznega dokumenta, iz katerega je
razvidno, da premija ni bila podeljena oz. vloena.

Èe je bila ival izvoena, predloite dokument, ki vsebuje: ime in naslov izvoznika (ali enakovredno
oznako), identifikacijsko t. ivali, izvozno deklaracijo, ki navaja starost za tiste ivali, rojene po 1. 1. 2002,
ter pri teletih v starosti est in manj od osem mesecev, ivo maso, ki ne sme presegati 300 kg, ter dokaz,
da je ival zapustila carinsko obmoèje RS.

(3)

Pri odpremi ivali
mokega spola
iz drav èlanic
EU v RS

Pri odpremi ivali:
 morate vloiti zahtevek za posebno premijo skupaj z originalnim potnim listom, preden ival zapusti
ozemlje Republike Slovenije;
 v treh mesecih po tem, ko je ival zapustila ozemlje Republike Slovenije, priloite dokazilo o odpremi
ivali v obliki izjave poiljatelja oziroma odpremnika, ki naj vsebuje ime oz. naziv in naslov poiljatelja oz.
odpremnika (ali ekvivalentno oznako), identifikacijsko tevilko ivali in izjavo, da ival ni mlaja od devet
mesecev, iz izjave pa mora biti razvidna tudi namembna drava èlanica in namen (zakol, nadaljnja reja...).

Pri zakolu v RS ni treba prilagati dokazil. Upotevali se bodo podatki iz Centralnega registra govedi.

OBVEZNE PRILOGE

Bik

Podatki o namenu prodaje
Zakol
v RS
(1)

(2)

(1)

SKUPNO TEVILO ZAHTEVANIH IVALI:

3 0

2 9

2 8

2 7

tevilka ivali

Posebna premija

Stran

2 3

2 2

tevilka ivali

Posebna premija

Koda
drave

Identifikacijska tevilka ivali

17 / 5. 3. 2010 /

2 1

2 0

1 9

1 8

1 7

Koda
drave

Identifikacijska tevilka ivali

2 6

2 5

2 4

Zap.
t.

Št.

1 6

1 5

1 4

1 3

1 2

1 1

1 0

0 9

0 8

0 7

0 6

0 5

0 4

0 3

0 2

0 1

Zap.
t.

Davèna t.:
PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

Op.: Podatek oznaèen z * ni obvezen. Namenjen je laji in hitreji komunikaciji, ki bi se vrila preko telefona.

Tel.:*

KMGMID

EMO oz. MO:

Naslov:

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

ZAHTEVEK ZA POSEBNO PREMIJO ZA BIKE IN VOLE za leto____

AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

Republika
Slovenija

Uradni list Republike Slovenije

2161

Stran

2162 /

Št.

17 / 5. 3. 2010
Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Republika
Slovenija

Uradni list Republike Slovenije

Naslov:
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E  E L JA

KMGMID

PROSTOR ZA NALEPKO
S ÈRTNO KODO

Tel.:*
EMO oz. MO:

Davèna t.:

Op.: Podatek oznaèen z * ni obvezen. Namenjen je laji in hitreji komunikaciji, ki bi se vrila preko telefona.

OBVESTILO O IZLOÈITVI / NADOMESTITVI IVALI za leto_____
ensko govedo za ekstenzivno rejo
Datum izloèitve

.

.

.

.

.

.

.

.

Koda
drave

Datum nadomestitve

.

.

.

.

.

.

.

.

Koda
drave

Ostalo govedo

IDENTIFIKACIJSKA TEVILKA
IZLOÈENE IVALI
tevilka ivali

IDENTIFIKACIJSKA TEVILKA
NADOMESTNE IVALI
tevilka ivali

Ostale vrste domaèih ivali (vpiite):
Se pase Ukrep Vzrok
na
PAS izloèitve
planini

Se pase Ukrep
na
PAS
planini

PRILOGE:
Zdravstveno potrdilo
Uradni zapisnik (lovci,
policija, higienska sluba,
VURS, veterinarski
zavod ...)

Nadomestitve za ensko govedo za ekstenzivno rejo niso mogoèe, prodaja ni dovoljena.

IFRANT VZROKOV IZLOÈITVE
1

Smrt nosilca kmetijskega gospodarstva

2

Dolgotrajna delovna nesposobnost nosilca kmetijskega gospodarstva (priloga: zdravstveno potrdilo)

3
4

Huja naravna katastrofa, ki je resno vplivala na kmetijske povrine gospodarstva (priloga: uradni zapisnik)
Unièenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreèe (priloga: uradni zapisnik)

5

Kuna bolezen, ki je prizadela del ali vse ivali nosilca kmetijskega gospodarstva (priloga: uradni zapisnik)

6
7

Pogin ivali zaradi bolezni (priloga: uradni zapisnik)
Pogin ivali zaradi nesreèe, za katero nosilec kmetijskega gospodarstva ne more nositi odgovornosti (priloga: uradni zapisnik)

8**

Prodaja ivali, ki je navedena na obrazcu G - podukrep PAS

9
10

Drugo  vija sila (ustrezne priloge)
Drugo  naravne okolièine (ustrezne priloge)

** Pri prodaji mora biti ival, ki je navedena na obrazcu G - podukrep PAS, nadomeèena v roku 30 dni po izloèitvi.

Opis dogodka:

dan

Datum:

mesec

.
dan

Datum:

leto

.
mesec

.

leto

.

Podpis (ig) nosilca: ___________________________________
Podpis in ig odgovorne osebe obmoènega
kmetijskega zavoda oz. pristojne selekcijske slube***: ___________________________________
*** Polje izpolnite le v primeru nadomestitve ivali iz obrazca G - podukrep PAS.
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Sladkorna pesa
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Vzhodna
jastrebina

Navadna nokota

Medenica
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IV. SADNE VRSTE
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III. HMELJ
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Ameriške
borovnice
Aronija
Smokva
Smokva

Maline
Robide
Rdeči ribez
Črni ribez
Bezeg
Bezeg

Jagode

Aktinidija
Kostanj
Kostanj

Leska
Leska

Oljka
Višnja
Višnja

Citrusi
Citrusi

Kutina
Kutina

Mandelj
Mandelj

Kaki
Kaki

Sadne vrste
Sadne vrste

Sadne vrste
Sadne vrste

Sadne vrste
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Sadne vrste

Sadne vrste

Skupina
kmetijskih
rastlin

Št.

619
620
621
622
623
623

Breskev in
nektarina
Breskev in
nektarina
Sliva ali
češplja
Sliva ali
češplja
Oreh
Oreh

1221 IS

627

Marelica
Marelica

Vrsta
kmetijske
rastline

Možna
Šifra
vrsta dej.
kmet.
rastline rabe
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1222 SD

1211 V
1240 OT

633

633
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701
706

1100 N/
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904

205

204

203
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1300 T
1321 T
1800 T
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Sadne vrste
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/
/
/

/
/

Krmne
rastline
Krmne
rastline
Krmne
rastline

Neozelenjen del
enote rabe

VII. OSTANEK

Ektenzivno
kraško travinje

Travno deteljne
mešanice
Trajno travinje

Trave

VI. TRAVINJE

Vinska trta
Trta za drugo
rabo, ki ni vino
(le izven
vinogradniškega
območja) (9)
Drevesnice
Trsnice
Matičnjaki (4)
Nasadi matičnih
rastlin (6)

V. DRUGI TRAJNI NASADI

Granatno
jabolko
Granatno
jabolko
Nashi
Nashi

R

R

R

R
R
R
R

R
R

R
R

R

R

R
R
R
R

R, LUP

OMD

OMD

OMD

OMD
OMD
OMD
OMD

OMD
OMD

OMD
OMD

OMD

OMD

OMD
OMD
OMD

OMD

OMD

EKP(11)

KOL
(A,B)
KOL
(A,B)
GRB

V 30

ZEL
(F,G)
ZEL
(F,G)
ETA EK

EK

EK

EK
EK
EK
EK

EK

EK
EK

EK

EK

EK
EK
EK
EK

EK

V 40 IVG EK

IPS

IPS

IPS
IPS
IPS

IVG EK
(L)
(J)

EK

PP

TSA

TSA

TSA

TSA

TSA

PPP

KZO*

KZO*

KZO*

KZO*
KZO*
KZO*
KZO*

KZO*
KZO*

KZO*
KZO*

KZO*

KZO*

KZO*
KZO*
KZO*
KZO*

KZO*

KZO*

ZVE

REJ

REJ

REJ

MET STE

MET STE

MET STE

MET STE

S35

S35

S35

S35

S35

S50

S50

S50

S50

S50

VVO

VVO

VVO

VVO
VVO
VVO
VVO

VVO
VVO

VVO
VVO

VVO

VVO

VVO
VVO
VVO
VVO

VVO

VVO

KMETIJSKO OKOLJSKA PLAČILA**
KZO*
VVO
MET STE S35
S50

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

HAB VTR

ETA

ETA

ETA

ETA

ETA

STE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE
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MET

VTR

VTR

VTR

VTR

VTR
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1180 N
1180 N
1212 VM
1180 N

1221 IS
1221 IS
1221 IS
1222 SD

630
631
632
632

702
704
707
708

1222 SD

630

R

Ukrep
OMD
OMD

Št.

Sadne vrste
Sadne vrste
Sadne vrste
Sadne vrste

1221 IS

629

R, LUP

EKO 0

MOŽNE
POMOČI

2168 /

Mešani lupinarji
Kosmulje
Murva
Murva

Sadne vrste
Travniški
sadovnjak
različnih sadnih
vrst(5)
Sadne vrste
Namizno
grozdje
Mešani lupinarji Sadne vrste

1222 SD

626

Skupina
kmetijskih
rastlin

Vrsta
kmetijske
rastline

Možna
Šifra
vrsta dej.
kmet.
rastline rabe

Stran
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1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

301

Krompir –
semenski nasadi
Krompir – nasadi
v 100-m
izolacijskem pasu
R

R

EKO 0

OMD KOL (B)

OMD KOL (B)

Ukrep
OMD

IPL

IPL
EK

EK

IVR
(I)
IVR
(I)
KZO*

KZO*

VVO

VVO

KMETIJSKO OKOLJSKA PLAČILA**

MOŽNE
POMOČI

Stran
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Upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v shemo SKOP za ukrepe pridelave semen pri oljnicah – konoplja (šifra kmetijske rastline 311 v šifrantu iz leta 2006),
lahko nadaljujejo z istimi ukrepi na istih lokacijah in v enakem obsegu površin pod šifro kmetijske rastline 027 – konoplja.

7

Upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v shemo SKOP za ukrepe pridelave semen pri žitih – pira (šifra kmetijske rastline 308 v šifrantu iz leta 2006), lahko do
izteka 5-letne obveznosti nadaljujejo z istimi ukrepi na istih lokacijah in v enakem obsegu površin pod šifro kmetijske rastline 003 –pira.

Upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v shemo SKOP za ukrepe pridelave semen pri metuljnicah – lucerna (šifri kmetijskih rastlin 334 in 335 v šifrantu iz leta
2006), lahko do izteka 5-letne obveznosti nadaljujejo z istimi ukrepi na istih lokacijah in v enakem obsegu površin pod šifro kmetijske rastline 208 – lucerna.
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Upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v shemo SKOP za ukrepe pridelave semen pri oljnicah – lan (šifri kmetijske rastline 309 in 310 v šifrantu iz leta 2006),
lahko do izteka 5-letne obveznosti nadaljujejo z istimi ukrepi na istih lokacijah in v enakem obsegu površin pod šifro kmetijske rastline 028 – lan.

Št.

Upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v shemo SKOP za ukrepe pridelave semen pri metuljnicah – navadna in kuštrava grašica (šifri kmetijskih rastlin 344 in
345 v šifrantu iz leta 2006), lahko do izteka 5-letne obveznosti nadaljujejo z istimi ukrepi na istih lokacijah in v enakem obsegu površin pod šifro kmetijske rastline 110 –
grašica.

Upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v SKOP za ukrepe pridelave semen pri metuljnicah – črna detelja (šifra kmetijske rastline 336 v šifrantu iz leta 2006),
lahko do izteka 5-letne obveznosti nadaljujejo z istimi ukrepi na istih lokacijah in v enakem obsegu površin pod šifro kmetijske rastline 213 – turška detelja.

Upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v shemo SKOP za ukrepe pridelave semen pri metuljnicah (šifre kmetijskih rastlin 333, 337, 338, 339,340, 341, 342, 343 v
šifrantu iz leta 2006), lahko do izteka 5-letne obveznosti nadaljujejo z istimi ukrepi na istih lokacijah in v enakem obsegu površin pod šifro kmetijske rastline 207 – detelja.

Upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v shemo SKOP za ukrepe pridelave semen pri metuljnicah – medenica (šifra kmetijske rastline 332 v šifrantu iz leta 2006),
lahko do izteka 5-letne obveznosti nadaljujejo z istimi ukrepi na istih lokacijah in v enakem obsegu površin pod šifro kmetijske rastline 215 – medenica.

Upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v shemo SKOP za ukrepe pridelave semen pri travah (šifre kmetijskih rastlin 312 do 331 v šifrantu iz leta 2006), lahko do
izteka 5-letne obveznosti nadaljujejo z istimi ukrepi na istih lokacijah in v enakem obsegu površin pod šifro kmetijske rastline 201-trave.

Podukrep ZEL je možno uveljavljati za vse vrste kmetijskih rastlin, ki imajo v Šifrantu avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ter pomoči pripisan podukrep
ZEL, pri čemer mora biti setev teh rastlin opravljena v tekočem letu.

Pri rabi HM (razen šifra 501) je v hmeljiščih na površinah v premeni možno uveljavljati plačila za ukrep SKOP 2004-2006 oziroma podukrep KOP 2007-2013, če je na teh
površinah 5-letna premena.

302

Izvajanje
enostavnega
kolobarja

1100 N/
1160 HM

999

Skupina
kmetijskih
rastlin

VIII. PRIDELAVA SEMENA

Vrsta
kmetijske
rastline

Možna
Šifra
vrsta dej.
kmet.
rastline rabe
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LEGENDA:

*
**

Podukrep KOL je možno uveljavljati, če pridelujete dišavnice oz. zdravilna zelišča ali vrtnine, razen špargljev, pod premičnimi nadkritimi prostori na njivskih površinah (tuneli ipd.).

Podukrep ZEL je možno uveljavljati, če je posajena vrtnina motovilec, radič, rukola.

Podukrep ZEL je za trave ali travno deteljne mešanice na njivah možno uveljavljati enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja ukrepov SKOP 2004-2006 oziroma KOP 2007-2013.

KOL(D)

ZEL(E)

ZEL(F)

8

Podukrep KOL je za trave ali travno deteljne mešanice na njivah možno uveljavljati enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja ukrepov SKOP 2004-2006 oziroma KOP 2007-2013.

Pri rabi HM je (pod)ukrep KOL možno uveljavljati v hmeljiščih na površinah v premeni. Za trave ali travno deteljne mešanice le enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja ukrepov SKOP 2004-2006
oziroma KOP 2007-2013.

KOL(A)
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KOL(B)

(11)

(10)

(12)

Njivska zelišča: arnika, bazilika, baldrijan, bela mrtva kopriva, beli vratič, bolhač, borago, citronka,, divja mačeha, dobra misel, drobnocvetni vrbovec, dvoletni svetlin, drobnjak,
gabez, gorski vrednik, gosji peteroprstnik, gozdni koren, oz. angelika, hermelika, indijski trpotec, izop–ožepek, janež, jeglič, jetičnik, kamilica, kitajski ožep, klasasta meta, kolmež,
komarček, koper, kopriva, kordabevedikta, koriander, kumina, luštrek, majaron, melisa, milnica, muškatna kadulja, ognjič, origano, ozkolistni ameriški slamnik, ozkolistni trpotec,
pegasti badelj, pehtran, pelin, plahtica, plavica, poprova meta, purpurni ameriški slamnik, repik, regrat, riček, rman, rožmarin, rumeni svišč oz. košutnik, sivka, sladki koren, slez,
slezenovec, srčnica, šentjanževka, šetraj, tagetes, tavžentroža, timijan, triplat, velecvetni lučnik, veliki oman, vinska rutica, zlata rozga, žafranika, žajbelj
Mešana raba (vrtnine, poljščine, dišavnice oz. zdravilna zelišča) vključujejo mešano rabo poljščin z vrtninami oz. dišavnicami ali zdravilnimi zelišči, pri čemer prevladujejo vrtnine in
površina poljščin ne sme presegati 0,1 ha.
Trta za drugo rabo, ki se ne predeluje v vino in je posajena izven vinogradniškega območja, ki je določeno v predpisu, ki ureja razdelitev vinogradniškega območja v Republiki
Sloveniji, absolutne vinogradniške lege in dovoljene ter priporočene sorte vinske trte.

Nasad matičnih rastlin (raba 1180) je njivska površina, na kateri se gojijo matične rastline, iz katerih se jemlje material za vegetativno razmnoževanje rastlin.

Ukorenišče hmeljnih sadik je njivska površina, na kateri 2 leti niso rasle hmeljne rastline in je neokužena v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje in zatiranje hmeljeve uvelosti.
V ukorenišču certificirane sadike A in B donegujejo eno leto pred sajenjem v proizvodno zemljišče
Upravičenci plačila lahko uveljavljajo za GERK s šifro »1430 - ekstenzivni kraški pašnik«, ki lahko vključuje naslednje vrste dejanske rabe: »1300 - trajni travnik«, »1410 kmetijsko zemljišče v zaraščanju«, »1500 - drevesa in grmičevje«, »1600 - neobdelano kmetijsko zemljišče« oziroma »1800 - kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem«, če so
njihovi GERK-i v katastrskih občinah na območju ekstenzivnih kraških pašnikov. Delež površin z dejansko vrsto rabe »1300 - trajni travnik« oziroma »1800 - kmetijsko zemljišče,
poraslo z gozdnim drevjem« mora znašati vsaj 20%.
Vrtnine, njivska zelišča ali okrasne rastline, ki se nahajajo v zavarovanem prostoru in so v lončkih, NISO upravičene do plačilnih pravic.

(9)

(8)

(7)

(4)
(5)
(6)

(3)

Vključno z mešanicami stročnic in žit. V primeru uveljavljanja ukrepa R+STR morajo biti v posevku prevladujoče stročnice. V primeru uveljavljanja podukrepa ZEL mora biti
posevek prezimen.
Druge rastline za krmo na njivah: sem spadajo tudi mešanice krmnih rastlin s travami oziroma deteljami, mešanice krmnih rastlin in žit, krmnih rastlin in stročnic in druge mešanice,
ki vsebujejo več kot 50 % trav, detelj ali krmnih rastlin in se pridelujejo za krmo živali. V primeru uveljavljanja podukrepa ZEL mora biti posevek prezimen.
Vrtnine: paradižnik, čebula, šalotka, česen, por, zimski luk, zelje, kitajski kapus, cvetača, brokoli, kolerabica, ohrovt (glavnati, listni, brstični), solata, radič, endivija, motovilec,
rukola, korenček in korenje, repa (nekrmna), rdeča pesa, črni koren, redkev, redkvica, peteršilj, pastinak, koleraba, hren, zelena (gomoljna, belušna, listna), kumare in kumarice,
stročnice v strokih ali zrnu (grah, fižol in druge stročnice), jajčevec, gobe (le na kmetijskih zemljiščih), paprika, feferoni, špinača, blitva, sladki janež, bučke (vse Cucurbita spp., tudi
muškatna buča), melone, lubenice.
Matičnjak (raba 1212) je površina, zasajena z matičnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo ključev podlag vinske trte, vključno z obračališči in potmi.
Travniški sadovnjak, v katerem so različne vrste visokodebelnih sadnih dreves.

Št.

(2)

(1)
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Ukrep lahko uveljavljajo samo vlagatelji iz sheme 2004-2006
Kmetijsko okoljska plačila vključujejo ukrepe SKOP 2004-2006 in podukrepe KOP 2007-2013

Stran
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(Pod)ukrep EK je možno uveljavljati, če je nasad vpisan v register kmetijskih gospodarstev in so izpolnjene zahteve ekološke pridelave grozdja.

Vpisuje se le na obrazec–E - Zahtevek za kmetijsko okoljska plačila - ozelenitev njivskih površin za tekoče leto.

Vpisuje se le na obrazec E – Zahtevek za kmetijsko okoljska plačila – Ozelenitev njivskih površin za tekoče leto. V primeru, da na površini vključeni v (pod)ukrep KOP Ozelenitev njivskih površin (ZEL) v
tekočem letu podukrepa ZEL ne uveljavljate, vpišite šifro kmetijske rastline 999. Na tej površini ste v tekočem koledarskem letu dolžni izvajati vsaj enostavni kolobar, ki vključuje najmanj tri različne
poljščine.

EK(L)

904

999

VVO - Pokritost tal na vodovarstvenem območju
KZO – Ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih
V30 – Strmi vinogradi (STV) z nagibom 30-40%
V40 – Strmi vinogradi (STV) z nagibom nad 40%

S35 - Košnja strmih travnikov z nagibom 35-50%

S50 - Košnja strmih travnikov z nagibom nad 50%

GRB - Košnja grbinastih travnikov

EKP - Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov

9

Št.

TSA - Travniški sadovnjaki

STE - Ohranjanje steljnikov
VTR - Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000

PPP - Planinska paša s pastirjem

HAB - Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov

EK - Ekološko kmetovanje

PP - Planinska paša brez pastirja

ZVE - Reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri
MET - Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev

IVG - Integrirano vinogradništvo

IVR - Integrirano vrtnarstvo

REJ - Sonaravna reja domačih živali
ETA - Ohranjanje ekstenzivnega travinja

IPS - Integrirano sadjarstvo

SOR - Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin

ZEL - Ozelenitev njivskih površin

IPL - Integrirano poljedelstvo

PAS - Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali

KOL - Ohranjanje kolobarja

III. Ukrepi - SKOP 2004-2006 oziroma KOP 2007-2013- Plačila za kmetijsko okoljske ukrepe, opredeljena v Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v letih 2007-2013 in Uredbi o
plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2007-2010.

II. Ukrep OMD - Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, opredeljena v Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v letih 2007-2013.

LUP – podpora za pridelovanje lupinarjev

Podukrep IVG je možno uveljavljati, če je nasad vpisan v register kmetijskih gospodarstev in so izpolnjene zahteve integrirane pridelave grozdja.

IVG(J)

STR - pomoč za stročnice

Podukrep IVR je možno uveljavljati, če se prideluje zgodnji krompir.

IVR(I)

I. EKO 0 ukrepi - Plačila na površino:
R – upravičena površina za izplačilo plačilnih
pravic

Pri rabi HM je (pod)ukrep ZEL možno uveljavljati v hmeljiščih na površinah v premeni za prezimne poljščine, motovilec, radič ali rukolo, za trave ali travno deteljne mešanice pa enkrat v petih letih
trajanja obveznosti izvajanja ukrepov 2004-2006 oziroma KOP 2007-2013.

ZEL(G)
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1100 N
1160 HM
1190 N

1100 N/
1160 HM
1190 N

1100 N/
1160 HM
1190 N

1100 N/
1160 HM

1190 N

1100 N/
1160 HM
1190 N

1100 N/
1160 HM
1190 N

1100 N/
1160 HM
1190 N

402

402

402

402

401

402

402

402

401

401

1100N

1100N

1100N

1100N

1100N

1100N

1100N

Proso

Fižol (v zavarovanem
prostoru) (2)

Glavnata solata (v
zavarovanem prostoru)
(2)
Glavnata solata (na
prostem)
Motovilec (v
zavarovanem prostoru)
(2)
Motovilec (na prostem)

Radič (v zavarovanem
prostoru) (2)
Radič (na prostem)

Belo zelje (v
zavarovanem prostoru)
(2)
Belo zelje (na prostem)

Korenje (v zavarovanem
prostoru) (2)
Korenje (na prostem)

Česen (v zavarovanem
prostoru) (2)
Česen (na prostem)

II. VRTNINE
Čebula (v zavarovanem
prostoru) (2)
Čebula (na prostem)

Krompir

Lucerna

Inkarnatka

Črna detelja

Strniščna repa

Podzemna koleraba

Krmna ogrščica

Oljna buča

Žita

Kranjska okrogla

Rumena maslena

Starška

Slovenska golica

Sonček

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Jabelski stročnik,
Jabelski pisanec,
Jeruzalemski,
Klemen, Semenarna
22, Ptujski maslenec

Ljubljanski motovilec

Ljubljanski motovilec

Dalmatinska ledenka

Kranjsko okroglo,
Emona, Ljubljansko,
Varaždinsko
Kranjsko okroglo,
Emona, Ljubljansko,
Varaždinsko
Anivip, Monivip,
Solkanski
Anivip, Monivip,
Solkanski
Dalmatinska ledenka

Ljubljansko rumeno

Belokranjka, Ptujska
rdeča
Belokranjka, Ptujska
rdeča
Ptujski jesenski,
Ptujski spomladanski
Ptujski jesenski,
Ptujski spomladanski
Ljubljansko rumeno

Kresnik, Jana,
Cvetnik, Vesna

Krmne metuljnice Bistra

Krmne metuljnice Inkara

Krmne metuljnice Živa, Poljanka

Krmne rastline

Krmne rastline

Krmne rastline

Oljnice

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

OMD

OMD

R

EK

OMD

EK

EK

R

OMD

OMD

R

R

R

EK

EK

OMD

OMD

R

EK

OMD

EK

R

OMD

Ukrepi SKOP

MOŽNE POMOČI

R

R

Ukrep
OMD

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO
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401

401

401

401

1100N

1190 N

401

020

208

207

207

109

108

103

013

Koruza

Darja, Siva, Črna
gorenjska
Lj-275 t (FAO 200)

EKO 0

Št.

010

Koruza za zrnje

Žita

Skupina
Sorta
kmetijskih rastlin

2172 /

005

1100 N
1160 HM
1100 N
1160 HM
1100
N/1160HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

004

I. POLJŠČINE
Ajda

Šifra kmetijske Možna vrsta Vrsta kmetijskih
rastline
dejanske rabe rastlin

ŠIFRANT AVTOHTONIH IN TRADICIONALNIH SORT KMETIJSKIH RASTLIN TER POMOČI (2004-2006)

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1160 HM

1221 IS

1222 SD

1221 IS

1222 SD

1221 IS
1222 SD

1221 IS
1222 SD
1230 O

1222 SD

601

601

602

602

603
603

606
606
613

626

1100 N/
1160 HM

501

402

Sadne vrste

Sadne vrste
Sadne vrste
Sadne vrste

Sadne vrste
Sadne vrste
Domača češplja
Domača češplja
Istrska belica, Črnica,
Buga, Štorta
Različne avtohtone in
tradicionalne sorte
sadnih vrst

Bobovec, Boskopski
kosmač, Beličnik,
Carjevič, Dolenjska
voščenka - Sevniška
voščenka, Gorenjska
voščenka - Besniška
voščenka, Goriška
sevka - Tolminka,
Grafenštajnc,
Kanadka,
Krivopecelj,
Londonski peping,
Štajerski mošancelj zimski mošancelj,
Lonjon, Majda, Ovčji
nos, Pisani kardinal,
Zlata parmena,
Priolov delišes
Bobovec, Boskopski
kosmač, Beličnik,
Carjevič, Dolenjska
voščenka - Sevniška
voščenka, Gorenjska
voščenka - Besniška
voščenka, Goriška
sevka - Tolminka,
Grafenštajnc,
Kanadka,
Krivopecelj,
Londonski peping,
Štajerski mošancelj zimski mošancelj,
Lonjon, Majda, Ovčji
nos, Pisani kardinal,
Zlata parmena,
Priolov delišes
Tepka, Rjavka,
Pohorska moštnica,
Vinska moštnica
Tepka, Rjavka,
Pohorska moštnica,
Vinska moštnica
Vipavka
Vipavka

Savinjski golding

Jabelski stročnik,
Jabelski pisanec,
Jeruzalemski,
Klemen, Semenarna
22, Ptujski maslenec

R,
LUP

R
R
R

R
R

R

R

R

R

R

R

EKO 0

OMD

OMD
OMD
OMD

OMD
OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

Ukrep
OMD
OMD

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

EK

EK
EK
EK

EK
EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

Ukrepi SKOP

MOŽNE POMOČI

KZO

KZO
KZO
KZO

KZO
KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

2
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Travniški sadovnjak
različnih sadnih vrst(1)

Sliva
Sliva
Oljka

Češnja
Češnja

Sadne vrste

Sadne vrste

Sadne vrste

Sadne vrste

Vrtnine

Skupina
Sorta
kmetijskih rastlin

Št.

Hruška

Hruška

Jablana

IV. SADNE VRSTE
Jablana

III. HMELJ
Hmelj

Fižol (na prostem)

Šifra kmetijske Možna vrsta Vrsta kmetijskih
rastline
dejanske rabe rastlin

Uradni list Republike Slovenije
Stran

2173

1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

Krmne rastline

Krmne rastline

Krmne rastline

Krmne rastline

Krmne rastline

Krmne rastline

VII. PRIDELAVA SEMENA
Krompir - semenski
nasadi
Krompir - nasadi v 100m izolacijskem pasu

Trave - Pasja trava

Trave - Travniška
bilnica
Trave - Mnogocvetna
ljuljka
Trave - Trpežna ljuljka

Trave - Rdeča bilnica

VI. TRAVINJE
Trave - Visoka pahovka

Trsnice

Kresnik, Jana,
Cvetnik, Vesna
Kresnik, Jana,
Cvetnik, Vesna

Kopa

Ilirka

Draga

Jabelska

Jasna

Sora

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

Ukrepi SKOP

MOŽNE POMOČI

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO

KZO
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3

Upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v shemo SKOP za ukrepe pridelave semen pri metulnicah (šifra kmetijskih rastline 335 v šifrantu iz leta 2006) lahko do izteka 5 letne obveznosti nadaljujejo z istimi ukrepi na istih lokacijah in v enakem obsegu površin
pod šifro kmetijske rastline 208- lucerna.

Upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v shemo SKOP za ukrepe pridelave semen pri metulnicah (šifre kmetijskih rastlin 340 in 339 v šifrantu iz leta 2006) lahko do izteka 5 letne obveznosti nadaljujejo z istimi ukrepi na istih lokacijah in v enakem obsegu
površin pod šifro kmetijske rastline 207- črna detelja in inkarnatka .

Upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v shemo SKOP za ukrepe pridelave semen pri travah (šifre kmetijskih rastlin 316, 321, 320, 323, 324, 317 v šifrantu iz leta 2006) lahko do izteka 5 letne obveznosti nadaljujejo z istimi ukrepi na istih lokacijah in v
enakem obsegu površin pod šifro kmetijske rastline 201-trave.

Pri rabi HM (razen šifra 501) je v hmeljiščih na površinah v premeni možno uveljavljati plačila za ukrep SKOP, če je na teh površinah petletna premena.

302

201

201

201

201

201

301

1180 N

704

Drevesnice

OMD

Ukrep
OMD

Št.

1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

1180 N

702

Maločrn, Pinela,
Ranfol, Radgonska
ranina, Rebula,
Refošk, Rumeni
plavec, Šipon, Zelen,
Žametovka,
Kraljevina, Malvazija
Različne avtohtone in
tradicionalne sorte
sadnih vrst
Različne avtohtone in
tradicionalne sorte
vinske trte

EKO 0

2174 /

201

1211 V

701

Skupina
Sorta
kmetijskih rastlin

V. DRUGI TRAJNI NASADI
Vinska trta

Šifra kmetijske Možna vrsta Vrsta kmetijskih
rastline
dejanske rabe rastlin

Stran

Uradni list Republike Slovenije

R – upravičena površina za izplačilo plačilnih pravic

LUP – podpora za pridelovanje lupinarjev

PERUTNINA

KOZE

PRAŠIČI
OVCE

GOVEDO
KONJI

ŠIFRA
CK
L
HP
SHL
LUK
KP
JSO
BVO
IST
BKP
DRK
SAN
SRN
SK
SGK
SSK

PASMA
Cikasto govedo
Lipicanski konj
Posavski konj
Slovenski hladnokrvni konj
Ljutomerski kasač
Kraškopoljski prašič
Jezersko-solčavska ovca
Bovška ovca
Istrska pramenka-istrijanka
Belokranjska pramenka
Drežniška koza
Slovenska sanska koza
Slovenska srnasta koza
Štajerska kokoš
Slovenska grahasta
Slovenska srebrna kokoš

ŠIFRANT AVTOHTONIH IN TADICIONALNIH PASEMDOMAČIH ŽIVALI (PRO 2004-2006)

KZO - Ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih
EK - Ekološko kmetovanje
HAB - Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov

III. Ukrepi SKOP - Plačila za kmetijsko okoljske ukrepe, opredeljena v Uredbi o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2007-2010:

II. Ukrep OMD - Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, opredeljena v Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v letih 2007-2013

STR - pomoč za stročnice

Vrtnine, ki se nahajajo v zavarovanem prostoru in so v lončkih, NISO upravičene do plačilnih pravic.

Travniški sadovnjak, v katerem so različne vrste visokodebelnih sadnih dreves.

I. EKO 0 ukrepi - Plačila na površino:

(1)
(2)

LEGENDA:

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Stran

2175
4

1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

1190 N
1100 N

1100 N
1160 HM
1190 N
1100 N
1100 N
1160 HM
1190 N
1100 N

1100 N/
1160 HM
1190 N
1100 N

1100 N/
1160 HM

1190 N
1100 N

1100 N/
1160 HM
1190 N
1100 N

1100 N/
1160 HM
1190 N
1100 N

1100 N/
1160 HM

005

207

401

402

402

402

401

402

402

402

401

Glavnata solata (v
zavarovanem prostoru)
(2)
Glavnata solata (na
prostem)
Motovilec (v
zavarovanem prostoru)
(2)
Motovilec (na prostem)

Radič (na prostem)

Radič (v zavarovanem
prostoru) (2)

Belo zelje (v
zavarovanem prostoru)
(2)
Belo zelje (na prostem)

Korenje (v
zavarovanem prostoru)
(2)
Korenje (na prostem)

Česen (v zavarovanem
prostoru) (2)
Česen (na prostem)

Čebula (na prostem)

II. VRTNINE
Čebula (v zavarovanem
prostoru) (2)

Krompir

Lucerna

Inkarnatka

Črna detelja

Strniščna repa

Podzemna koleraba

Krmna ogrščica

Oljna buča

Rumena maslena

Starška, Daniela

Slovenska golica

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Vrtnine

Ljubljanski
motovilec, Žličar

Dalmatinska ledenka,
Leda, Bistra
Ljubljanski
motovilec, Žličar

Anivip, Monivip,
Solkanski
Dalmatinska ledenka,
Leda, Bistra

Kranjsko okroglo,
Emona, Ljubljansko,
Varaždinsko
Kranjsko okroglo,
Emona, Ljubljansko,
Varaždinsko
Anivip, Monivip,
Solkanski

Ljubljansko rumeno

Belokranjka, Ptujska
rdeča,
Tera
Belokranjka, Ptujska
rdeča, Tera
Ptujski jesenski,
Ptujski spomladanski
Ptujski jesenski,
Ptujski spomladanski
Ljubljansko rumeno

Kresnik, Jana,
Cvetnik, Vesna

Krmne metuljnice Bistra, Soča, Krma

Krmne metuljnice Inkara

Kranjska okrogla,
Kranjska
podolgovata
Krmne metuljnice Živa, Poljanka

Krmne rastline

Krmne rastline

Krmne rastline

Oljnice

Žita

Darja, Siva, Črna
gorenjska, Čebelica
Lj-275 t (FAO 200),
Lj-180
Sonček

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

KOL(B)

KOL(D)

KOL(B)

KOL(D)

KOL(B)

KOL(D)

KOL(B)

KOL(D)

KOL(B)

KOL(D)

KOL(B)

KOL(D)

KOL(B)

KOL(D)

KOL(B)

OMD

R

KOL(B)

OMD

KOL(B)

KOL(B)

KOL(B)

R

OMD

OMD

OMD

R

R

R

R

KOL(B)

KOL(B)

OMD

OMD

R

KOL(B)

OMD

KOL (B)

KOL(B)

KOL(B)

R

OMD

OMD

OMD

R

R

R

R

Ukrep
OMD

ZEL(E,G)

ZEL(E,G)

ZEL(G)

ZEL(G)

ZEL(G)

ZEL(G)

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IPL

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR(I)

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

KMETIJSKO OKOLJSKA PLAČILA (KOP)

MOŽNE POMOČI

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N))

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

1
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401

401

401

402

401

020

208

207

109

108

103

013

Žita

Koruza

EKO 0

Št.

Proso

Koruza za zrnje

Sorta

2176 /

010

1100 N/
1160 HM

004

I. POLJŠČINE
Ajda

Šifra kmetijske Možna vrsta Vrsta kmetijskih
rastline
dejanske rabe rastlin

ŠIFRANT AVTOHTONIH IN TRADICIONALNIH SORT KMETIJSKIH RASTLIN TER POMOČI 2007-2013

Skupina
kmetijskih
rastlin

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1100 N/
1160 HM
1190 N
1100 N

1100 N/
1160 HM
1190 N
1100 N

1100 N/
1160 HM

402

402

402

1222 SD

607

1222 SD

1221 IS

607

615

1221 IS
1222 SD

606
606

1221 IS

1221 IS
1222 SD

604
604

615

1222 SD

603

1230 O

1221 IS

603

613

1222 SD

602

1221 IS

1221 IS

602

1222 SD

1222 SD

601

608

1221 IS

601

Sorta
EKO 0

Ukrep
OMD
OMD

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR

IVR

EK

EK

EK

EK

EK

EK

KMETIJSKO OKOLJSKA PLAČILA (KOP)

MOŽNE POMOČI

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

Sadne vrste

Sadne vrste

Sadne vrste

Sadne vrste

Sadne vrste

Sadne vrste

Sadne vrste

Sadne vrste
Sadne vrste
Elit, Haloze, MB-24,
Petovio, Rače-866
Elit, Haloze, MB-24,
Petovio, Rače-866
Pišeška, Catarji,
Flokarji, Ogrska
Pišeška, Catarji,
Flokarji, Ogrska
Istrska belica,
Črnica, Buga, Štorta
Istrska dolgoplodna
(debeloplodna) leska,
Istrska
okrogloplodna leska
Istrska dolgoplodna
(debeloplodna) leska,
Istrska
okrogloplodna leska

Domača češplja
Domača češplja

R,
LUP

R , LUP

R

R

R,
LUP
R

R ,LUP

R
R

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD
OMD

MET

MET

MET

MET

STE

STE

STE

STE

VTR

VTR

VTR

VTR

ETA

IPS

IPS

ETA

IPS

ETA

IPS

IPS
ETA

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

ZVE

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK
EK

EK
EK

S35 S50

S35 S50

S35 S50

S35 S50

S35 S50

TSA SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

TSA SOR(N)

SOR(N)

TSA SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)
TSA SOR(N)

SOR(N)
TSA SOR(N)

HAB

HAB

HAB

HAB

HAB

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO
VVO

VVO
VVO

2
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Leska

Leska

Oljka

Marelica

Marelica

Oreh

Oreh

Sliva
Sliva

*Vipavka, Vigred, Brusniška hrustavka, Kozanka, Črna cepika, Čufarca, Divjaka, Terčentka, Petrovka, Francoska, Popovka, Napoleonova
Breskev
Sadne vrste
Veteran, Triogem
R
OMD
IPS
Breskev
Sadne vrste
Veteran, Triogem
R
OMD
MET
STE
VTR
ETA

III. HMELJ
Hmelj
Savinjski golding,
R
OMD
IPL
EK
SOR(N)
VVO
IV. SADNE VRSTE
Jablana
Sadne vrste
Sorta*
R
OMD
IPS
EK
SOR(N)
VVO
*Bobovec, Boskopski kosmač, Beličnik, Carjevič, Dolenjska voščenka – Sevniška voščenka, Gorenjska voščenka – Besniška voščenka, Goriška sevka - Tolminka, Grafenštajnc, Kanadka, Krivopecelj, Londonski peping, Štajerski mošancelj –
zimski mošancelj, Lonjon, Majda, Ovčji nos, Pisani kardinal, Zlata parmena, Priolov delišes,
Citronka, Damasonski kosmač, Harbert reneta, Štajerski pogačar
Jablana
Sadne vrste
Sorta*
R
OMD
MET
STE
VTR
ETA
ZVE
REJ
EK
S35 S50 TSA
SOR(N)
HAB
VVO
*Bobovec, Boskopski kosmač, Beličnik, Carjevič, Dolenjska voščenka – Sevniška voščenka, Gorenjska voščenka – Besniška voščenka, Goriška sevka - Tolminka, Grafenštajnc, Kanadka, Krivopecelj, Londonski peping, Štajerski mošancelj –
zimski mošancelj, Lonjon, Majda, Ovčji nos, Pisani kardinal, Zlata parmena, Priolov delišes,
Legro, Krvavka, Bužlovka, Jakobovka, Rožmarinka, Špička, Čebulka, Peteršiljka, Maslenka, Grinštanin, Klanferca (sladka jabolka), Rožnik (rožinski), Rambura, Lovrenčkova, Rdeči bobovec, Železnica, Vrtnica, Vinšca-štrudlovka, Brtavka,
Citronka, Prsnika, Ferdekelca, Damasonski kosmač, Harbert reneta, Štajerski pogačar
Hruška
Sadne vrste
Sorta*
R
OMD
IPS
EK
SOR(N)
VVO
*Tepka, Rjavka, Pohorska moštnica, Vinska moštnica, , Dobra Luisa, Druardova, Aleksander Lukas
Hruška
Sadne vrste
Sorta*
R
OMD
MET
STE
VTR
ETA
ZVE
REJ
EK
S35 S50 TSA
SOR(N)
HAB
VVO
*Tepka, Rjavka, Pohorska moštnica, Vinska moštnica, Mlečnica ali bela tepka, Kraljica julija, Šmarjetnica, Rožmarinka, Vinogradovka, Kravšca, Špehovka, Debela Rupret, Pituralke, Dobra Luisa, Druardova, Aleksander Lukas
Češnja
Sadne vrste
Sorta*
R
OMD
IPS
EK
SOR(N)
VVO
*Vipavka, Vigred, Brusniška hrustavka, Kozanka, Črna cepika, Čufarca, Divjaka, Terčentka, Petrovka, Francoska, Popovka, Napoleonova
Češnja
Sadne vrste
Sorta*
R
OMD
MET
STE
VTR
ETA
ZVE
REJ
EK
S35 S50 TSA SOR(N)
HAB
VVO

Fižol (v zavarovanem
Sorta*
R
KOL(D)
prostoru) (2)
*Jabelski stročnik, Jabelski pisanec, Jeruzalemski, Klemen, Semenarna 22, Ptujski maslenec, Maslenec rani, Češnjevec, Zorin
Fižol (na prostem)
Vrtnine
Sorta*
R
OMD
KOL(B)
*Jabelski stročnik, Jabelski pisanec, Jeruzalemski, Klemen, Semenarna 22, Ptujski maslenec, Maslenec rani, Češnjevec, Zorin
Paprika-feferoni (v
R
OMD
KOL(D)
Vrtnine
Ferdi
zavarovanem prostoru)
(2)
Paprika-feferoni (na
Vrtnine
Ferdi
R
OMD
KOL(B)
prostem)
Paradižnik (v
R
OMD
KOL(D)
Vrtnine
Val
zavarovanem prostoru)
(2)
Paradižnik (na prostem)
Vrtnine
Val
R
OMD
KOL(B)

Skupina
kmetijskih
rastlin
Vrtnine

Št.
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1160 HM

501

401

401

1190 N
1100 N

401

Šifra kmetijske Možna vrsta Vrsta kmetijskih
rastline
dejanske rabe rastlin
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1211 V

1180 N

1180 N

1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

1100 N/
1160 HM
1100 N/
1160 HM

701

702

704

201

301

Ukrep
OMD
OMD
OMD
OMD
MET
MET

STE
STE

VTR
VTR

IPS
ETA
ETA

Krmne rastline

Krmne rastline

Krmne rastline

Krmne rastline

Trave- Travniški mačji Krmne rastline
rep
VII. PRIDELAVA SEMENA
Krompir – semenski
nasadi
Krompir – nasadi v
100-m izolacijskem
pasu

Trave – Pasja trava

Trave – Travniška
bilnica
Trave – Mnogocvetna
ljuljka
Trave – Trpežna ljuljka

Kresnik, Jana,
Cvetnik, Vesna
Kresnik, Jana,
Cvetnik, Vesna

Krim

Kopa

Ilirka

Draga

Jabelska

R

R

R

R

R

R

R

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

KOL(B)

KOL(B)

KOL(A,B)

KOL(A,B)

KOL(A,B)

KOL(A,B)

KOL(A,B)

ZEL(F,G)

ZEL(F,G)

ZEL(F,G)

ZEL(F,G)

ZEL(F,G)

IPL

IPL

ZVE
ZVE

REJ
REJ

EK
EK
EK
S35 S50
S35 S50

KMETIJSKO OKOLJSKA PLAČILA (KOP)

MOŽNE POMOČI

IVR(I)

IVR(I)

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)

SOR(N)
TSA SOR(N)
TSA SOR(N)

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

REJ

HAB
HAB

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO

VVO
VVO
VVO

Podukrep ZEL je) možno uveljavljati za vse vrste kmetijskih rastlin, ki imajo v Šifrantu avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ter pomoči pripisan (pod)ukrep ZEL, pri čemer mora biti setev teh rastlin opravljena od 1.7 do 25.10 v tekočem letu.

Pri rabi HM (razen šifra 501) je v hmeljiščih na površinah v premeni možno uveljavljati plačila za podukrep KOP 2007-2013, če je na teh površinah 5-letna premena.

302

201

201

201

201

R
R
R,
LUP

EKO 0

3

Št.

201

Vitoveljski maron
Vitoveljski maron
Različne avtohtone
in tradicionalne sorte
sadnih vrst

Sorta

V. DRUGI TRAJNI NASADI
Vinska trta
Sorta*
OMD
V30
V40
IVG
EK
*Maločrn, Pinela, Ranfol, Radgonska ranina, Rebula, Refošk, Rumeni plavec, Šipon, Zelen, Žametovka, Kraljevina, Malvazija, Vitovska grganja, Cipro, Klarnica, Pergolin, Poljšakica
Drevesnice
Različne avtohtone
R
OMD
EK
in tradicionalne sorte
sadnih vrst
Trsnice
Različne avtohtone
R
OMD
EK
in tradicionalne sorte
vinske trte
VI. TRAVINJE
Trave – Visoka
Krmne rastline Sora
R
OMD
KOL(A,B)
ZEL(F,G)
EK
pahovka
Trave – Rdeča bilnica
Krmne rastline Jasna
R
OMD
KOL(A,B)
ZEL(F,G)
EK

Kostanj
Kostanj
Travniški sadovnjak
različnih sadnih vrst (1)

Skupina
kmetijskih
rastlin
Sadne vrste
Sadne vrste
Sadne vrste

2178 /

201

1221 IS
1222 SD
1222 SD

617
617
626

Šifra kmetijske Možna vrsta Vrsta kmetijskih
rastline
dejanske rabe rastlin

Stran
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LUP - podpora za pridelovanje lupinarjev

KOL - Ohranjanje kolobarja
ZEL - Ozelenitev njivskih površin
IPL - Integrirano poljedelstvo
IPS - Integrirano sadjarstvo
IVG - Integrirano vinogradništvo
IVR - Integrirano vrtnarstvo
EK - Ekološko kmetovanje
PP - Planinska paša brez pastirja
PPP - Planinska paša s pastirjem
S35 - Košnja strmih travnikov z nagibom 35-50%
S50 - Košnja strmih travnikov z nagibom nad 50%
GRB - Košnja grbinastih travnikov
TSA - Travniški sadovnjaki
V30 – Strmi vinogradi (STV) z nagibom 30 - 40%
V40 – Strmi vinogradi (STV) z nagibom nad 40%

PAS - Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali
SOR - Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin
REJ - Sonaravna reja domačih živali
ETA - Ohranjanje ekstenzivnega travinja
ZVE - Reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri
MET - Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev
HAB - Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov
STE - Ohranjanje steljnikov
VTR - Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000
VVO - Pokritost tal na vodovarstvenem območju

III. Ukrepi KOP 2007-2013- Plačila za kmetijsko okoljske podukrepe, opredeljena v Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v letih 2007-2013

II. Ukrep OMD - Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, opredeljena v Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v letih 2007-2013.

R – upravičena površina za plačilnih pravic

STR - pomoč za stročnice

Podukrep KOL je za trave ali travno deteljne mešanice na njivah možno uveljavljati enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja ukrepov KOP 2007-2013.
Pri rabi HM je podukrep KOL možno uveljavljati v hmeljiščih na površinah v premeni. Za trave pa le enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja ukrepov KOP 2007-2013.
Podukrep KOL je možno uveljavljati, če pridelujete vrtnine pod premičnimi nadkritimi prostori na njivskih površinah (tuneli ipd.).
Podukrep ZEL je možno uveljavljati, če je posajena vrtnina motovilec, radič.
Podukrep ZEL je za trave na njivah možno uveljavljati enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja ukrepov KOP 2007-2013..
Pri rabi HM je podukrep ZEL možno uveljavljati v hmeljiščih na površinah v premeni. Za trave pa le enkrat v petih letih trajanja obveznosti izvajanja ukrepov KOP 2007-2013..
Podukrep IVR je možno uveljavljati, če se prideluje zgodnji krompir.
Plačila za podukrep SOR je na isti površini možno uveljavljati samo enkrat (ali na obrazcu D, ali na obrazcu H, ali na obrazcu E), odvisno od vrste posevka: glavni posevek na obrazcu D, neprezimni strniščni posevek na obrazcu H in prezimni
posevek na obrazcu E.

KOL(A)
KOL(B)
KOL(D)
ZEL(E)
ZEL(F)
ZEL(G)
IVR(I)
SOR(N)

I. EKO 0 ukrepi - Plačila na površino:

Travniški sadovnjak, v katerem so različne vrste visokodebelnih sadnih dreves.

Vrtnine, ki se nahajajo v zavarovanem prostoru in so v lončkih, NISO upravičene do plačilnih pravic.

(1)
(2)

LEGENDA:
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ŠIFRANT AVTOHTONIH IN TRADICIONALNIH PASEM DOMAČIH ŽIVALI (PRP 2007-2013)

GOVEDO

KONJI

PRAŠIČI

OVCE

ŠIFRA
CK1
CK2
CK3
L
HP
SHL
LUK
HF
KP1
KP2
SL111
SL112
SL551
SL552
VBP1
VBP2
JSO
BVO
IST
BKP

ŠIFRA
SK1
SK2
SGK1
SGK2
SSK1
SSK2
SRK1
SRK2
ZOK1
ZOK2
POK1
POK2
SPK1
SPK2

PERUTNINA

GOVEDO
KONJI

PRAŠIČI

OVCE

KOZE

PASMA
Cikasto govedo mlajše od 6 mesecev
Cikasto govedo staro od 6 mesecev do 2 let
Cikasto govedo starejše od 2 let
Lipicanski konj
Posavski konj
Slovenski hladnokrvni konj
Ljutomerski kasač
Haflinški konj
Krškopoljski prašič (plemenske svinje nad 50 kg)
Krškopoljski prašič (ostali prašiči)
Slovenska landrace (linija 11) (plemenske svinje nad 50 kg)
Slovenska landrace(linija11) (ostali prašiči)
Slovenska landrace (linija 55) (plemenske svinje nad 50 kg)
Slovenska landrace (linija 55) (ostali prašiči)
Veliki beli prašič (plemenske svinje nad 50 kg)
Veliki beli prašič (ostali prašiči)
Jezersko-solčavska ovca
Bovška ovca
Istrska pramenka-istrijanka
Belokranjska pramenka

ŠIFRA
CK1
CK2
CK3
L
HP
SHL
LUK
HK
KP1
KP2
SL111
SL112
SL551
SL552
VBP1
VBP2
JSO
BVO
IST
BKP
OJSO
DRK
SAN
SRN

KOEFICIENT GVŽ
0,4
0,6
1
1
1
1
1
1
0,5
0,3
0,5
0,3
0,5
0,3
0,5
0,3
0,15
0,15
0,15
0,15

PASMA
Štajerska kokoš-Štajerka (kokoši nesnice)
Štajerska kokoš-Štajerka (ostala perutnina)
Slovenska grahasta kokoš (kokoši nesnice)
Slovenska grahasta kokoš (ostala perutnina)
Slovenska srebrna kokoš (kokoši nesnice)
Slovenska srebrna kokoš (ostala perutnina)
Slovenska rjava kokoš (kokoši nesnice)
Slovenska rjava kokoš (ostala perutnina)
Slovenska zgodaj operjena kokoš (kokoši nesnice)
Slovenska zgodaj operjena kokoš (ostala perutnina)
Slovenska pozno operjena kokoš (kokoši nesnice)
Slovenska pozno operjena kokoš (ostala perutnina)
Slovenska pitovna kokoš (kokoši nesnice)
Slovenska pitovna kokoš ( ostala perutnina)
PASMA

Cikasto govedo mlajše od 6 mesecev
Cikasto govedo staro od 6 mesecev do 2 let
Cikasto govedo starejše od 2 let
Lipicanski konj
Posavski konj
Slovenski hladnokrvni konj
Ljutomerski kasač
Haflinški konj
Krškopoljski prašič (plemenske svinje nad 50 kg)
Krškopoljski prašič (ostali prašiči)
Slovenska landrace (linija 11) (plemenske svinje nad 50 kg)
Slovenska landrace(linija11) (ostali prašiči)
Slovenska landrace (linija 55) (plemenske svinje nad 50 kg)
Slovenska landrace (linija 55) (ostali prašiči)
Veliki beli prašič (plemenske svinje nad 50 kg)
Veliki beli prašič (ostali prašiči)
Jezersko-solčavska ovca
Bovška ovca
Istrska pramenka-istrijanka
Belokranjska pramenka
Jezersko-solčavska ovca
Drežniška koza
Slovenska sanska koza
Slovenska srnasta koza
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764.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o podporah električni energiji, proizvedeni iz
obnovljivih virov energije

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o podporah električni energiji,
proizvedeni iz obnovljivih virov energije
1. člen
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in
76/09), se za 3.a členom doda novi 3.b člen, ki se glasi:
»3.b člen
(določanje vrstnega reda za odločanje o podporah
v primeru letnih omejitev obsega podpor)
Če prejme Agencija za energijo več vlog za odločbo o
dodelitvi podpore za proizvodne naprave OVE, izdaja odločbe
o dodelitvi podpore do izpolnitve letne količinske omejitve ali
omejitve nazivne električne moči za proizvodne naprave OVE
po vrstnem redu, kot so bile vložene popolne vloge.«.
2. člen
Četrti, peti in šesti odstavek 14. člena se črtajo.
3. člen
Za 24. členom se doda novi 24.a člen, ki se glasi:

Št.
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Uredba o dopolnitvah Uredbe o podporah
električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji
toplote in električne energije z visokim
izkoristkom

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o podporah električni
energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote
in električne energije z visokim izkoristkom
1. člen
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni v
soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09), se za
3.a členom doda novi 3.b člen, ki se glasi:
»3.b člen
(določanje vrstnega reda za odločanje o podporah
v primeru letnih omejitev obsega podpor)
Če prejme Agencija za energijo več vlog za odločbo o
dodelitvi podpore za proizvodne naprave SPTE, izdaja odločbe
o dodelitvi podpore do izpolnitve letne količinske omejitve ali
omejitve nazivne električne moči za proizvodne naprave SPTE
po vrstnem redu, kot so bile vložene popolne vloge.«.
2. člen
Za 22. členom se doda novi 22.a člen, ki se glasi:

»24.a člen

»22.a člen

(obveščanje Agencije za energijo o predvidenih proizvodnih
napravah OVE)

(obveščanje Agencije za energijo o predvidenih proizvodnih
napravah SPTE)

(1) Sistemski operater distribucijskega omrežja najkasneje do 15. dne v mesecu sporoči Agenciji za energijo podatke
za pretekli mesec:
– o številu in skupni nazivni električni moči proizvodnih
naprav OVE iz vseh prejetih vlog za izdajo soglasja za priključitev,
– o številu in skupni nazivni električni moči proizvodnih
naprav OVE, ki jim je bilo izdano soglasje za priključitev.
(2) Agencija za energijo na svoji spletni strani enkrat na
mesec objavlja podatke:
– o skupni nazivni moči proizvodnih naprav OVE, ki jim je
bilo v tekočem letu izdano soglasje za priključitev,
– o skupni nazivni moči proizvodnih naprav OVE po
vrstah in velikostih, za katere je Agencija za energijo prejela
popolne vloge za izdajo odločb o dodelitvi podpor,
– o skupni nazivni moči proizvodnih naprav OVE po vrstah in velikostih proizvodnih naprav, ki so predmet omejitve in
ki jim je bila izdana odločba o dodelitvi podpore.«.

(1) Sistemski operater distribucijskega omrežja najkasneje do 15. dne v mesecu sporoči Agenciji za energijo podatke
za pretekli mesec:
– o številu in skupni nazivni električni moči proizvodnih
naprav SPTE iz prejetih vlog za izdajo soglasja za priključitev,
– o številu in skupni nazivni električni moči proizvodnih
naprav SPTE, ki jim je bilo izdano soglasje za priključitev.
(2) Agencija za energijo na svoji spletni strani enkrat na
mesec objavlja podatke:
– o skupni nazivni moči proizvodnih naprav SPTE, ki jim
je bilo v tekočem letu izdano soglasje za priključitev,
– o skupni nazivni moči proizvodnih naprav SPTE po
vrstah in velikostih, za katere je Agencija za energijo prejela
popolne vloge za izdajo odločb o dodelitvi podpor,
– o skupni nazivni moči proizvodnih naprav SPTE po
vrstah in velikostih proizvodnih naprav, ki so predmet omejitve
in ki jim je bila izdana odločba o dodelitvi podpore.«.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Št. 00713-5/2010/4
Ljubljana, dne 25. februarja 2010
EVA 2009-2111-0299
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Št. 00713-4/2010/5
Ljubljana, dne 25. februarja 2010
EVA 2010-2111-0031
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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VSEBINA
KRANJ

PREDSEDNIK REPUBLIKE
710.
711.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

763.

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2010
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
Uredba o dopolnitvah Uredbe o podporah električni
energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

1993
1993

765.

2135

713.

Obvestilo o neuporabi 2. člena Uredbe o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in
izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006
Obvestilo o prenehanju veljavnosti Uredbe o
omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1859/2005 z dne 14.
novembra 2005 o uvedbi nekaterih omejevalnih
ukrepov v zvezi z Uzbekistanom

724.
725.

2181

726.
727.

1994

Odločba o ugotovitvi, da 1. točka drugega odstavka
507. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ni
v neskladju z Ustavo

728.

1994

730.
731.

1994

Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil

DOBRNA
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi na
onesnaževanje vode

733.
734.
735.

2059

DOL PRI LJUBLJANI
717.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

736.
2059

2060

HRPELJE - KOZINA
719.
720.
721.

Odlok o predkupni pravici Občine Hrpelje - Kozina
Odlok o spremembi območja naselij Krvavi Potok,
Mihele in Nasirec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih
skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina

760.

Odlok o spremembi Odloka o rabi in varovanju
dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na
območju Občine Kobarid
Sklep o določitvi višine povračila za uporabo dostopnih mest ob reki Soči na območju Občine
Kobarid

737.
738.
739.

2060
2061

740.
741.

2061

KOBARID
759.

2063
2064
2066
2068
2076
2076

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk
Letni program kulture v Občini Majšperk za leto
2010
Letni program športa v Občini Majšperk za leto
2010

2076
2077
2078

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni

2078

Odlok o komunalnem prispevku v Občini Rogatec
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Rogatec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec

2079
2082
2083

SEŽANA

GORNJI PETROVCI
718.

2062

ROGATEC
1998

OBČINE
716.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško
Odlok o razglasitvi Kopališke rotunde Zdraviliškega
doma v Rimskih Toplicah za kulturni spomenik
lokalnega pomena v Občini Laško
Pravilnik o poslovanju in trženju Laškega sejma
Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih
organizacij v Občini Laško
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Laško
Sklep o prenehanju delovanja in pripojitvi Javnega
nepremičninskega sklada Občine Laško
Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe

POSTOJNA
732.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
715.

2129

MAJŠPERK
729.

USTAVNO SODIŠČE
714.

722.
723.

2181

MINISTRSTVA
712.

Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave
občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Kranj

LAŠKO

VLADA
764.

761.

2083
2084
2084
2084
2087
2091

SODRAŽICA
742.

2129
2129

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Srečka Kosovela Sežana
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Dutovlje
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole
Sežana
Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana
Letni program kulture Občine Sežana za leto
2010
Letni program športa V Občini Sežana za leto
2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Sodražica

2093

ŠEMPETER - VRTOJBA
743.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud podjetnikom za udeležbo na sejmih in razstavah

2094

Uradni list Republike Slovenije
744.
745.

Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine,
omrežnine, števčnine in vzdrževalnine
Tarifni sistem za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode in omrežnin

Št.

2096

747.
748.

Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert
za leto 2010
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Pavla Lunačka Šentrupert
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra

2098

2100
2101
2101
2102

TABOR
750.
751.

Odlok o javnem redu in miru v Občini Tabor
Akt o spremembi koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja
prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole
Tabor za namen uvedbe popolne devetletke in
spremembe koncesijskega akta o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka,
adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet
jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke

2102

2104

TREBNJE
752.
753.

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod v
Studencih
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za
leto 2010

2104
2106

VIPAVA
754.

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Vipava

2106

VRANSKO
755.

Statut Občine Vransko

2183

Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2010

2132

ŽIROVNICA

ŠMARJEŠKE TOPLICE
749.

Stran

ŽETALE
762.
756.

ŠENTRUPERT
746.

17 / 5. 3. 2010 /

2114

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

2126

ŽUŽEMBERK
757.
758.

Spremembe Statuta Občine Žužemberk
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem
na območju Občine Žužemberk

2127

2127

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 17/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Sodni preizkusi menjalnih razmerij
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

429
447
449
461
462
464
465
465
470
472
472
472
474
475
475
476
476
477
477
477
478

Stran

2184 /

Št.

17 / 5. 3. 2010
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PRAVDNI POSTOPEK

Zakon s komentarjem

1., 2., 3. in 4. knjiga
Redaktorja: dr. Lojze Ude, dr. Aleš Galič
Avtorji komentarja: dr. Lojze Ude, mag. Nina Betetto, dr. Aleš
Galič, dr. Vesna Rijavec, dr. Dragica Wedam Lukić, Jan Zobec
Založba Uradni list Republike Slovenije in GV Založba sta skupaj
izdali komentar, ki je pomemben mejnik v razvoju pravne misli na
področju civilnega sodnega postopka v Sloveniji.
Zakon s komentarjem je razdeljen v štiri knjižne izdaje; prvi dve
knjigi sta izšli leta 2005 in 2006, tretja v letu 2009, četrta pa leta
2010.
Vse štiri knjige sestavljajo celovit in ažuren komentar, v katerem
so obravnavana vsa teoretična in praktična vprašanja civilnega
pravdnega postopka.
Komentar je namenjen predvsem tistim, ki sodelujejo v
sodnih postopkih – sodnikom, odvetnikom, pooblaščencem in
izvršiteljem, prav tako pa je namenjen vsem tistim pravnikom, ki
se želijo seznaniti s teoretičnimi podlagami posameznih pravnih
institutov.

Cena: 796,00 €
Število strani: 600, 670,
774 in 354
Dimenzija: 17,0 cm × 24,0 cm

N A R O Č I L N I C A

Vezava: trda

!

Kupci kompleta v štirih knjigah, kot darilo prejmete Zakon
o pravdnem postopku, neuradno prečiščeno besedilo, s spremembami do Uradnega lista RS, št. 57/09.

PRAVDNI POSTOPEK Zakon s komentarjem, 1., 2., 3. in 4. knjiga
• trda vezava

cena:

796,00 €

Podjetje

Število kompletov
Oddelek

Ime in priimek
Matična št.

E-pošta
Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

DA

NE

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naročite po faksu: 01/425 14 18

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. –
direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče •
Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 3. 2010 je 27,55 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije
je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 75,75 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke •
Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo
(01) 200 18 60, naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 425 02 94, telefaks
(01) 425 14 18, uredništvo (01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 •
Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767
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