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Uredba o državnem prostorskem načrtu
za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med
Rogaško Slatino in Trojanami

Na podlagi šestega odstavka 34. člena v povezavi s prvim
odstavkom 94. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za prenosni
plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino
in Trojanami
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in
33/07 – ZPNačrt) in Uredbe o prostorskem redu Slovenije
(Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni
prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med
Rogaško Slatino in Trojanami (v nadaljnjem besedilu: državni
prostorski načrt).
(2) Državni prostorski načrt je izdelalo podjetje Razvojni
center PLANIRANJE, d.o.o., Celje, v decembru 2009 pod številko projekta 50/04‑06.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa prostorske ureditve, ki se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom, območje državnega
prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v
prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost
izvedbe prostorskih ureditev, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta (obveznosti investitorjev
in izvajalcev), dopustna odstopanja in nadzor nad izvajanjem
te uredbe.
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(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje
in prostor, Direktoratu za prostor, ter pri službah, pristojnih za
urejanje prostora, v Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah, Šentjurju, Celju, Žalcu, Polzeli, Braslovčah, Taboru, na Vranskem, v
Zagorju ob Savi in Lukovici.
(3) Oznake iz 4., 5., 6., 7., 8., 9., 14., 17., 18., 19., 24. in
29. člena te uredbe so oznake objektov in ureditev iz grafičnega
dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet državnega prostorskega načrta)
Predmet državnega prostorskega načrta so:
– območje prenosnega plinovoda M 2/1 premera 800 mm
in tlaka 70 bar, z delovnim pasom, od razdelilne postaje (v nadaljnjem besedilu: RP) Rogaška Slatina (0 km + 000 m) do RP
Trojane (66 km + 674 m),
– območje dela prestavljenega prenosnega plinovoda M 2
na odseku od 5 km + 190 m do 55 km + 392 m,
– območje omejene in izključne rabe z vsemi objekti in
ureditvami (zaporne postaje, stalna merilna mesta),
– območja rušitev obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov,
– območja prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območja okoljevarstvenih ukrepov, območja ureditve
obstoječih vodotokov in regulacij vodotokov.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(obseg območja državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta vključuje
zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Ceste (1197): *3, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 16, 17,
18, 74, 75, 78/2, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 297, 298, 299, 300,
301, 303 in 486/1;
– k. o. Plat (1198): 154, 155, 162, 164 in 766;
– k. o. Male Rodne (1193): *103, 182/3, 188, 189/2, 189/3,
191, 192, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 200, 201, 202, 204, 205,
206, 207/1, 228, 229, 237, 238, 239, 240, 254, 255, 256, 258,
287, 290, 292, 294, 295/1, 295/3, 295/4, 295/5, 337, 344/1,
396, 397, 398, 399, 400, 402, 403/1, 403/2, 406/3, 406/4,
406/5, 407, 441, 477, 484 in 486;
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– k. o. Kačji Dol (1192): *42/1, 61/2, 66, 67, 68/1, 68/2,
68/3, 69/1, 69/3, 70/1, 71, 72/1, 72/4, 73/2, 73/3, 88, 89, 117,
118/2, 118/3, 118/4, 119, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5,
123/2, 127/1, 128, 133, 135, 154, 155, 156/3, 157/8, 454/1 in
461;
– k. o. Grliče (1191): 177, 249, 251, 252/1, 252/2, 253,
254, 255, 257, 258, 259, 265/3, 265/4, 267, 268, 270, 271, 274,
277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 374, 440/1, 457/1, 458,
459, 460, 461, 465, 466, 472/1, 474/1, 475/1, 475/2, 477, 478,
481, 482, 487/1, 487/2, 489, 490, 491/1, 491/2, 503/1, 503/3,
504/1, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 506/3, 507, 513/1, 513/3,
513/6, 513/7, 521, 523, 582/2, 582/3, 582/4, 583, 588, 589,
590/1, 590/2, 932/2 in 933;
– k. o. Preloge (1190): *148, 206, 207/1, 207/2, 208, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234/1, 234/2, 235, 286, 288,
289/1, 289/2, 290, 291, 293/1, 293/2, 297/1, 297/2, 300/1,
300/2, 365, 367/2, 368, 370/1, 370/2, 371/1, 469/1, 472/1,
472/2, 480, 481, 482, 483/1, 483/2, 484/1, 484/3, 487/1, 487/2,
512, 513/1, 522, 523, 524, 525, 541, 542, 545/2, 547, 548,
588/1, 594, 595, 606, 607, 608, 609, 610/1, 612/1, 612/2, 613,
615/1, 615/2, 618/4, 660, 661, 662/1, 662/2, 664/3, 666/1,
667, 670, 674, 680, 685/1, 689/1, 689/2, 689/3, 692/1, 692/2,
700/1, 700/4, 700/7, 701/1, 701/2, 707/1, 707/3, 707/4, 709/1,
711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 713, 714, 717, 1113/1, 1115, 1119/2,
1120/2, 1122/4, 1123/2, 1123/3, 1124/2, 1128/3, 1129/20, 1156
in 1157;
– k. o. Bobovo (1189): *28/2, *34/1, *34/2, *85, 218/4,
219, 220, 221, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 222/5, 223/1, 223/2,
223/3, 224, 225, 226/1, 226/2, 229, 232, 233, 242, 243, 244,
250/1, 250/2, 250/4, 251/1, 251/2, 252, 253/1, 253/2, 256, 258,
270, 273, 274, 275, 276, 277/1, 285/1, 286/1, 286/2, 287/1,
287/2, 291, 573/4, 573/5, 578/1, 579, 580/1, 580/2, 581/1,
581/2, 582/1, 582/2, 582/3, 583, 584, 588/2, 588/4, 592/1,
592/2, 592/4, 593, 595/3, 595/4, 596/1, 596/2, 596/3, 639/1,
639/2, 640, 643, 645, 646, 647, 649, 650, 651, 654/1, 654/3,
655, 656, 658, 669/1, 670, 672/1, 672/2, 673, 674/1, 674/2,
674/3, 675/2, 682, 685/3, 688/2 in 688/4;
– k. o. Dvor (1188): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16/1, 16/3,
49/4, 58, 59, 60, 61/1, 62/1, 63, 64, 135/1, 135/2, 135/4, 135/5,
135/6, 135/7, 136/1, 136/3, 139/1, 150/1, 150/2, 150/3, 151/1,
151/2, 152, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166/1,
166/2, 167, 168, 424/1, 425/1, 425/2, 427/2, 427/3, 870, 871/8,
871/10 in 872/1;
– k. o. Senovica (1202): 9/3, 9/4, 9/13, 9/14, 10/1 in 639;
– k. o. Vrh (1187): 184, 187/1, 188/2, 188/6, 189/1, 189/4,
199/1, 209, 214/1, 214/3, 215/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/7,
374/1, 375, 376/2, 378/3, 379/1, 380/1, 380/2, 382, 392, 394,
408/1, 411/1, 461, 469/1, 469/2, 470/1, 470/4, 471, 472, 473/1,
473/2, 475, 480, 483/1, 484, 507/1, 507/2, 1301/1, 1304/1 in
1305/2;
– k. o. Spodnja Ponkvica (2660): 1, 3, 4, 5, 8/2, 13/2, 13/4,
14/3, 14/4, 14/6, 15/1, 16, *19, *23, 67, 73, 74, 75/1, 75/2, 77/2,
77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 138/5, 141,
144, 145/1, 145/5, 146, 147, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 255/1, 255/2, 257/1, 265/1, 265/2, 277, 1037, 1039/1,
1040/1 in 1050/2;
– k. o. Ponkvica (1127): 270/1, 270/3, 270/4, 275, 276,
288, 289, 290/1, 291, 390, 392/2, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7,
393, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 1041/5, 1041/6 in 1041/7;
– k. o. Ponikva (1128): *173, 851, 852/1, 852/2, 852/3,
854/1, 855, 856, 857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 859, 860, 865, 866,
867/1, 936, 941, 951/3, 956, 958/1, 958/2, 958/3, 958/5, 964,
968, 985/1, 985/2, 986, 989, 994, 1000, 1007, 1008, 1160/3,
1160/5, 1224/2, 1225, 1226/1, 1226/2, 1228/1, 1228/4, 1231,
1301/1, 1312/3, 1312/24, 1332/1, 1343, 1345/1 in 1350/17;
– k. o. Grobelno (1137): 34/1, 37/1, 37/2, 38, 73/1, 74, 75,
76/1, 77, 78, 103, 105/1, 105/2, 107/1, 110/1, 110/2, 110/3, 111,
112, 114, 115, 116 in 1281/1;
– k. o. Zagaj (1129): 963/1, 963/2, 963/5, 963/11, 963/12,
963/15, 963/16, 963/17, 963/18, 963/19, 965/3, 966/2, 966/3,
966/4, 966/6, 967/1, 967/2, 967/3, 1032, 1033, 1034, 1035,
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1036/1, 1036/2, 1099/1, 1099/2, 1100, 1101/2, 1109/1, 1109/2,
1110, 1115, 1116, 1128/1, 1128/2, 1129, 1133/1, 1133/2, 1134/1,
1134/2, 1135/1, 1135/2, 1146/1, 1146/3, 1146/4, 1147/2, 1147/3,
1149/1, 1200 in 1206/1;
– k. o. Primož (1132): *174, 197, 198, 205/2, 205/3, 206/1,
206/2, 207, 210/2, 213/1, 213/3, 215/2, 221, 224, 225, 226, 227,
228, 230, 231, 232, 233/1, 234, 235, 242, 243/1, 244, 467/1,
467/2, 467/3, 467/4, 1199/2, 1200/2, 1203, 1208/1, 1211, 1214,
1215, 1216, 1217/1, 1218/1, 1262, 1265, 1267, 1270/1, 1270/3,
1271, 1272, 1276/1, 1276/2, 1277, 1283/2, 1284/2, 1284/3,
1286/1, 1286/2, 1387/1, 1387/2, 1389/7, 1392/1, 1400, 1402,
1403/2, 1404, 1416, 1417/1, 1417/2, 1418/1, 1418/2, 1431,
1432, 1436, 1437, 1440, 1465, 1466, 1468, 1469/1, 1469/2,
1470, 1474/2, 1475/1, 1475/3, 1477/3, 1481/2, 1512, 1519/3,
1519/6, 1527, 1531/4, 1531/5, 1532/1, 1532/2, 1532/3, 1532/4,
1533/1, 1564/1, 1565/1, 1565/2, 1566/2, 1566/4, 1566/5,
1568/1, 1572, 1573, 1575, 1596, 1597, 1599, 1606, 1609,
1610, 1620 in 1686/1;
– k. o. Goričica (1133): 16, 17, 19, 20/1, 38/9, 38/10,
38/11, 38/13, 39, 40, 41, 42, 45/1, 50/2, 50/3, 51/1, 51/2, 51/3,
51/4, 52/1, 52/2, 54/1, 54/2, 55/1, 55/3, 112/27, 112/28, 112/29,
112/31, 112/32, 112/33, 112/74, 112/76, 112/79, 112/80, 112/81,
112/82, 114/1, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126/2, 131/2, 134,
135, 144, 145, 146, 149/1, 153/1, 153/2, 153/3, 154, 155/1, 171,
172/1, 172/2, 173/2, 176/2, 177, 178, 180/1, 181, 182/2, 188,
189/1, 189/2, 189/3, 190, 191/2, 192, 194, 200/1, 201, 202,
203, 243/1, 243/3, 243/5, 243/6, 243/8, 250/10, 250/11, 250/12,
250/13, 250/14, 250/17, 250/18, 250/19, 250/20, 250/23, 251/1,
251/2, 251/5, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 251/16, 251/18,
1210/1, 1211, 1212/1, 1212/2 in 1217;
– k. o. Šmiklavž (1072): 8/1, 98/5, 98/8, 98/9, 98/10,
98/12, 98/13, 98/14, 101/1, 101/3, 113, 115/1, 115/3, 115/10,
115/11, 115/12, 115/13, 115/15, 115/18, 116, 121/1, 121/2,
121/4, 121/5, 121/6, 121/7, 123/1, 130/2, 130/7, 152/2, 154/2,
160/1, 160/2, 160/5, 161/2, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5,
170/6, 173, 175/1, 175/2, 175/3, 179/1, 181, 182, 183, 187/1,
188, 189, 193/1, 193/4, 1374/2, 1375/1, 1377/4 in 1377/5;
– k. o. Trnovlje (1073): *15, 15, 20/2, 21/3, 25/1, 25/2,
25/4, 26, 27, 35, 36/1, 36/3, 36/4, 37/1, 38, 39, 40/1, 40/3,
42/1, 42/2, 43, *72, *73, 87/1, 110/1, 111/2, 112/1, *124, *367,
*382, *446, *449, *613, *614, *692, *693, 715, 718/1, 718/2,
721/1, 721/2, 740/1, 741/1, 784/127, 815/6, 823/2, 823/3,
824/2, 827/2, 830/1, 830/3, 832/1, 832/2, 834/5, 834/7, 834/8,
834/10, 834/11, 834/12, 834/15, 836, 838/2, 854/6, 854/10,
855/8, 855/9, 855/14, 855/18, 855/25, 855/26, 855/27, 858/2,
858/3, 860/1, 860/3, 860/4, 860/5, 860/7, 860/9, 1001/6,
1001/9, 1001/12, 1001/15, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1004/4,
1004/5, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006/4, 1006/7, 1016/2,
1035/2, 1035/3, 1035/4, 1035/7, 1035/28, 1035/29, 1035/30,
1035/38, 1035/39, 1039/1, 1041/4, 1042/2, 1042/3, 1042/15,
1042/16, 1047/2, 1047/3, 1047/4, 1048/17, 1048/24, 1048/25,
1049/2, 1049/3, 1049/5, 1051/1, 1051/4, 1055/1, 1055/2, 1056,
1060/2, 1061/1, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1062/4, 1062/5,
1063/1, 1063/3, 1216/2, 1216/4, 1216/6, 1216/7, 1216/10,
1225/1, 1226/1, 1226/2, 1227/1, 1227/3, 1227/4, 1228/1,
1228/2, 1229/1, 1229/2, 1230/2, 1231/2, 1231/3, 1231/4,
1232/1, 1232/3, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1237/2, 1237/7,
1293/5, 1444/3, 1444/10, 1444/17, 1444/24, 1444/30, 1446/1,
1446/4, 1447/7, 1447/8, 1450/1, 1451, 1452/2, 1456, 1457,
1458, 1461, 1468, 1470/2, 1470/4, 1471, 1473, 1474, 1475,
1476, 1477, 1743/2, 1746/2, 1749/1, 1752, 1757/1, 1773, 1774,
1841, 1845, 1847 in 1848;
– k. o. Škofja vas (1071): 94, 95/1, 95/4, 96/2, 96/6, 98/1,
98/2, 101/1, 101/3, 102/1, 102/3, 102/4, 104/2, 104/3, 110/1,
113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 115, 116, 117/1, 118, 120, 123/1,
123/2, 123/3, 124, 125, 127, 1197/1, 1197/2 in 1205/5;
– k. o. Spodnja Hudinja (1074): 86, 88/1, 90, 91/2, 92, 93,
94/2, 95/1, 96/1, 96/2, 98, 99, 100, 101/1, 117, 119, 120, 124/1,
124/2, 125/1, 125/2, 126, 127, 128/1, 128/2, 130/1, 130/2,
130/3, 130/4, 130/5, 131, 159, 247, 256/1, 257, 258/2, 258/3,
260/2, 261, 262, 263, 264/1, 264/2, 284/2, 287/1, 287/2, 288,
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289, 290, 291/1, 291/2, 292/2, 293, 294, 295, 296/1, 296/1,
361, 362/1, 362/2, 363/4, 363/5, 364/1, 365/2, 366, 369/4,
372/1, 372/2, 373/1, 373/2, 1701/2, 1701/3, 1701/4, 1702/5,
1701/11, 1702/6, 1702/9, 1721/6, 1721/10, 1738, 1740, 1741
in 1746;
– k. o. Ostrožno (1075): 401/1, 404, 405/3, 405/4, 406/5,
420/3, 423/1, 423/8, 425/3, 427/2, 428/1, 428/2, 429/3, 430,
431/2, 431/3, 432, 433, 434/1, 434/2, 438, 443/1, 445/1, 445/2,
849/1, 850/2, 851/1, 851/2, 852/1, 852/4, 852/6, 852/8, 852/20,
854/1, 854/4, 854/5, 854/8, 854/9, 854/10, 854/12, 854/13,
854/14, 877/1, 877/3, 877/8, 878/1, 881/1, 881/2, 882/1, 882/3,
883/1, 884/2, 893/3, 919/2, 919/7, 920, 921/1, 921/2, 921/3,
923/2, 924, 936/1, 936/7, 936/15, 936/18, 936/19, 936/25,
936/27, 936/28, 936/29, 936/30, 936/31, 936/35, 937/2, 937/8,
938/1, 938/2, 938/3, 942/3, 942/4, 950, 1140/5, 1145/2, 1146/6,
1146/9, 1146/10, 1146/11, 1149/1, 1150/8, 1158/5, 1158/6,
1161/16, 1201/1, 1202, 1203, 1209 in 1212;
– k. o. Medlog (1076): 12/2, 13/1, 13/6, 13/12, 14, 15,
23, 24, 25/1, 26, 27, 29, 144, 145/2, 145/3, 147/1, 147/2,
155/1, 157/1, 159/2, 160, 162, 163, 164/2, 205, 206, 207, 208,
209/1, 257, 258, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 263/1, 271, 274,
277, 279, 280, 281/2, 283/1, 615, 616, 620/2, 2095/1, 2097/4,
2099/1, 2109/1, 2109/3, 2110/1, 2143, 2149, 2152, 2153 in
2155/1;
– k. o. Šentjungert (1069): 1093/1, 1093/3, 1093/6,
1093/8, 1093/11, 1093/15, 1093/18, 1093/25, 1093/32, 1093/41,
1093/42, 1093/56, 1093/70, 1097/2, 1097/3, 1097/7, 1097/8,
1098/1, 1098/2, 1098/3, 1098/5, 1098/6, 1098/7, 1099, 1100,
1102, 1103, 1104/1, 1104/2, 1104/4, 1114/1, 1114/6, 1114/21
in 1696;
– k. o. Gorica (999): 88, 90/1, 91/1, 93/1, 94/1, 118, 127/2,
128, 129/2, 133, 134/1, 134/2, 135/1, 135/3, 136/2, 140, 141/2,
142, 144, 145, 146/1, 150, 151/1, 151/2, 152, 154, 161/1,
161/2, 161/3, 161/8, 161/11, 161/12, 161/15, 161/16, 240/2,
242/2, 255/4, 257/2, 258/1, 258/2, 259/1, 259/4, 260, 261,
279/1, 279/3, 279/7, 280, 282/1, 282/4, 291/1, 291/3, 291/4,
291/6, 293, 297/1, 299, 300, 304, 305, 379/7, 380/1, 381/5,
381/8, 384/1, 466, 474 in 475;
– k. o. Levec (1000): 1455/3, 1455/12, 1455/17, 1455/18,
1455/113, 1455/156, 1455/158, 1458/2, 1463/1, 1465/4, 1465/5,
1467/1, 1468/3, 1468/5, 1469 in 1506/1;
– k. o. Žalec (996): 41/4, 43, 44, 45, 46/1, 46/3, 187, 188,
189, 196, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 199, 200, 204/1, 204/2,
205/1, 205/2, 206, 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2, 1960/3,
1961/2, 1965/1, 1971/2, 2001/9 in 2094/14;
– k. o. Gotovlje (997): 459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 459/5,
459/10, 459/64, 459/83, 472/1, 493/1, 496/1, 496/2, 497, 499,
500, 504/4, 504/6, 504/7, 504/10, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4,
511/6, 514, 515, 516/1, 522/125, 522/126, 522/145, 522/146,
522/147, 522/148, 522/149, 522/150, 522/151, 522/152,
522/187, 524/4, 524/7, 524/9, 524/12, 524/13, 524/23, 524/24,
524/25, 524/31, 524/32, *549, 566, 567/2, 569/2, 570/1, 571,
572, 573/1, 573/2, 575, 578, 579, 580/1, 580/2, 580/4, 580/5,
580/6, 580/7, 581/1, 582/3, 595/1, 595/3, 596, 597, 598, 599,
600/1, 602/2, 603/1, 607/2, 629/1, 629/3, 631, 633, 740/1,
741/1, 741/2, 741/3, 742/1, 743/1, 748, 749, 750/1, 750/2,
756/2, 759, 760, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 764/1, 764/2, 765,
767, 804/1, 805, 996/3, 997/3, 1720/6, 1724/2, 1724/23, 1726/2,
1727/3, 1728/4, 1744/1, 1751, 1771/1, 1771/2 in 1771/33;
– k. o. Zalog (994): 457/4, 457/5, 457/6, 458/30, 458/31,
458/32, 458/33, 458/39, 458/40, 458/41, 458/42, 458/43,
458/44, 458/45, 458/46, 458/47, 458/48, 458/49, 458/50,
458/71, 458/89, 746, 747, 748/1, 748/2, 813, 814, 821, 822/1,
826, 827, 828, 829, 835, 836, 837, 842, 843, 849, 850/1, 859/1,
860, 861/1, 863/2, 864/1, 865, 874, 885/1, 885/2, 887/1, 887/2,
887/25, 887/26, 887/83, 887/90, 891, 892, 903/3, 903/5, 903/6,
903/7, 903/8, 903/21, 903/22, 903/23, 903/25, 903/30, 903/31,
903/34, 903/35, 903/36, 903/37, 903/38, 903/39, 903/40, 903/41,
903/42, 903/45, 903/46, 903/47, 903/48, 903/54, 903/56, 1463,
1464, 1465/2, 1466, 1467, 1468/2, 1468/8, 1468/11, 1468/16,
1468/19, 1468/22, 1468/23, 1468/24, 1468/25, 1468/29,
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1468/30, 1468/35, 1468/41, 1468/65, 2131/1, 2133, 2174,
2176/1, 2181/61, 2181/63, 2181/64, 2181/66, 2186/2, 2186/6,
2187/3, 2187/4, 2193/16 in 2193/19;
– k. o. Polzela (992): 326/19, 326/21, 326/67, 326/68,
326/69, 326/70, 326/71, 326/73, 326/91, 326/93, 326/138,
326/139, 326/141, 326/142, 326/143, 326/144, 326/178,
326/179, 326/185, 326/191, 326/221, 326/260, 326/271,
326/272, 326/315, 326/374, 360/1, 383/1, 383/2, 383/3, 383/7,
384/1, 384/2, 385, 387/1, 388/1, 388/2, 388/3, 389/1, 389/2,
389/3, 390, 391/1, 392/5, 394, 395/1, 415, 437/1, 439/2, 439/4,
440, 442, 443, 444, 554, 556, 557/1, 564, 565, 566, 567, 568,
569, 573/2, 1093/12, 1093/13, 1093/14, 1093/19, 1122/11,
1133/1, 1138, 1139, 1178, 1179, 2016, 2017, 2026 in 2028;
– k. o. Orla vas (991): 52/67, 52/68, 52/69, 52/95, 111/2,
111/3, 112/1, 112/2, 114, 125, 126/1, 126/2, 127/2, 128/1,
128/2, 128/3, 128/4, 129/1, 135/1, 136/1, 136/2, 136/3, 143/1,
143/3, 143/4, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155/1, 166, 167, 168, 329/40, 329/41, 329/436, 587/2, 588/1,
593, 595/3, 602, 603, 604, 627/1, 627/2, 627/3, 628/3, 628/4,
673/9, 1459 in 1460;
– k. o. Trnava (990): 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 236/47, 236/48, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 345,
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 357, 358, 419/5, 419/6,
419/7, 419/8, 419/9, 419/14, 419/15, 419/22, 419/36, 419/37,
419/38, 421/1, 421/7, 422/1, 422/3, 425/1, 426, 427, 637/2,
637/3, 647/1, 647/3, 648/1, 649/1, 649/3, 652/1, 658/1, 659,
660, 661, 662/2, 664/1, 664/4, 672/2, 672/3, 672/6, 672/7, 673,
674, 852/2, 855/5, 863/3, 868/10, 870/3, 874, 939/1, 949/1,
950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 966, 967, 968,
969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 1021/2,
1109/6, 1110/69, 1111/9, 1115/1, 1113/3 in 1124/4;
– k. o. Gomilsko (1008): 66, 128, 129, 130/1, 130/2,
130/3, 785/1, 787/1, 787/7 in 787/8;
– k. o. Šmatevž (989): 45/16, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 65,
66/1, 71/1, 71/4, 72/1, 72/2, 74, 75/1, 75/2, 77/1, 83, 84, 85/1,
85/2, 86/1, 86/2, 88, 89, 467/2, 491/2, 499, 504/7 in 507/10;
– k. o. Ojstriška vas (1009): 261/1, 263/2, 264, 265/1,
265/2, 270/2, 271/1, 271/3, 272/1, 272/2, 272/3, 296, 297,
298, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347/1, 352, 376/2, 376/3, 384/2,
385/1, 385/3, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 387/3, 388/2, 388/3,
388/4, 388/6, 396, 397, 400/1, 400/3, 400/4, 401/1, 401/3,
402/1, 509/1, 510, 511/1, 511/2, 519/1, 519/2, 519/3, 520/1,
520/2, 523/2, 526, 536/1, 537/1, 538/1, 538/2, 574/4, 579,
580/2, 581/1, 582, 584/1, 585/1, 585/2, 589, 590/1, 590/3,
591/1, 591/2, 592, 593, 595, 598/1, 598/3, 598/4, 599, 601,
602/1, 603, 604, 608, 616/1, 616/2, 675, 688/8, 1625/21,
1626/7, 1626/9, 1626/13, 1626/14, 1627, 1629/1, 1631/3,
1631/4, 1631/5, 1657/7, 1662/2, 1662/5, 1679, 1680/1, 1681,
1682, 1683, 1684, 1687, 1735/2, 1739/1, 1970, 1971/1, 1972,
1974/1, 1974/2 in 1975;
– k. o. Prekopa (1010): 34, 35, 38, 39, 40, 46, 141, 142/1,
142/2, 143, 209/2, *329, *356, 572, 573/1, 574/1, 574/2, 574/3,
576/1, 577, 578/1, 578/2, 579/2, 582/1, 673/1, 673/2, 673/3,
675, 679/1, 679/2, 679/3, 679/4, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682,
683, 684/1, 686/1, 688/1, 688/2, 688/3, 688/5, 688/6, 688/7,
688/8, 689, 691/1, 691/4, 691/5, 691/6, 702, 703, 704, 705,
710, 711, 712, 713, 714, 715/1, 715/2, 716/1, 717, 721/2, 722,
726, 727, 731, 732, 733, 735/1, 735/2, 736/1, 750/2, 753/3,
754/3, 755, 756, 772, 785, 786, 790, 791, 800, 801, 802, 1477,
1478, 1480/1, 1480/2, 1481, 1482/1, 1482/2, 1482/3, 1483,
1526, 1540/1, 1540/3, 1541/1, 1541/2, 1543/1, 1546/1, 1546/3,
1546/4, 1595/1, 1595/6, 1601/2, 1601/3, 1601/4, 1609, 1610/6,
1619/1, 1619/3, 1622, 1625/11, 1625/21, 1625/23, 1625/25,
1625/28, 1625/29, 1626/1, 1626/3, 1626/5, 1626/6, 1626/7,
1626/9, 1626/10, 1626/11, 1626/12, 1626/13, 1626/14, 1630/1,
1630/2, 1657/3, 1657/4, 1657/6, 1657/7, 1657/8, 1657/9,
1670/1, 1670/2, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2611, 2612,
2615, 2617, 2618/1, 2618/2, 2619, 2620, 2621, 2623, 2624,
2625, 2627 in 2646;
– k. o. Tešova (1011): 651/1, 651/2, 652/1, 654, 659/1,
659/2, 660/2, 660/3, 673, 674, 679, 681/1, 682/1, 682/2, 682/3,
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684, 686/1, 687/1, 687/2, 688, 689/2, 690, 694/2, 805/1, 806/1,
806/4, 824/4, 825 in 828;
– k. o. Vransko (1012): 463, 494/3, 495/3, 497/1, 497/2,
500/1, 500/3, 501/1, 501/2, 502/2, 503/1, 503/2, 503/3, 506/1,
506/2, 506/3, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/6, 507/7, 509/1,
509/2, 509/3, 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 510/5, 514/3, 514/5,
515/1, 515/3, 515/4, 518/1, 518/2, 520/1, 520/2, 520/3, 521,
533/1, 533/4, 537, 538, 539/1, 548, 549, 550, 559, 560/1, 561,
564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
580, 585, 589, 593/1, 614, 617/1, 620, 636, 663, 671, 672, 673,
674, 680, 681, 682/1, 685/3, 685/4, 686/1, 686/2, 687, 688/2,
745/2, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 749/1, 749/2, 749/3, 749/4,
750/1, 750/2, 750/3, 753/1, 755/1, 755/3, 756/1, 756/2, 756/3,
763/1, 777/2, 777/4, 777/5, 777/6, 777/7, 777/10, 778/2, 778/3,
778/4, 779, 780/2, 781/1, 782/1, 782/2, 786/8, 786/14, 786/15,
786/18, 786/19, 786/20, 786/23, 791, 792/1, 794/1, 794/2,
794/3, 794/4, 794/5, 794/6, 794/18, 794/66, 794/67 in 794/68;
– k. o. Ločica (1014): *24, 29, 30, 31/1, 33/2, 37, 39, 40/1,
40/2, 41, 42, 43, 44, *68, 70/2, 70/3, 72, 73, 74, 81, 82, 93, 94,
99, 101, 104, 105, 106, 107, 108/1, 109/1, 110, 113/1, 542/4,
542/6, 543/1, 646/2, 650, 651/1, 652/1, 652/2, 653, 654, 655/1,
655/2, 662/1, 662/2, 663/1, 664, 669/1, 669/2, 679/2, 679/3,
680, 681, 682, 683/2, 707, 709/1, 709/2, 709/3, 712/1, 712/2,
712/5, 712/6, 712/10, 712/11, 712/14, 712/15, 712/16, 712/24,
712/26, 719/4, 719/5, 719/6, 719/8, 719/9, 719/10, 719/11,
719/12, 719/13, 721/1, 721/2, 730, 731, 732, 734, 735, 736,
737, 738/1, 739/1, 739/2, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742,
743, 744, 745/1, 745/2, 746, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 747/5,
747/6, 747/7, 748/1, 749/1, 749/2, 749/3, 753/1, 753/2, 773/1,
773/2, 773/4, 979, 980, 983, 984/3, 984/4, 984/5, 984/6, 985/4,
985/5, 1304/2, 1304/3, 1304/4, 1305/7, 1311/1, 1311/2, 1311/4,
1311/5, 1311/6, 1311/7, 1311/8, 1311/9, 1311/14, 1311/15,
1311/18, 1311/19, 1311/26, 1311/27, 1312/2, 1313/1, 1314/1,
1314/3, 1314/4, 1314/5, 1314/6, 1317/3, 1317/7 in 1317/8;
– k. o. Zaplanina (1015): 7/1, 7/4, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23,
24/1, 25/1, 26/1, 27/6, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7,
29/11, 29/16, 60, 527, 529, 530/1, 530/3, 531, 532/1, 532/2, 533,
534/3, 534/4, 535/1, 536, 563, 564, 569, 571, 573, 576, 577/1,
577/2, 578, 591, 592, 593, 603/1, 617/1, 618/5 in 621;
– k. o. Hrastnik pri Trojanah (1873): 25/6, 26/1, 26/2, 27,
28, 29/1, 29/4, 29/5, 38, 398/1, 398/2, 404, 405/1, 405/2, 409/1,
409/2, 411/2, 411/3, 410/1, 415/1, 415/2, 417/1, 418/1, 418/3,
419/1, 419/2, 421/1, 422/1, 422/4, 423/5, 508, 509/1, 513, 514,
515/1, 515/2, 517/2, 517/3, 517/4, 519/1, 519/2, 521/1, 521/2,
522/1, 522/3, 523/4, 527/2, 533/2, 541/2, 542, 543, 544/2, 547,
546/2, 546/3, 548, 594, 611/1, 612, 617, 627/1, 627/1, 627/2,
628, 629/3, 629/4, 629/8, 629/11, 637/1, 637/2 in 637/5;
– k. o. Trojane (1924): 457/1, 458/1, 458/3, 458/4, 458/5,
460, 462/1, 462/2, 463/2, 463/3, 463/4, 465/1, 465/4, 465/5,
466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 468/1, 468/2, 468/3, 468/4,
468/5, 469/1, 469/2, 472/3, 472/5, 472/6, 472/8, 472/9, 473,
518, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 522, 523, 525, 526/1, 526/2,
526/4, 527/1, 528, 833/1, 833/2, 835/2, 835/4, 835/5, 835/6,
835/7, 835/8, 835/9, 835/10, 839/1 in 865/1.
(2) Območje državnega prostorskega načrta vključuje
naslednja zemljišča oziroma dele zemljišč za razširitev in gradnjo razdelilnih postaj (v nadaljnjem besedilu: RP) ter zapornih
ventilov (v nadaljnjem besedilu: BS) s parcelnimi številkami:
– območje BS 1/1, parcele št. 296/1, 296/2 in 296/3, vse
k.o. Ceste;
– območje BS 2/1, parcele št. 13/2, 13/4, 14/3, 14/4 in
14/6, vse k. o. Spodnja Ponkvica;
– območje BS 3/1, parcele št. 1466, 1469/1 in 1469/2,
vse k. o. Primož;
– območje BS 4/1, parceli št. 96/1 in 96/2, obe k. o. Spodnja Hudinja;
– območje BS 6/1, parcele št. 136/2, 136/3, 143/1 in
143/4, vse k. o. Orla vas;
– območje BS 7/1, parceli št. 574/1 in 574/2, obe k. o.
Prekopa:
– območje RP Rogaška Slatina, parcele št. 296/1, 296/2
in 296/3, vse k.o. Ceste;
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– območje RP Podlog, parcele št. *549, 750/2, 762/5,
764/2, 996/3 in 997/3, vse k. o. Gotovlje;
– območje RP Trojane, parcele št. 522, 525, 526/2, 526/4,
527/1, 528 in 865/1, vse k. o. Trojane.
(3) Območje državnega prostorskega načrta vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč za gradnjo dovozov do plinovoda
in BS s parcelnimi številkami:
– k. o. Male Rodne, parcele št. 403/1, 406/3, 406/4, 407
in 477;
– k. o. Dvor, parcele št. 150/1, 150/3, 152, 157, 160 in
872/1;
– k. o. Spodnja Ponkvica, parcele št. 13/2, 13/4 in 141;
– k. o. Primož, parceli št. 1469/1 in 1470;
– k. o. Trnovlje, parcele št. 1055/2, 1062/2, 1062/5 in
1063/3;
– k. o. Žalec, parcele št. 204/1, 204/2 in 1965/1;
– k. o. Gotovlje, parcele št. 629/1, 631, 748, 749, 750/2,
762/4, 762/5, 764/1 in 764/2;
– k. o. Orla vas, parcela št. 136/2.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V
PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
5. člen
(potek trase plinovoda)
(1) Trasa predvidenega visokotlačnega prenosnega plinovoda M 2/1 (v nadaljnjem besedilu: plinovod) poteka vzporedno s traso obstoječega prenosnega plinovoda M 2 (v nadaljnjem besedilu: obstoječi plinovod) od RP Rogaška Slatina
(0 km + 00 m) do RP Trojane (66 km + 674 m). Dolžina plinovoda je ca 66,70 km.
(2) Plinovod se na večjem delu trase položi praviloma z
minimalnim predpisanim odmikom (5,65 m) od obstoječega
plinovoda M 2. Medsebojna razdalja se na nekaterih odsekih
lahko poveča, zaradi večje težavnostne stopnje gradnje pa
tudi zmanjša na 3,00 m. Glede na prostorske možnosti, konfiguracijo terena, geološke razmere, območja naselitve in razne
infrastrukturne objekte se lahko odmiki izjemoma še večajo
oziroma se bo novi plinovod na delih trase odmikal od obstoječega plinovoda.
(3) Trasa plinovoda M 2/1 od RP Rogaška Slatina do RP
Trojane poteka po naslednjih odsekih:
– RP Rogaška Slatina (A1)–Mestinje (A2): od kraja Ceste poteka proti zahodu vzporedno z obstoječim plinovodom
M 2 (po desni strani obstoječega plinovoda, gledano v smeri
pretoka) mimo Rodnic, kjer se precej približa stanovanjskim
objektom in gospodarskemu poslopju. Trasa se nadaljuje po
južni strani naselij Velike Rodne, Male Rodne in Kristan Vrh,
v naselju Na Novakih se približa stanovanjskim objektom (domačiji Galič), južno od kraja Mestinje pa prečka glavno cesto
R1‑219 Mestinje–Bistrica ob Sotli ter železniško progo Grobelno–Stranje–Rogatec;
– Mestinje (A2)–Primož pri Šentjurju (A3): trasa poteka
po južnem delu Mestinja čez kraja Belo in Preloge pri Šmarju
skoraj vzporedno z železniško progo Grobelno–Stranje–Rogatec, po južni strani se približa naselju Bobovo in obstoječi
TP 20/0,4 kV. Tu je izvedeno križanje plinovodov M 2 in M 2/1,
naprej pa poteka plinovod po levi strani obstoječega plinovoda,
gledano v smeri pretoka, in mimo krajev Mala Pristava, Dvor
(križanje plinovodov M 2/1 in M 2), Senovica, Spodnja Ponkvica, Ponkvica in Oniše do Primoža pri Šentjurju. V Ponikvi,
južno od železniške postaje Ponikva, plinovod križa glavno
železniško progo Zidani Most–Celje–Maribor. Potem se v zaselku Koblek približa domačiji Farlež in jo obide po desni strani,
gledajoč v smeri pretoka zemeljskega plina. Tu je opravljeno
križanje z obstoječim plinovodom, tako da plinovod M 2/1 v nadaljevanju poteka po levi strani obstoječega plinovoda, gledano
v smeri pretoka;
– Primož pri Šentjurju (A3)–Ljubečna pri Celju (A4): trasa
plinovoda M 2/1 poteka severno od Šmarja pri Jelšah čez kraje
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Primož pri Šentjurju, Trnovec in Goričica, ki se ji približa po severni strani, južno od Ljubečne pri Celju pa se približa avtocesti
A1 Šentilj–Koper;
– Ljubečna pri Celju (A4)–Šmarjeta pri Celju (AC‑izvoz
Celje Center) (A5): plinovod poteka vzporedno z avtocesto po
njeni južni strani, jo nato pri kraju Zgornje Trnovlje prečka in
z manjšim ali večjim odmikom spet teče vzporedno po njeni
severni strani mimo Celja. V kraju Zgornje Trnovlje se zaradi
goste poseljenosti odmakne od obstoječega plinovoda in poteka v cestnem telesu avtoceste. V nadaljevanju zavije proti
severu do obstoječega plinovoda in teče potem vzporedno,
po njegovi južni strani. Prečkanje Hudinje je izvedeno v kraju
Šmarjeta pri Celju, v nadaljevanju pa še prečkanje regionalne
ceste R2 430/0282 Celje–Vojnik;
– Šmarjeta pri Celju (A5)–Zgornja Hudinja (A6): plinovod
poteka skozi naselje Šmarjeta preko travnikov, z dopustnim
odmikom od stanovanjskih objektov, do vasi Zgornja Hudinja.
Zaradi goste poseljenosti se odmakne od obstoječega plinovoda in poteka ob severni strani avtoceste A1 v odmiku približno
12,00 m od njenega roba;
– Zgornja Hudinja (A6)–Spodnja Hudinja (A7): v nadaljevanju se trasa plinovoda v naselju Spodnja Hudinja približa
avtocesti A1 na 6,00 m od roba cestišča, nato pa preide v severni del koridorja obstoječega daljnovoda 110 kV. Zahodno od
Spodnje Hudinje se trasi plinovodov spet združita in potekata
vzporedno. Novi plinovod poteka levo od obstoječega plinovoda, gledano v smeri pretoka;
– Spodnja Hudinja (A7)–Mala Pirešica (A8): plinovod poteka južno od naselja Lopata, kjer se severno od avtocestnega
počivališča Lopata približa objektom. Križanje M 2/1 z M 2 je
izvedeno na koncu ravnine pri kraju Gorica pri Šmartnem. Od tod
poteka trasa po desni strani, gledano v smeri pretoka, do kraja
Mala Pirešica, kjer križa cesto I reda G1‑4 Velenje–Arja vas;
– Mala Pirešica (A8)–RP Podlog (A9): trasa plinovoda
severno od kraja Ložnica pri Žalcu prečka avtocesto in poteka
proti zahodu, proti naselju Podlog, kjer je obstoječa regulacijska
postaja. Nadaljuje se po dolini potoka Ložnica, ki je ekološko
pomembno območje in območje Nature 2000;
– RP Podlog (A9)–Breg pri Polzeli (A10): trasa poteka
po dolini Savinje po severni strani naselja Zgornje Grušovlje
in čez naselje Breg pri Polzeli, kjer križa železniško progo
Celje–Šoštanj;
– Breg pri Polzeli (A10)–Prekopa (A11): plinovod od Brega pri Polzeli poteka preko naselja Ločica pri Savinji. Zaradi
goste poselitve se oddalji od obstoječega plinovoda in preide
v koridor daljnovoda. Približa se obstoječim objektom oziroma
športnemu parku in prečka strugo Savinje približno 80,00 m
dolvodno od obstoječega plinovoda. Potem gre skozi Orlo vas
in skozi Trnavo, se tam približa avtocesti, jo prečka in v nadaljevanju poteka južno od nje;
– Prekopa (A11)–Trojane (A12): pri kraju Kapla se trasa
plinovoda približa regionalni cesti R2 447/367 Ljubljana–Celje in do avtocestnega priključka Čeplje pri Vranskem poteka
vzporedno z njo. V kraju Čeplje se na delu trase odmakne od
obstoječega plinovoda, v nadaljevanju pa severno od avtocestnega priključka prečka avtocesto. Potem v naselju Brode
prečka regionalno cesto R2 447/367 ter poteka vzporedno z njo
mimo Vranskega in Ločice proti Trojanam. Pri hribu Jasovnik
trasa plinovoda še enkrat prečka avtocesto in po dolini Črnega
grabna ter pod naseljem Šentgotard zavije proti zahodu do na
novo predvidene ploščadi RP Trojane.
6. člen
(posegi na ploščadi RP Rogaška Slatina)
Na ploščadi RP Rogaška Slatina se v mejah ograje obstoječega objekta zgradi in predela plinovodna instalacija tako,
da se omogoči:
– priključitev na obstoječi prenosni plinovod M 2/1 od RP
Rogatec do RP Rogaška Slatina dimenzije DN 800 in z načrtovanim tlakom 70 bar(n) ter
– izvedba funkcije zaporne postaje.
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7. člen
(posegi na ploščadi RP Podlog)
Ploščad RP Podlog se razširi in dogradi, sistemi pa predelajo tako, da se omogoči:
– oskrba obstoječega prenosnega plinovoda M 2 iz prenosnega plinovoda M 2/1,
– čiščenje prenosnega plinovoda M 2/1,
– oskrba postaje z električno energijo in katodna zaščita
prenosnega plinovoda ter
– vodenje postaje RP Podlog iz razdelilnega centra ali
lokalno z RP Podlog.
8. člen
(posegi na ploščadi RP Trojane)
(1) Ploščad RP Trojane se razširi in dogradi, sistemi pa
predelajo, tako da se omogoči:
– oskrba obstoječega prenosnega plinovoda M 2 iz prenosnega plinovoda M 2/1 in
– čiščenje prenosnega plinovoda M 2/1.
(2) Za zgraditev in uskladitev odcepov ter ploščadi plinovodov M 2, M 2/1, R 25 A Trojane–Hrastnik in R 25A/1 se
ploščad poveča za približno 4800,00 m².
(3) Zagotovi se potreben vir napajanja z električno energijo, katodna zaščita in sistem za daljinsko vodenje postaje iz
razdelilnega centra v Ljubljani ali lokalno z RP Trojane.
9. člen
(zaporne postaje na plinovodu)
(1) Na plinovodu M 2/1 na odseku RP Rogaška Slatina–
RP Trojane je šest sekcijskih zapornih postaj – blok ventilov z
oznakami BS 1/1, BS 2/1, BS 3/1, BS 4/1, BS 6/1 in BS 7/1.
(2) Blok ventil BS 1/1 se izvede v sklopu ograje RP Rogaška Slatina. Ploščadi preostalih blok ventilov so ob obstoječih
blok ventilih na obstoječem plinovodu ali v ustreznem odmiku.
V ta namen se ploščadi obstoječih blok ventilov razširijo.
10. člen
(tehnične lastnosti plinovoda)
(1) Plinovod se zgradi iz medsebojno, z varjenjem spojenih jeklenih cevi imenskega premera DN 800 in z različnimi
debelinami sten, izračunanimi z upoštevanjem različnih načrtovanih faktorjev glede na varnostni razred plinovoda:
– osnovna izvedba plinovoda, načrtovani faktor f0 = 0,6;
– izvedba plinovoda s povečano varnostjo 1. stopnje,
načrtovani faktor f0 = 0,5;
– izvedba plinovoda s povečano varnostjo 2. stopnje,
načrtovani faktor f0 = 0,4.
(2) Plinovod se zgradi za načrtovani tlak pnačrtovani =
70 bar(n).
(3) Velikost in oblikovanje nadzemnih objektov plinovoda:
– nadzemni deli plinovoda morajo biti dimenzionirani skladno s pretočno zmogljivostjo in tlačnimi razmerami,
– velikost objektov, naprav in zemljišč je določena skladno
z veljavnimi predpisi.
11. člen
(stalna merilna mesta in označevanje)
(1) Za nadzor in vzdrževanje katodne zaščite se vgradijo
stalna merilna mesta na naslednje dele cevovoda:
– na zaščitene cevi na križanju s prometnicami,
– na križanju s preostalimi kovinskimi napeljavami,
– na izolacijske stopnice v tleh,
– na priključna mesta postaje za katodno zaščito,
– na prehode čez reke in
– na napeljave z galvanskimi anodami.
(2) Vsa merilna mesta na obstoječem plinovodu se usposobijo tudi kot merilna mesta za novi plinovod. Pri novih prečkanjih se izvedejo nova merilna mesta.
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(3) Lega plinovoda in vseh drugih njegovih elementov v
zemlji mora biti posebej označena, da je mogoč nadzor nad
njim. Varnostne talne označbe morajo biti izvedene na vseh
prehodih cest, vodotokov in železnic. Zračne oznake novega
prenosnega plinovoda se postavijo vzdolž celotne trase na
razdalji cca 0,50 km in praviloma na njegovih lomnih točkah.
(4) Na ravnem delu trase plinovoda in pri vzporednem
odmiku do 10,00 m se označitev vzporednega plinovoda postavi na vse obstoječe stebre primarnega plinovoda. Označitev
vsebuje podatke o šifri plinovoda, njegovem odmiku in po
potrebi o globini nadsloja. Navedeni morajo biti podatki za oba
plinovoda (dve tablici).
12. člen
(delovni pas)
(1) Delovni pas, potreben za gradnjo plinovoda, sega
8,00 m na eno stran plinovoda (namenjen odlaganju izkopanega materiala med gradnjo) in 12,00 m na drugo stran (namenjen
prehodu mehanizacije, varjenju in polaganju plinovoda v jarek).
(2) Na območju objektov, prečkanja vodotokov, labilnih
zemljišč in drugih ovir na trasi je širina delovnega pasu zaradi
prilagajanja dejanskim razmeram lahko tudi ožja ali širša, kar
mora izvajalec upoštevati pri izvajanju gradbenih del in montaži
plinovoda.
13. člen
(izkop, zasipavanje jarka in montaža plinovoda)
(1) Pri izkopu jarka za plinovod je treba upoštevati naklon
80° v zemljini in 90° v skalnatem terenu oziroma izkopavati z
naklonom, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in
glede na dejanske razmere na terenu. Če zemljina tega ne
dopušča, je treba jarek razpirati ali ga izkopati s stranicami
pod dejanskim kotom notranjega trenja zemljine, ki ga določi
geolog na terenu.
(2) Pri izkopu jarka je treba ločevati zemljino glede na njeno kakovost, tako da ni mešanja humusa s preostalo zemljino.
Jarek je treba zasipati z izkopanim materialom, kolikor je ta
primeren, tako da je čim bolj oziroma popolnoma vzpostavljeno
prvotno stanje zemljine.
(3) Med gradnjo plinovoda je treba paziti, da se obstoječe
asfaltne in druge utrjene površine vzdolž jarka ne posedejo
zaradi obremenitve z mehanizacijo.
(4) Na delih prečkanja prometne infrastrukture in v bližini
objektov se plinovod praviloma polaga z metodo podvrtavanja.
14. člen
(posegi v obstoječe objekte)
Na trasi predvidenega plinovoda M 2/1 se porušijo stanovanjski in gospodarski objekti:
a) Občina Šentjur: R1 – med krajema Goričica in Trnovec
počitniški objekt na parceli št. 40, k. o. Goričica;
b) Mestna občina Celje:
– R2 – v kraju Leskovec stanovanjska hiša na parceli
št. *449, k. o. Trnovlje,
– R3 – v kraju Leskovec gospodarski objekt na parceli
št. 860/7, k. o. Trnovlje,
– R4 – v kraju Zgornje Trnovlje gospodarski objekt na
parceli št. *72, k. o. Trnovlje,
– R5 – v kraju Zgornje Trnovlje stanovanjska hiša na
parceli št. *73, k. o. Trnovlje,
– R6 – zahodno od kraja Lopata gospodarski objekt na
parceli št. 13/6, k. o. Medlog;
c) Občina Vransko: R7 – v kraju Ločica ruševina na parceli št. *68, k. o. Ločica.
15. člen
(odlaganje presežkov materiala)
(1) Pri gradnji plinovoda nastane presežek materiala od
izkopa in zamenjave izkopanega materiala v količini približno
0,90 m³ na meter plinovoda.
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(2) Presežek materiala se uporabi za izvedbo objektov na
projektiranem plinovodu:
– za nasipe za zaporne postaje na BS 1/1, BS 2/1, BS 3/1,
BS 4/1, BS 6/1 in BS 7/1,
– razplaniranje v okviru delovnega pasu plinovoda, na
območju odstranjene rodovitne zemlje (okvirno v pasu širine
7 m, dvig terena cca 12 cm), zgornji sloj iz plodne zemlje v
minimalni debelini 0,20 m.
(3) Presežek materiala od izkopa v količini približno
5000 m³, ki se ne porabi za izvedbo objektov na plinovodu, se
lahko uporabi skladno s prostorskimi akti kot gradbeni material
pri gradnji visokovodnih nasipov ob Savinji in pritokih ter ob
Ložnici ali pa se odvaža na urejena odlagališča.
16. člen
(urejanje in oblikovanje objektov)
(1) Okrog ploščadi razširjenih RP Podlog in RP Trojane se
postavi ograja. Skupna višina ograje je 2,20 m. Notranjost ploščadi se delno tlakuje z betonskimi tlakovci, delno pa posuje s
prodcem granulacije 8–16 mm. Transportne poti so makadamske. Padavinska voda se spelje neposredno v ponikovalnice,
padavinska odpadna voda s parkirišč in manipulativnih površin
pa se pred ponikanjem očisti v ustrezno dimenzioniranih in
standardiziranih peskolovih in lovilcih olj.
(2) Zaporna postaja BS 2/1 je na plinovodu M 2/1 v sklopu
RP Rogaška Slatina.
(3) Ploščadi predvidenih zapornih postaj, skupaj z obstoječimi, so dimenzij približno 15,00 x 10,00 m in se obdajo
z ograjo višine 2,20 m. Njihova notranjost se delno tlakuje in
delno posuje s peskom. Do ploščadi se spelje dostopna pot.
V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
17. člen
(ceste)
(1) Projektirani plinovod prečka avtocesto A1 Šentilj–Koper na šestih mestih, in sicer:
– C5 – v stacionaži plinovoda približno 26 km + 860 m,
– C9 – v stacionaži plinovoda približno 38 km + 095 m,
– C10 – v stacionaži plinovoda približno 41 km + 040 m,
– C13 – v stacionaži plinovoda približno 48 km + 160 m,
– C16 – v stacionaži plinovoda približno 55 km + 170 m,
– C20 – v stacionaži plinovoda približno 60 km + 900 m.
(2) Projektirani plinovod prečka naslednje državne in lokalni cesti:
– C1 – križanje z regionalno cesto I. reda R1‑219 Mestinje–Bistrica ob Sotli v stacionaži plinovoda približno 4 km
+ 460 m,
– C2 – križanje z glavno cesto II. reda G2‑107 Šmarje
pri Jelšah–Rogatec–Dobovec v stacionaži plinovoda približno
4 km + 545 m,
– C3 – regionalno cesto III. reda R3‑687 Dole–Ponikva–
Loče v stacionaži plinovoda približno 18 km + 665 m,
– C4 – regionalno cesto I. reda R1‑234 Dramlje–Dole–
Šentjur v stacionaži plinovoda približno 19 km + 455 m,
– C6 – lokalno cesto (Zgornje Trnovlje) v stacionaži plinovoda približno 27 km + 170 m,
– C7 – regionalno cesto II. reda R2‑430 Slovenske Konjice–Celje v stacionaži plinovoda približno 28 km + 260 m,
– C8 – glavno cesto I. reda G1‑4 Velenje–Arja vas v stacionaži plinovoda približno 36 km + 250 m,
– C11 – regionalno cesto III. reda R3‑694 Velenje–Dobrteša vas v stacionaži plinovoda približno 44 km + 680 m,
– C12 – regionalno cesto I. reda R1‑225 Mozirje–Soteska–
Šentrupert v stacionaži plinovoda približno 46 km + 860 m,
– C14 – regionalno cesto II. reda R2‑447 Arja vas–
Žalec–Šempeter–Ločica v stacionaži plinovoda približno
53 km + 510 m,
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– C15 – regionalno cesto II. reda R2‑447 Arja vas–
Žalec–Šempeter–Ločica v stacionaži plinovoda približno
54 km + 130 m,
– C17 – regionalno cesto II. reda R2‑447 Arja vas–
Žalec–Šempeter–Ločica v stacionaži plinovoda približno
55 km + 920 m,
– C18 – regionalno cesto II. reda R2‑447 Arja vas–
Žalec–Šempeter–Ločica v stacionaži plinovoda približno
57 km + 880 m,
– C19 – regionalno cesto II. reda R2‑447 Arja vas–
Žalec–Šempeter–Ločica v stacionaži plinovoda približno
58 km + 250 m,
– C21 – lokalno cesto (Šentgotard) v stacionaži plinovoda približno 65 km + 300 m.
(3) Vsa prečkanja plinovoda z avtocesto se izvedejo
s podvrtavanjem. Vsa prečkanja drugih državnih in lokalnih
cest je treba izvesti s podbijanjem oziroma podvrtavanjem
vozišča. Če podbijanje oziroma podvrtavanje cestnega telesa ni izvedljivo, si mora investitor pridobiti ustrezno izjavo
pooblaščenega in registriranega izvajalca del ter za izvedbo
prečnega prekopa cestnega telesa zaprositi za dovoljenje
upravljavca ceste.
(4) Minimalna globina plinovoda je 1,50 m glede na
nivo vozišča. Vsi pokrovi jaškov in naprave morajo biti zunaj
vozišča ceste. Križanje se mora izvesti skladno s predpisi, ki
urejajo križanja tovrstne komunalne infrastrukture. Instalacije
v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki
omogočajo popravila in obnovo brez prekopov (ni smiselno pri
ceveh, zaščitenih z betonsko oblogo). Gradbena jama mora
biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Na
delu trase, kjer se predvidi prečno križanje cestnega telesa s
podvrtavanjem oziroma podbijanjem, mora investitor oziroma
izvajalec sanirati gradbeni poseg tako, da se prepreči kakršno
koli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje).
(5) Lokalne in nekategorizirane ceste se prekopljejo,
plinovod se položi v cestno telo z uporabo ustrezne zaščitne
obloge (polietilenska in steklocementna obloga s peščenim
obsipom oziroma ojačana polietilenska obloga s peščenim
obsipom). Višina nadkritja nad plinovodno cevjo mora biti
minimalno 1,50 m. Po položitvi cevi se cestišče sanira v enaki
obliki in kakovosti, kakor je bilo pred gradbenim posegom.
(6) Investitor oziroma izvajalec je odgovoren za tehnično
pravilno in točno izvedbo vseh del pri gradnji.
18. člen
(železnica)
(1) Projektirani plinovod prečka železniško progo, in
sicer:
– Ž1 – prečkanje železnice Grobelno–Rogatec v stacionaži plinovoda približno 4 km + 480 m,
– Ž2 – železnica Zidani Most–Šentilj v stacionaži plinovoda približno 15 km + 720 m,
– Ž3 – železnica Celje–Velenje v stacionaži plinovoda
približno 44 km + 800 m.
(2) Vsako prečkanje plinovoda z železniško progo se
izvede s podbijanjem oziroma podvrtavanjem. Križanje mora
potekati vsaj 15,00 m pred ali za železniškimi objekti.
(3) Minimalna globina plinovoda je 2,00 m pod gornjim
robom praga in minimalno 1,00 m pod dnom odvodnih jarkov,
pod kotom 90°, v zaščitni cevi, ki mora segati minimalno
7,00 m levo in desno od osi železniške proge oziroma skrajnih tirov.
(4) Ob železniški progi potekajo železniški signalnovarnostni in telekomunikacijski kabli. Oddaljenost optičnega kabla
za prenos podatkov ob plinovodu pri križanju z železniškimi
signalnovarnostni in telekomunikacijski kabli mora biti najmanj
0,50 m v zaščitni cevi pod železniškimi signalnovarnostni in
telekomunikacijski kabli, pri vzporednem poteku pa 1 m. Pred
začetkom del je treba signalnovarnostne in telekomunikacijske kable sondirati in zakoličiti.
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19. člen
(elektrika)
(1) Trasa načrtovanega plinovoda na več mestih prečka visokonapetostne (v nadaljnjem besedilu: VN), srednje (v
nadaljnjem besedilu: SN) in nizkonapetostne (v nadaljnjem
besedilu: NN) električne vode med naslednjimi stojnimi mesti
(v nadaljnjem besedilu: SM):
– SM45–SM46, prečkanje DV 2 x 110 kV Podlog–Laško
v stacionaži plinovoda približno 40 km + 150 m;
– SM7–SM8, prečkanje DV 2 x 110 kV Podlog–Celje v
stacionaži plinovoda približno 39 km + 360 m;
– SM35–SM36, prečkanje DV 2 x 110 kV Podlog–Celje v
stacionaži plinovoda približno 31 km + 490 m;
– SM37a–SM38, prečkanje DV 2 x 110 kV Podlog–Celje
v stacionaži plinovoda približno 30 km + 810 m;
– SM38–SM39 prečkanje DV 2 x 110 kV Podlog–Celje v
stacionaži plinovoda približno 30 km + 525 m;
– SM38–SM39, prečkanje DV 110 kV Podlog–Lava v
stacionaži plinovoda približno 39 km + 325 m;
– SM9–SM10, prečkanje DV 110 kV Lava–Šentjur v stacionaži plinovoda približno 30 km + 115 m;
– SM193–SM194, prečkanje DV 2 x 110 kV Maribor–Selce v stacionaži plinovoda približno 27 km + 590 m;
– SM20–SM21, prečkanje DV 110 kV Celje–Šentjur v
stacionaži plinovoda približno 27 km + 500 m;
– SM3–SM4, prečkanje DV 2 x 110 kV Podlog–Lipa v
stacionaži plinovoda približno 27 km + 025 m;
– SM107–SM108, prečkanje DV 400 kV Krško–Maribor v
stacionaži plinovoda približno 1 km + 415 m;
– SM23–SM24, prečkanje DV 110 kV Šentjur–Rogaška
Slatina v stacionaži plinovoda približno 11 km + 009 m;
– SM29–SM29A prečkanje DV 110 kV Šentjur–Rogaška
Slatina v stacionaži plinovoda približno 9 km + 445 m;
– SM29A–SM30 prečkanje DV 110 kV Šentjur–Rogaška
Slatina v stacionaži plinovoda približno 9 km + 285 m;
– SM31–SM32, prečkanje DV 110 kV Šentjur–Rogaška
Slatina v stacionaži plinovoda približno 8 km + 588 m;
– SM33–SM34, prečkanje DV 110 kV Šentjur–Rogaška
Slatina v stacionaži plinovoda približno 7 km + 787 m;
– SM34–SM35, prečkanje DV 110 kV Šentjur–Rogaška
Slatina v stacionaži plinovoda približno 7 km + 536 m.
(2) Vsako križanje projektiranega plinovoda z daljnovodi
in kablovodi VN 110, 220 in 400 kV, SN 20 kV in NN 0,4 kV
je prikazano v grafičnih prilogah 2.1 do 2.34 Prikaz umestitve
načrtovanih ureditev s prikazom povezav s sosednjimi območji
– ureditvena situacija.
(3) Pri križanju plinovoda z energetskimi kabli je minimalni
vodoravni razmak pri vzporednem polaganju cevi plinovoda
poleg elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila najmanj
1,00 m. Navpični svetli razmak med kablom in cevjo plinovoda
pri križanju mora biti najmanj 0,30 m. Če minimalnih razmakov
pri križanju plinovodne cevi s kablom ni mogoče doseči, je
treba kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati vsaj za
3,00 m na vsako stran križanja. Pri izkopu jarka za polaganje
plinovodne cevi, globljega od vzporedno položenega energetskega kabla, je treba na predpisani način zavarovati posedanje
zemlje pod kablovodom. Pri nasutju materiala pod razpetino
nadzemnega voda se ne sme zmanjšati predpisana varnostna
višina, ki mora biti za visoko napetost večja od 7,00 m, za nizko
napetost pa večja od 6,00 m.
(4) Podzemne energetske vode je treba pred izkopom
kanala za plinovod zakoličiti in izdelati sondažni izkop zaradi
ugotovitve njihove točne lokacije. Pred položitvijo plinovoda je
treba podzemne energetske vode ustrezno zaščititi s PVC‑cevmi. Odkop se opravi pod strokovnim nadzorom upravljavca
električnega omrežja.
(5) Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njihova statična
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stabilnost, niso dovoljeni. Oddaljenost od roba izkopanega
jarka za polaganje plinovodne cevi do oporišč mora biti najmanj 4,00 m za SN in 2,00 m za NN, če ni ogrožena statika
oporišča.
(6) Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je treba
upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Omejiti
je treba doseg gradbenih strojev in njihovih delov, tako da se
tokovodnikom ne približajo na razdaljo, manjšo od 3,00 m.
20. člen
(omrežja zvez)
(1) Pri križanju s podzemnim telefonskim omrežjem je
treba plinovod speljati pod telefonskim kablom na razdalji
najmanj 0,5 m. Vsa mesta križanja se pred izkopom kanala
zakoličijo, ročno odkopljejo in po položitvi plinovoda ustrezno
zaščitijo s PVC‑cevmi. Pri pripravi projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati dokumentacijo za zaščito in prestavitev TK‑omrežja.
(2) V sklopu gradnje plinovoda se položi optični kabel
za prenos podatkov v zvezi z obratovanjem plinovoda.
21. člen
(vodovod)
(1) Zaradi gradnje plinovoda se na odsekih večkratnega prečkanja in tangiranja vodovoda izvedejo prestavitve
vodovodov.
(2) Horizontalno križanje plinovoda in vodovoda mora
biti pod pravim kotom. Kjer tega pogoja ni mogoče izpolniti,
kot križanja ne sme biti manjši od 45°. Vertikalno križanje se
izvede z minimalnim razmikom 0,50 m.
(3) Pri križanju, pri katerem ni na razpolago višinskih
podatkov o vodovodu, je treba tega sondirati. Medsebojno
višinsko uskladitev je treba opraviti v fazi izvajanja.
22. člen
(kanalizacija)
Horizontalno križanje plinovoda in kanalizacije je pod
pravim kotom. Kjer tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. V višinskem pogledu poteka
križanje zunaj nivoja. Plinovod se položi tako, da je plinovodna cev najmanj 0,50 m nad kanalizacijo. Če je kanalizacija
nad plinovodom, mora biti za plin neprepustna in z bližnjim
jaški z odprtinami.
23. člen
(plinovod)
Pri križanju plinovodov mora svetla mera med plinovodoma znašati vsaj 0,50 m. Pri izvedbi križanja je treba
upoštevati pogoje distributerja plina. Med gradnjo ni dovoljen prevoz mehanizacije nad obstoječim plinovodom. Če je
tak prevoz potreben, je treba plinovodno cev zaščititi proti
poškodbam (npr. s polaganjem jeklenih plošč). Nad njo je
dovoljeno le začasno odlaganje izkopanega zemeljskega
materiala, in sicer tako, da se ne zahteva vožnja mehanizacije nad plinovodno cevjo.
VI. PARCELACIJA
24. člen
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VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI
NESREČAMI
25. člen
(kulturna dediščina)
(1) Na trasi plinovoda M 2/1 ali neposredni bližini je potrebno upoštevati varovane enote kulturne dediščine in predloge za varovanje, in sicer:
− Uniše – Cerkev sv. Ožbolta (EŠD 3277), kulturni spomenik z vplivnim območjem,
− Primož pri Šentjurju – Cerkev sv. Primoža in Felicijana
(EŠD 3044),
− Leskovec – Prazgodovinska naselbina Leskovec
(št. predloga za vpis v RKD 29002),
− Arja vas – Arheološko najdišče Govče (EŠD 1487),
kulturni spomenik,
− Gotovlje – Bronastodobna naselbina (EŠD 10397), kulturni spomenik,
− Ločica ob Savinji – Arheološko najdišče Ločica (del EŠD
7482), kulturni spomenik,
− Trnava – Prazgodovinska naselbina (EŠD 10405), kulturni spomenik,
− Brode pri Vranskem – Kašča na domačiji Brode 4, (EŠD
15498),
− Šentgotard – Kulturna krajina (EŠD 21899),
− Vransko – Antični opekarski obrat Na Ilovci, (EŠD
10406),
− Šentgotard – Arheološko najdišče (EŠD 14615),
− Trojane – Arheološko najdišče Atrans (EŠD 781).
(2) Obveznosti investitorjev in izvajalcev za ohranjanje
kulturne dediščine so:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine na celotnem
območju urejanja plinovoda;
– izvedba predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni,
intenzivni površinski in podpovršinski pregled, pregled z vrtinami, geofizikalne meritve in eventualne analize aeroposnetkov)
na izbrani trasi v območju državnega prostorskega načrta, na
osnovi katerih bodo naknadno določeni in posredovani natančnejši pogoji za varstvo;
– izvedba zaščitnih izkopavanj vseh varovanih in evidentiranih arheoloških najdišč ter potencialnih, s predhodnimi raziskavami evidentiranih arheoloških najdišč, ki jih trasa plinovoda
preči, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki. V primeru
najdb izjemnega pomena se lahko zahteva posebne tehnične
rešitve in sprememba izvedbenega projekta ter prezentacija
ostalin na mestu odkritja – in situ
– stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli v
sklopu državnega prostorskega načrta.
(3) Vidni nadzemni deli plinovoda (razdelilne postaje ipd.),
naj se ne locirajo v bližini objektov kulturne dediščine in ne na
območju kulturne krajine Šentgotard; v nasprotnem primeru
morajo biti oblikovani tako, da ne manjšajo ambientalnih kvalitet prostora in varovanih objektov.
(4) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno zavarovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo.
Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati
gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalne,
energetske ali telekomunikacijske infrastrukture, ne smejo se
izkoriščati za deponije viškov materialov ipd., spremembe reliefa je potrebno ustrezno krajinsko oblikovati, celotna trasa mora
biti po končanih delih vrnjena v prvotno stanje.

(določitev parcel)

26. člen

Parcelacija se izvede na območjih zapornih postaj, na
podlagi načrta parcelacije, ki je prikazan v grafičnem načrtu
3 Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom
parcel, karte 4.01–4.34.

(tla)
(1) Posegi v tla morajo biti izvedeni tako, da prizadenejo
čim manjše površine tal. Pri gradnji morajo biti uporabljeni le
materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za
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okolje. Treba je omejiti gibanje strojev na območje delovnega
pasu in zavarovati tla (talni tipi) pred poškodbami, povzročenimi
ob gradnji in po njej.
(2) Na zemljiščih, ki imajo slabše vodno‑zračne razmere
in so kot takšna močno občutljiva za poškodbe zaradi gaženja
pri delih ali prevozu gradbene mehanizacije, je treba dinamiko
del prilagajati vsebnosti vlage v tleh.
(3) Med gradnjo je treba gradbišče organizirati tako, da
se prepreči onesnaženje tal, ki bi lahko nastalo zaradi prevoza,
skladiščenja ter uporabe tekočega goriva in drugih nevarnih
snovi. Ob nezgodi je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča
goriva, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla.
27. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) Prst je treba odstranjevati in premeščati na drugo lokacijo tako, da ni onesnaženja s škodljivimi snovmi in mešanja
z manj kakovostnim materialom. Odlagališča prsti se izvedejo
tako, da bo ohranjena njena rodovitnost in količina. Pri izkopu je
treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev in ob zasutju vračati plasti tal tako, kakor so si sledile pred izkopom.
(2) Na območju, kjer plinovod preseka zgrajene melioracijske, namakalne in osuševalne komplekse, je treba izvesti
delno rekonstrukcijo oziroma prilagoditi sisteme tako, da je
zagotovljeno njihovo nadaljnje delovanje. Na melioriranih površinah mora biti plinovod vkopan najmanj 2,00 m pod površino
terena.
(3) Sanacija plazov se načrtuje tako, da so posegi na
kmetijska zemljišča čim manjši, sanirane površine rekonstruirane in prilagojene za normalno kmetijsko delovanje, proizvodna
zmogljivost kmetijskih zemljišč pa se ne poslabša.
(4) Pri poteku plinovoda ob hmeljiščih ali preko njih ter pri
prečkanju drugih intenzivnih nasadov je treba uporabiti takšno
gradnjo, da se ohrani polna uporabnost hmeljskih žičnic oziroma se omogoča obnova nasada tudi nad traso plinovoda.
(5) Predvidene travne površine se zasadijo s travnim
drobirjem, ki mora biti pridobljen na bližnjih travnikih.
28. člen
(gozdna zemljišča)
(1) Posegi v gozd morajo biti izvedeni ob upoštevanju
naravne značilnosti posameznih gozdnih ekosistemov. Temu
je treba prilagoditi izvajanje del, da je povzročena škoda na
gozdnem rastju in tleh čim manjša.
(2) Drevje se izkrči v delovnem pasu širine 18,00 m, trajno
izkrčena površina pa mora ostati v pasu 5,00 m levo in desno
od osi novega plinovoda. Pri širini delovnega pasu se upošteva tudi širina že obstoječega pasu plinovoda, ki se kar najbolj
vključi v območje delovnega pasu novega plinovoda. Začasno
odlaganje presežkov odkopane zemlje in gradbenega materiala
ni dovoljeno na gozdnih površinah oziroma na gozdnem robu.
(3) Po zgraditvi plinovoda je treba v izpostavljenih delih, kakršni so grebeni, strma pobočja, območja tal s slabšo
nosilnostjo, iglasti gozdovi, z zasaditvijo avtohtonih, rastišču
primernih grmovnih in drevesnih vrst ustvariti zaprte gozdne
robove, ki so statično stabilnejši. Projektna dokumentacija mora
vsebovati zasaditveni načrt, ki vključuje ureditev vzdolžnega in
prečnega profila gozdnih presek.
(4) Poseki in odstranitev dreves morajo biti načrtovani in
izvedeni tako, da se preprečijo poškodbe drevja na preostalih
gozdnih površinah in poškodbe gozdnega roba ter da je mogoč
prehod preko gradbišča na gozdne površine. Vse drevje, ki ga
bo treba zaradi gradnje posekati, mora pred posekom popisati
krajevno pristojni revirni gozdar.
(5) Za dostop do gradbišča preko gozdih zemljišč se
lahko uporabijo samo obstoječe gozdne vlake in ceste. Pri tem
je treba upoštevati določila veljavne gozdarske zakonodaje,
ki urejajo ukrepe ob povečani rabi gozdnih prometnic in sana-
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cijske ukrepe za vzpostavitev prvotnega stanja po končanih
delih. Med gradnjo morajo biti gozdne prometnice uporabne za
normalen potek gozdne proizvodnje.
(6) Pri posegih na površinah varovalnih gozdov je treba
na podlagi določil veljavne zakonodaje pridobiti dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
29. člen
(vodne ureditve)
(1) Prečkanje Savinje v Bregu pri Polzeli se izvede s prekopom ali podvrtavanjem. Pri prekopu je globina plinovodne
cevi najmanj 2,00 m pod najnižjo koto dna struge Savinje in
se ščiti s talnim pragom. Pri podvrtavanju se plinovod vgradi
ustrezno globlje glede na izbrano tehnologijo vrtanja.
(2) Pri prečkanju drugih vodotokov in ribnika Goričica se
plinovodna cev vgradi na ustrezno globino in ustrezno zaščiti
s kamnito oblogo oziroma obbetoniranjem cevi. Struga se po
položitvi plinovoda ureja in po potrebi utrdi s kamnito oblogo.
Pri tem se lahko obnovi ali na novo izdela kamnita obloga tudi
nad obstoječim plinovodom M 2.
(3) Teme cevi mora biti na globini najmanj 1,0 m pod dnom
reguliranih oziroma najmanj 1,50 m pod dnom nereguliranih
nižinskih vodotokov in neurejenih hudournikov. Pri tej globini
mora cev potekati na razdalji med spodnjima robovoma brežin
in še na 3,00 do 5,00 m na vsako stran pri reguliranih vodotokih
oziroma na razdalji med zgornjima robovoma brežin in še 3,00
do 5,00 m na vsako stran pri nereguliranih vodotokih.
(4) Na območju križanja morajo biti dno struge in brežine
vodotoka ustrezno zavarovane. Zaradi erozijske stabilnosti
se izvedejo kamnite zložbe iz kamnov premera 20 do 80 cm
ali utrditve s polaganjem kamna v betonu, v pasu minimalno
3 m gorvodno in dolvodno od območja prečkanja. Križanja po
mostnih konstrukcijah morajo biti predvidena na dolvodni strani
teh konstrukcij tako, da ne zmanjšujejo pretočne prevodnosti
vodotoka in ne ovirajo izvajanja vzdrževalnih del na njem.
(5) Vsako križanje in poseganje v struge vodotokov je
treba izvesti tako, da se ne spremeni narava vodotoka, to je
pretok vode, kakovost vode in biološka raznovrstnost. Pri teh
posegih je treba upoštevati naslednje:
– ne smejo se poslabšati sedanje odtočne razmere voda
(meteornih in površinskih) na celotnem vplivnem območju trase
plinovoda;
– ne sme se poslabšati vodni režim;
– v struge vodotokov se ne sme odlagati izkopanega
materiala in postavljati drugih ovir;
– ne smejo nastajati nova erozijska žarišča ter ne sme
biti ogrožena stabilnost terena in obstoječih objektov. Na geološko nestabilnih terenih je treba dosledno upoštevati navodila strokovnjaka za geologijo, geotehniko in geomehaniko za
preprečitev plazov in stabilizacijo terena z ustreznim odvodom
površinskih in globinskih voda ter z ukrepi gradbene, biološke
in kemične stabilizacije;
– pri koritih vodotokov mora biti po izvedenem prečkanju
vzpostavljeno prvotno stanje, območja izkopa pa ustrezno zavarovana pred erozijo. Vse ureditve strug potokov na območju
križanja s plinovodom morajo biti skladne z danes uveljavljeno
prakso in zahtevami, povezanimi s posegi v naravne površinske vodotoke. Zato je treba pri zavarovalnih ukrepih kar najbolj
uporabljati naravne materiale (kamen, les, vegetativna zaščita
...). Posege v vodotoke je obvezno izvajati pod nadzorom izvajalca javne službe urejanja voda;
– prečkanje vodotokov je obvezno izvajati v prisotnosti
rečne nadzorne službe;
– za vsako prečkanje vodotokov je treba izdelati projekte
s to vsebino:
– tehnično poročilo,
– prikaz prečkanja v danih razmerah v ustreznem merilu,
– prečni prerez struge in prečkanja,
– detajl zavarovanja korita na območju prečkanja,
– detajl polaganja plinovoda na vodnih in priobalnih
zemljiščih;
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– kjer plinovod poteka vzporedno z vodotokom, mora
praviloma znašati odmik plinovoda od zgornjega roba brežine
vsaj 15,00 m pri vodotokih 1. reda oziroma 5,00 m pri vodotokih
2. reda.
(6) Pri vodotokih, ki potekajo v nasipih, je treba za mejo
vodnega zemljišča šteti spodnji rob visokovodnega nasipa na
zračni strani. Na posameznih odsekih, na katerih pri vzporednem poteku plinovoda z vodotokom zaradi prostorskih danosti ni mogoče zagotoviti predpisanega odmika, je dovoljeno
vodenje plinovoda po priobalnem zemljišču. Omogočiti je treba
izvajanje vzdrževalnih del na vodotokih.
(7) Nobena vodnogospodarska ureditev se ne sme izvajati med drstjo, ne glede na to, da so ribe izlovljene in vodotoki
izpraznjeni. Pred začetkom posega v vodotoke je treba terminski načrt izvajanja gradbenih in regulacijskih del uskladiti s
predstavniki pristojne ribiške družine ter jim omogočiti izlov v
predelu polaganja plinovoda, odlaganje ujetih rib med gradnjo
in ponovno naselitev izpraznjenih vodotokov po zaključku del.
Med gradnjo je treba preprečiti kakršno koli izlivanje tekočin,
ko so naftni derivati, olja, cementne odplake, ki bi spremenile
kemizem vode v obravnavanih vodotokih.
(8) Trasa prenosnega plinovoda M 2/1 Rogaška Slatina–
Trojane poteka tudi po območjih, ki so ob nastopu visokih vod
poplavljena. Zato je treba ureditve načrtovati tako, da se ob
gradnji in obratovanju izvedejo vsi ukrepi, da se ob poplavi preprečijo škodljivi vplivi na vode in vodni režim ter drugi škodljivi
vplivi na okolje. V času napovedanih obsežnih padavin se na
območju poplavnih površin in na območjih prečkanj vodotokov
dela ne izvajajo. Izvajalec dela je dolžan redno spremljati stanje
vremenske napovedi in temu primerno prilagodi izvajanje del
na območju poplavnih površin.
(9) Na območju poplavnih površin se dela izvajajo na
prilagojen način. Na vsakih 25 m nasipa začasno odloženega
izkopanega materiala vzdolž trase plinovoda se pusti najmanj
5 m široka odprtina v nasipu, da ni popolnoma prekinjeno odtekanje vode v času nenadnih poplav. Po zasipu plinovoda na
območju poplavnih površin se teren povrne v prvotno reliefno
stanje, nadvišanje je dovoljeno do največ 15 cm.
(10) Trasa načrtovanega prenosnega plinovoda M 2/1
poteka po območju predvidenega zadrževalnika visokih vod
Trnava na Bolski. Pri načrtovanju morajo biti upoštevani posegi,
ki so predvideni in opredeljeni v strokovnih podlagah za državni
lokacijski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji
Savinjski dolini »Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v
Spodnji Savinjski dolini; Zadrževanje visokih vod ob Savinji in
Bolski na območju Spodnje Savinjske doline«.

zoološki naravni vrednoti se posegi izvajajo tako, da se življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je ta del narave
opredeljen za naravno vrednoto, ne poslabšajo toliko, da jim
je onemogočeno dolgoročno preživetje. Na ekosistemski naravni vrednoti pa se posegi izvajajo tako, da se ne spremenijo
lastnosti ekosistema in naravni procesi v njem toliko, da bi se
porušilo naravno ravnovesje.
(3) Trasa plinovoda prečka območje naravnega spomenika Ložnice tako, da bo potreben le minimalni posek dreves in
grmovja. Kar najbolj je treba ohraniti obrežno rastje. Po zaključku del je treba na območju logov ob Ložnici zagotoviti vzpostavitev prvotnega stanja (nadomestna saditev poplavnega loga
z lokalno značilnimi avtohtonimi vrstami, sonaravno urejanje
brežin brez betoniranja in kamnometnih utrditev). Določitev mikrolokacije trase naj se opravi v prisotnosti sodelavcev pristojne
naravovarstvene službe.
(4) Na območju poseganja v naravne vrednote je te treba
obnoviti, odstranjene živice in posamezna drevesa oziroma
grmovnice v odprti krajini pa ustrezno nadomestiti. Obrežno
rastlinstvo je treba kar najbolj ohranjati in uničeno nadomestiti.
S sekanjem, obsekavanjem, redčenjem in zasajanjem obrežnega rastlinstva se ne sme spreminjati fizikalna lastnost obrežja.
Za zaščito krajinske biotske raznovrstnosti je treba ohranjati
naravne elemente in danosti v krajini, predvsem na kmetijskih
zemljiščih: živice, posamezna drevesa in grme.
(5) Posek rastlinstva, priprava gradbišč in gradnja se izvajajo zunaj obdobja razmnoževanja, vzrejanja mladičev, gnezditvene sezone in prezimovanja, torej pozno jeseni in zgodaj
spomladi. Gnezda, kotišča, prenočevališča in drugi pomembni
deli življenjskega prostora živali se ne smejo poškodovati ali
uničiti. Gradnja se izvaja zunaj rastne dobe.
(6) Med izvajanjem načrtovanih posegov je treba uporabljati obstoječe dostopne poti, morebitne nove poti pa se morajo izogniti vrednim habitatom. Pri prečkanju mokrotnih travnikov
in tudi sicer je treba za transportne poti uporabljati nasutja,
izvedena za obstoječi plinovod. Na odseku, kjer se trasi ločita,
morajo biti transportne poti in odlagališča materiala čim ožji.
(7) Nad gradnjo na območju naravnih vrednot je potreben
nadzor pristojne naravovarstvene službe in obvezen geološki
naravovarstveni nadzor nad zemeljskimi deli. Ob najdbi geoloških naravnih vrednot je treba obvestiti pristojno naravovarstveno službo.
(8) Po gradnji je potrebna sanacija gradbišč – vzpostavitev prvotnega stanja: zatravitev (sejanje s senenim drobirjem s
sosednjih travnikov) in zasaditev z avtohtonim rastlinstvom.

30. člen

(geološko nestabilna, labilna in zamočvirjena področja)

(ohranjanje narave)
(1) Obravnavana trasa plinovoda na več odsekih prečka
območja naravnih vrednot (hkrati že zavarovana območja in
ekološko pomembna območja):
– EŠD 5979, vodotok Mestinjščica (NS), predlagano zavarovano območje,
– EŠD 6065, Selški potok (NVLP, pNS),
– EŠD6064, vodotok Ponkvica (NVLP, pNS),
– EŠD 793, osameli kras, vzhodno od Ponikve (NVLP),
– EPO Blagovna, ribniki (17900),
– EŠD 5673, vodotok Ložnica, zavarovano območje
(NS),
– EPO 18200, Ložnica,
– EŠD 259, Savinja s pritoki, Natura 2000, del je tudi EPO
Savinja Letuš (NVDP),
– KP1, krajinski park Čemšenik.
(2) Posegi in dejavnosti na površinski in podzemeljski
geomorfološki in hidrološki naravni vrednoti se izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno
spremenijo lastnosti, zaradi katerih je ta del narave opredeljen
za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se kar
najmanj spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne
in funkcionalne lastnosti naravne vrednote. Na botanični in

31. člen
(1) Plinovod M 2/1 prečka območja, ki so geološko nestabilna. Taka območja se predhodno sanira s prečnimi in
vzdolžnimi drenažami.
(2) Na trasi plinovoda po geološko netrdnih, labilnih območjih je treba izvesti predhodno sanacijo teh površin in graditi
skladno s pogoji strokovno kvalificiranih geoloških in geomehanskih družb. Predvidena je prečna ali vzdolžna drenaža,
ki se položi v drenažno gramozno nasutje in ovije v folijo.
Drenažna voda se spelje v bližnje vodotoke oziroma obstoječo
kanalizacijo. Kjer je globina plazu več od 3,00 m, se sanacija
izvede z oporno steno iz armiranobetonskih pilotov in vzdolžne grede ter z bočnim sidranjem z geomehanskimi sidri, na
odsekih z globino plazu manj od 3,00 m pa se plaz stabilizira
s kamnito zložbo.
(3) V stacionaži plinovoda 19 km + 800 m je potrebna celotna rekonstrukcija ceste z izdelavo opornega zidu ali pilotne stene
z bočnim sidranjem na dolžini približno 100 m, ali pa se plinovoda
M 1 in M 1/1 položita v cestišče v armiranobetonski kineti.
(4) Plinovod je treba zavarovati pred vzgonom z ustrezno
obtežitvijo cevi. Pri prečkanju zamočvirjenih območij mora izvajalec gradbenih in strojnomontažnih del prilagoditi mehanizacijo
za dela po manj nosilnem terenu, tehnologijo montaže pa prilagoditi dejanskim razmeram, in sicer:
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– izdelava začasne transportne poti z nasutjem nosilnega
tamponskega materiala na geotekstilu, ki se po gradnji v celoti
odstrani,
– na manj zamočvirjenih območjih je mogoče utrditi transportno pot s polaganjem lesenih kolov, ki se po gradnji v celoti
odstranijo.
32. člen
(varstvo pred požarom)
Za zaščito pred požarom mora biti plinovod z vsemi napravami izveden skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred
požari. Za vzdrževanje in nadzor mora investitor zagotoviti
ustrezno službo. Za nemoteno in varno delovanje plinovoda
je treba:
– izvajati ustrezen nadzor trase – zagotoviti njeno stalno
dostopnost z mehanizacijo za popravilo morebitnih okvar,
– vzdrževati plinovod skladno z navodili proizvajalca cevi:
meritve katodne zaščite in gradbeno vzdrževanje,
– označiti traso plinovoda na vseh prehodih prometnic in
vodotokov ter na mestih njenega loma,
– opravljati preizkuse morebitnega izpuščanja plina.
33. člen
(zaščita pred previsoko napetostjo in ozemljitev objektov)
Vse površine v oddaljenosti 1,25 m od nadzemnega dela
plinovoda je treba izolirati z asfaltiranjem ali nasutjem 0,20 m
skalnate podlage. V ograjenem delu nadzemnega dela plinovoda je treba povečati odvodnost možne električne napetosti
z ozemljitvami. Ograjo je treba vezati na ozemljitev na vsakih
10,00 m z dvema vijakoma. Ozemljiti je treba tudi vse nadzemne dele plinovoda.
VIII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
34. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi predpisi z vidika
varstva pred hrupom. Med 6. in 22. uro jakost hrupa na robu
stanovanjskih območij ali posameznih stanovanjskih objektov
ne sme presegati 60 dB. Gradnja mora potekati v dnevnem
času, v nočnem pa samo med neodložljivimi vzdrževalnimi
deli.
(2) Izvajalec mora upoštevati predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav, ki so izdelane v skladu s
predpisi, ki urejajo emisije hrupa. Zvočni signali na gradbišču
se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa ne obratujejo v prostem teku brez potrebe.
35. člen
(varstvo zraka)
(1) Med samo gradnjo plinovoda je zaradi prašenja in
izpušnih plinov delovnih strojev in transportnih vozil onesnaženost zraka povečana, vendar ne presega zakonsko določenih
meja.
(2) Med gradnjo je treba upoštevati predpise, ki urejajo
emisije za gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva. Na
celotnem ureditvenem območju, transportnih poteh, gradbiščih
in odlagališčih je treba izvajati naslednje ukrepe:
– preprečevanje nenadzorovanega raznosa gradbenega
materiala z območja gradbišča in odlagališč s transportnimi
sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje na tovorna vozila,
njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine in
prekrivanje sipkega tovora;
– preprečevanje prašenja z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, odlagališč materiala in gradbišč; ukrep zahteva skladiščenje sipkega materiala proč od
stanovanjskih območij, vlaženje ali prekrivanje tega materiala
v suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipu-
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lativnih površin, s katerih se lahko nenadzorovano širijo prašni
delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih
prometnih površin, ureditev čimkrajših prevoznih poti za potrebe gradbišča in sprotno rekultiviranje območij velikih posegov
(odlagališč, nasipov in vkopov);
– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi v zrak pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep
zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in
transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje, izvajanje
meritev emisij na stacionarnih objektih (npr. betonarni, asfaltni
bazi) in napravah (npr. agregatih);
– pri ustavitvi vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši čas je treba ugasniti motor.
(3) Ob poškodbah in nenadzorovanem izpuščanju plina
mora upravljavec plinovoda preprečiti to izpuščanje ter ukrepati skladno s predpisi, ki urejajo varstvo zraka, varstvo pred
požarom in graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodnih
omrežij.
36. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Odvodnjavanje manipulativnih površin nadzemnih
objektov plinovoda se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo
režim varovanja vodnih virov in emisije snovi pri odvajanju
padavinskih voda.
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila in
ukrepe za zaščito vode, in sicer:
– izkop in druga gradbena dela se izvajajo le s tehnično
brezhibnimi stroji;
– morebitno poseganje v podzemno vodo med izkopom
je treba kar najbolj zmanjšati. Na območjih s podtalnico in ob
vodotokih ni dopustno servisiranje delovnih strojev, pretakanje
in skladiščenje goriva;
– ob morebitnem izlitju nevarnih tekočin je treba onesnaženi material izkopati in oddati v predelavo kot nevarni
odpadek, razen če se ne izvede analiza, s katero pooblaščena
organizacija ugotovi, da gre za nenevarni odpadek, ki je lahko
odstranjen drugače.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
37. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, se
lahko izvedejo v naslednjih etapah:
– posamezni deli trase plinovoda z ureditvijo prizadetega
prostora,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih ter drugih objektov in naprav, pa tudi vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za izvedbo načrtovanih
posegov,
– zgraditev plinovoda z vsemi objekti in ureditvami,
– drugi ukrepi in ureditve,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu
z ugotovitvami spremljanja stanja.
(2) Ureditve se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo zaključene funkcionalne celote.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
38. člen
(nadzor in vzdrževanje plinovoda)
Vsaki dve leti je treba zagotoviti čiščenje plinovodnih
cevovodov. Investitor skladno s predpisi, ki urejajo zbiranje,
predelavo in odvoz odpadkov, zagotovi odvoz nečistoč iz separatorjev. Pri odvajanju vode po opravljenem tlačnem preizkusu
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se zagotovijo vsi pogoji varstva okolja. Postopek čiščenja odobrita inšpektorata, pristojna za zdravje ter okolje in prostor.
39. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt in izvajanje
monitoringa za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na
okolje. Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno
upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja ter
določila te uredbe. V delih, v katerih je to mogoče, je treba
monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih
meritvah stanja posamezne okoljske sestavine (tla, vode, zrak,
hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da
bo pridobljena utemeljena informacija o njenem stanju. Točke
monitoringa je treba zavarovati tako, da je omogočeno neprekinjeno pridobivanje podatkov.
(2) Med gradnjo je obvezen stalen geološko‑geomehanski
nadzor.
(3) Med izvajanjem del mora investitor zagotoviti spremljanje in nadzor stanja na gradbišču.
(4) Podatki monitoringa so javni in investitor poskrbi za
njihovo dostopnost.
40. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča je omejena na širino trase
posega oziroma na območje iz 4. člena te uredbe. Za potrebe
gradbišča se uporabljajo že obstoječe ceste in poti.
(2) Obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo so:
– zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– zagotovitev ustreznega poteka motornega in peš prometa,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi se morebiti uporabljale
za obvoz ali prevoz med gradnjo pred začetkom del, po gradnji
pa odprava nastalih poškodb na vseh površinah,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in
drugih objektov, po gradnji pa ureditev morebitnih poškodb,
– zagotovitev vseh potrebnih varnostnih ukrepov in organizacija na gradbišču, da bo preprečeno čezmerno onesnaževanje okolja, ob nezgodi pa poskrbljeno za takojšnje ukrepanje
za to usposobljenih delavcev.
41. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg nalog in obveznosti, določenih s to uredbo, so obveznosti investitorjev in izvajalcev tudi:
– odpraviti morebitne nezaželene posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje in obratovanja plinovoda,
– promet med gradnjo organizirati tako, da ne pride do zastojev na cestnem omrežju, zagotoviti dostope do vseh zemljišč
in objektov med gradnjo in po njej, vse dovozne poti do objektov ter kmetijskih in gozdnih zemljišč pa je treba po opravljenih
delih postaviti v prvotno ali ustrezno novo stanje,
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in
uporabe tekočega goriva in drugih škodljivih snovi, oziroma ob
nezgodi poskrbeti za takojšnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
42. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri uresničitvi državnega prostorskega načrta so dopustni odkloni od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih
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s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega,
tehničnega in okoljevarstvenega vidika, pri čemer se prostorske
in okoljske razmere ne smejo poslabšati.
(2) Odkloni od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na
območju državnega prostorskega načrta oziroma sosednjih območij ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odkloni
morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje
katerih spadajo.
(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo
križanja gospodarske javne infrastrukture, ki niso določena s
to uredbo, s traso plinovoda. K vsakemu načrtovanju in rešitvi
take izvedbe mora investitor gospodarske javne infrastrukture
predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca.

XII. NADZOR
43. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se na območju državnega
prostorskega načrta šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni
naslednji občinski prostorski akti po naslednjih občinah:
1. Občina Rogaška Slatina: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška
Slatina za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2002 (Uradni list
RS, št. 83/03);
2. Občina Šmarje pri Jelšah:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93);
3. Občina Šentjur:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega
plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Občine Šentjur, vse dopolnitve v letu 2000
(Uradni list RS, št. 116/02),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 18/04),
– Sklep župana o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 61/07),
– Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 107/07).
4. Mestna občina Celje:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni
prostor Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zgornja
Hudinja–Lahovna (Uradni list RS, št. 36/88),
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– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
Trnovlje nad in pod avtocesto ter Šmarjeta–levi breg Hudinje
(Uradni list RS, št. 10/89),
– Odlok o zazidalnem načrtu Šmarjeta (Uradni list SRS,
št. 29/87 in 2/88, Uradni list RS, št. 49/95, 39/94, 75/96, 57/98
in 85/99);
5. Občina Žalec:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90,
34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96,
43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 98/00),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Žalec za območje Občine Žalec – dopolnitev v letu 2000 (Uradni list RS, št. 94/02),
– Prostorski ureditveni pogoji za del območja Občine
Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96),
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za golf igrišče Žalec (Uradni list RS,
št. 104/07);
6. Občina Polzela:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine
Žalec za obdobje 1986–1990, za območje Občine Polzela,
dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 71/03),
– Prostorski ureditveni pogoji za del območja občine Žalec
z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96 in 98/00),
– Odlok o zazidalnem načrtu Breg Gmajna (Uradni list
RS, št. 22/02, 25/02 in 47/02);
7. Občina Braslovče:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za območje Občine Braslovče (Uradni list SRS, št. 21/91
in Uradni list RS, št. 34/92 in 69/93) in prostorske sestavine
družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 51/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako
PUP 2 – za del območja Občine Braslovče (Uradni list RS,
št. 19/01 in 111/06);
8. Občina Tabor:
– Dolgoročni plan Občine Žalec za obdobje 1986–2000
(Uradni list RS, št. 21/90),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 20/94, 76/94,
77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97 in 7/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žalec – za območje Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 32/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine
Tabor (Uradni list RS, št. 58/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 do 2000, dopolnjenega v letu 1999, in srednjeročnega družbenega plana Občine
Žalec za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 96/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 118/03);
9. Občina Vransko:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 38/08),
– Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno‑obrtno‑trgovsko
cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Uradni list RS, št. 05/03
in 68/04);
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10. Občina Zagorje ob Savi:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje
ob Savi v letu 1994, 1997 in 2002 (Uradni vestnik Zasavja,
št. 2/96, 15/98 in 17/03),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del občine
Zagorje ob Savi – PUP 2 (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/98 in
Uradni list RS, št. 57/05);
11. Občina Lukovica:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1988 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/86 in 2/90),
– Prostorske sestavine družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 10/86),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje
1986–1990 za območje Občine Lukovica, dopolnjenega 1996,
1999 in 2004 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/97, 4/03
in 6/04).
45. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-17/2010/5
Ljubljana, dne 13. maja 2010
EVA 2010-2511-0043
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

2066.

Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi
in fluoriranih toplogrednih plinov

Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega in šestega odstavka 20. člena in za izvrševanje 104. 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) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa preverjanje uhajanja in zajemanje
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, pogoje
za vzdrževanje in namestitev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline, in pogoje za predelavo
ter odstranjevanje zajetih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov.
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o
uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi ozonu škodljivih snovi ter
fluoriranih toplogrednih plinov, za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih
plinih (UL št. L 161 z dne 14. 6. 2006, str. 1), zadnjič spreme-
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njene z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za
katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe,
Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulatornega postopka s
pregledom – Prilagoditev regulativnem postopku s pregledom
– Prvi del (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008 str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 842/2006/ES) in
– Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski
plašč (UL št. L 286 z dne 31. 10. 2009, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1005/2009/ES).
(3) Za vprašanja v zvezi s predelavo in odstranjevanjem
odpadnih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov in v zvezi s splošnimi pogoji ravnanja z odpadki, ki niso
urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z
odpadki.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. ozonu škodljive snovi so nadzorovane in nove snovi iz
Uredbe 1005/2009/ES;
2. fluorirani toplogredni plini so fluorirani toplogredni plini
iz Uredbe 842/2006/ES;
3. oprema, ki je začasno zunaj uporabe, je oprema, ki je
manj kakor 12 mesecev neprekinjeno zunaj uporabe;
4. oprema, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane
toplogredne pline (v nadaljnjem besedilu: oprema), je:
– nepremična oprema za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke,
– oprema, ki vsebuje topila z vsebnostjo ozonu škodljivih
snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu:
oprema, ki vsebuje topila),
– vgrajeni gasilni sistem s plini in gasilni aparat,
– visokonapetostni stikalni mehanizem in
– klimatska naprava v motornih vozilih;
5. odpadni izdelki in oprema (v nadaljnjem besedilu: odpadna oprema) je odpadna oprema, ki vsebuje ozonu škodljive
snovi ali fluorirane toplogredne pline, in se uvršča med odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
6. odpadna oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu (v
nadaljnjem besedilu: odpadna oprema iz gospodinjstev), je
odpadna električna oprema, ki je v skladu s klasifikacijskim
seznamom odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,
uvrščena med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov;
7. nepremična oprema je oprema, ki se navadno ne premika, ko obratuje;
8. upravljavec opreme je fizična oseba, pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki upravlja opremo z vsebnostjo ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
9. upravljavec nepremične opreme je upravljavec opreme,
ki upravlja nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in
za toplotne črpalke, nepremično opremo, ki vsebuje topila,
vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate ali visokonapetostne stikalne mehanizme;
10. namestitev opreme je združitev dveh ali več delov
opreme ali tokokrogov, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali ozonu
škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline, zaradi sestave
opreme na kraju njene uporabe;
11. vzdrževanje ali servisiranje opreme (v nadaljnjem besedilu: vzdrževanje opreme) so vse dejavnosti, razen zajema
in preverjanja uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih
toplogrednih plinov, zlasti oskrba sistema z ozonu škodljivimi
snovmi ali fluoriranimi toplogrednimi plini, odstranitev enega
ali več delov tokokroga ali opreme, ponovna sestava dveh ali
več delov tokokroga ali opreme in popravilo uhajanja ozonu
škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
12. serviser je fizična oseba, ki izvaja eno ali več naslednjih dejavnosti: namestitev opreme, vzdrževanje opreme,
zajem oziroma preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali
fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme;
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13. pooblaščeno podjetje je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki v skladu s to uredbo pridobi potrdilo
o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in
namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in
toplotnih črpalk ali v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini in
gasilnih aparatov;
14. predelava je obdelava zajete ozonu škodljive snovi
ali zajetega fluoriranega toplogrednega plina do stopnje, ki je v
zvezi s kakovostjo ozonu škodljive snovi ali fluoriranega toplogrednega plina zahtevana za novo snov oziroma nov plin;
15. odpadne snovi so ozonu škodljive snovi ali fluorirani
toplogredni plini, ki niso namenjeni recikliranju in se uvrščajo
med odpadke iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
16. odstranjevanje odpadnih snovi so postopki razgradnje
ali uničenja odpadnih ozonu škodljivih snovi ali odpadnih fluoriranih toplogrednih plinov, ki ne povzročajo škodljivih vplivov na
okolje in pri katerih se vsa ozonu škodljiva snov ali ves fluorirani
toplogredni plin ali njegov večji del trajno spremeni ali razgradi
v eno ali več obstojnih snovi, ki niso ozonu škodljive snovi ali
fluorirani toplogredni plini;
17. posoda je izdelek, ki je namenjen predvsem prevozu
ali skladiščenju ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
18. distributer ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: distributer) je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki končnemu
uporabniku v okviru izvajanja svoje dejavnosti dobavlja ozonu
škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline za proizvodnjo
opreme, ter za vzdrževanje ali namestitev te opreme.
II. SPLOŠNE ZAHTEVE V ZVEZI Z RAVNANJEM
Z OPREMO
3. člen
(prepoved izpuščanja v zrak in obveznost zajema)
(1) Pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali
odstranjevanju opreme je prepovedano izpuščati v zrak ozonu
škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline.
(2) Pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji
ali odstranjevanju opreme se morajo ozonu škodljive snovi in
fluorirani toplogredni plini, preden se predelajo ali odstranijo,
zajemati, zato da se reciklirajo na kraju samem ali skladiščijo
v posodah.
4. člen
(ravnanje z drugo opremo)
Ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline v
opremi, ki ni oprema po tej uredbi, je treba pri njeni namestitvi,
obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju zajemati tako, da se reciklirajo na kraju samem ali skladiščijo, preden
se predelajo ali odstranijo, če je to tehnično izvedljivo.
III. PRIJAVA OPREME
5. člen
(prijava opreme)
(1) Upravljavec opreme mora nepremično opremo, ki
obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več
ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, pisno
ali v elektronski obliki prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), najpozneje tri
mesece po začetku obratovanja opreme.
(2) Upravljavec opreme mora ministrstvo najpozneje v
enem mesecu od nastanka spremembe obvestiti o spremembah podatkov iz prijave iz prejšnjega odstavka.
(3) Oblika in vsebina prijave iz prvega odstavka tega
člena sta določeni na obrazcu, objavljenem na spletni strani
ministrstva.
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IV. PREVERJANJE UHAJANJA
6. člen
(obveznost preverjanja uhajanja)
(1) Upravljavec opreme mora v skladu z Uredbo
1005/2009/ES in Uredbo 842/2006/ES preverjati uhajanje
ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov (v
nadaljnjem besedilu: preverjanje uhajanja) za:
– nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in za
toplotne črpalke in
– vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate.
(2) Upravljavec opreme iz prejšnjega odstavka mora za
vsako preverjanje uhajanja od izvajalca preverjanja uhajanja
pridobiti potrdilo o opravljenem preverjanju uhajanja.
(3) Obveznost preverjanja uhajanja iz prejšnjega odstavka velja za nepremično opremo, ki obratuje ali je začasno zunaj
uporabe, in za novo opremo takoj po začetku uporabe.
(4) Upravljavec opreme mora potrdila o preverjanju uhajanja hraniti najmanj tri leta po opravljenem preverjanju uhajanja.
(5) Oblika in vsebina potrdila o opravljenem preverjanju
uhajanja sta določeni na obrazcu, ki je objavljen na spletnih
straneh ministrstva.
7. člen
(način preverjanja uhajanja)
(1) Postopke preverjanja uhajanja je treba izvajati v skladu s standardnimi zahtevami iz:
– Uredbe Komisije (ES) št. 1516/2007 z dne 19. decembra 2007 o določitvi standardnih zahtev za preverjanje uhajanj
pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih
črpalkah, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v
skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 10; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1516/2007/ES), če je to preverjanje uhajanja
pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo in pri toplotnih
črpalkah, in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1497/2007 z dne 18. decembra 2007 o določitvi standardnih zahtev glede preverjanja
uhajanja za nepremične protipožarne sisteme, ki vsebujejo
določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES)
št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 333
z dne 19. 12. 2007, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1497/2007/ES), če je to preverjanje uhajanja iz vgrajenih gasilnih sistemov s plini in iz gasilnih aparatov.
(2) Upravljavec opreme iz prejšnjega člena mora v zvezi
s preverjanjem uhajanja voditi evidence o opremi v skladu z
2. členom Uredbe 1516/2007/ES, če je to nepremična oprema
za hlajenje in klimatizacijo ali toplotna črpalka, in evidenco
sistema v skladu z 2. členom Uredbe 1497/2007/ES, če je to
vgrajeni gasilni sistem s plini in gasilni aparati.
(3) Če preverjanje uhajanja pri upravljavcu opreme opravljajo pri njem zaposleni pooblaščeni serviserji, mora upravljavec opreme zagotoviti preverjanje uhajanja v skladu s prvim
odstavkom tega člena.
(4) Določbe Uredbe 1516/2007/ES in Uredbe
1497/2007/ES, ki veljajo za postopke preverjanja uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov, se za postopke preverjanja uhajanja
iz prvega odstavka tega člena in za vodenje evidence o opremi
in evidence sistema iz drugega odstavka tega člena smiselno
uporabljajo tudi za ozonu škodljive snovi.
V. ZAJEMANJE
8. člen
(obveznost zajemanja)
(1) Upravljavec nepremične opreme mora zagotoviti zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov za:
– nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in za
toplotne črpalke,
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– nepremično opremo, ki vsebuje topila,
– vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate in
– visokonapetostne stikalne mehanizme.
(2) Obveznost zajemanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz prejšnjega odstavka velja za nepremično opremo, ki obratuje ali je zunaj uporabe.
(3) Zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov mora zagotoviti tudi oseba, ki kot pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik v okviru izvajanja svoje
dejavnosti popravlja, vzdržuje, razgrajuje ali odstranjuje (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec opreme):
– nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke,
– nepremično opremo, ki vsebuje topila,
– vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate,
– visokonapetostne stikalne mehanizme ali
– klimatske naprave v motornih vozilih.
9. člen
(zajem iz opreme, ki ni v uporabi)
(1) Upravljavec nepremične opreme mora za opremo,
ki je zunaj uporabe več kakor 12 mesecev in vsebuje 3 kg ali
več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov,
zagotoviti zajem vse količine ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih ta oprema vsebuje, in pridobiti
potrdilo o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov.
(2) Oblika in vsebina potrdila iz prejšnjega odstavka sta
določeni na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva.
10. člen
(vodenje evidence o zajemu)
(1) Upravljavec nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali
več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, in
vzdrževalec opreme morata voditi evidenco o zajemu ozonu
škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, o njihovem
recikliranju ter o oddaji v predelavo in odstranjevanje.
(2) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi
evidenčni listi o oddaji zajetih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevanje v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Oblika in vsebina evidence iz prvega odstavka tega
člena sta določeni na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh
ministrstva.
11. člen
(letno poročanje o polnjenju in zajemu)
(1) Upravljavec nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali
več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, in
vzdrževalec opreme morata ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti letno poročilo o polnjenju in zajemu
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov za
preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi
toplogrednimi plini.
(2) Sestavni del letnega poročila iz prejšnjega odstavka
so tudi podatki iz evidenčnih listov o oddaji odpadnih ozonu
škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinih v predelavo
in odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki.
(3) Obliko letnega poročila iz prvega odstavka tega člena
objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
(4) Upravljavcu nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali
več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov,
in vzdrževalcu opreme kot povzročitelju odpadnih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov ni treba poročati
ministrstvu o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in
fluoriranimi toplogrednimi plini v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.
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(5) Upravljavec nepremične opreme in vzdrževalec opreme morata pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo poslati
podatke o pooblaščenih serviserjih, ki pri njima opravljajo zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov.
VI. STORITVE POOBLAŠČENIH SERVISERJEV
IN PODJETIJ
12. člen
(obvezna uporaba storitev pooblaščenih oseb)
(1) Upravljavec opreme mora zagotoviti, da preverjanje
uhajanja iz 6. člena te uredbe, vzdrževanje nepremične opreme
in zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih
plinov iz 8. in 9. člena te uredbe opravljajo zaposleni, ki so pooblaščeni serviserji iz 34. člena te uredbe, če gre za:
– nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in toplotne črpalke in
– vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate.
(2) Če za upravljavca opreme preverjanje uhajanja, vzdrževanje nepremične opreme ali zajemanje ozonu škodljivih
snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov opravlja druga pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora upravljavec
te opreme zagotoviti, da to opravi pooblaščeno podjetje.
(3) Vzdrževalec opreme mora zagotoviti, da zajemanje
ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov opravlja
pooblaščeni serviser iz 34. člena te uredbe.
(4) Proizvajalec, uvoznik ali pridobitelj nepremične opreme mora zagotoviti, da namestitev opreme iz prvega odstavka
tega člena opravi pooblaščeni serviser iz 34. člena te uredbe.
(5) Če namestitev nepremične opreme iz prvega odstavka
tega člena opravlja v imenu proizvajalca, uvoznika ali pridobitelja druga pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
mora proizvajalec, uvoznik ali pridobitelj te nepremične opreme
zagotoviti, da to opravi pooblaščeno podjetje.
(6) Distributer mora zagotoviti, da dobavo ozonu škodljivih
snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov končnim uporabnikom
opravlja pooblaščeni serviser iz 34. člena te uredbe.
(7) Distributer lahko dobavlja ozonu škodljive snovi ali
fluorirane toplogredne pline upravljavcem opreme iz 5. člena
te uredbe, proizvajalcem opreme, ki vsebuje ozonu škodljive
snovi ali fluorirane toplogredne pline, vzdrževalcem opreme in
pooblaščenim podjetjem iz 13. člena te uredbe.
VII. POOBLAŠČENO PODJETJE
13. člen
(pogoji za pooblaščeno podjetje)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
pridobi potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za
vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in
klimatizacijo in toplotnih črpalk ali za vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini in gasilnih aparatov na
podlagi vloge, ki jo vloži pri ministrstvu in iz katere mora biti
razvidno, da:
1. ima registrirano dejavnost vzdrževanja opreme,
2. izpolnjuje tehnične pogoje za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini,
3. ima zaposlenega enega ali več pooblaščenih serviserjev iz 34. člena te uredbe za tisto vrsto opreme, katero vzdržuje
oziroma namešča.
(2) Ministrstvo izbriše pooblaščeno podjetje iz evidence
pooblaščenih podjetij iz prejšnjega odstavka, če:
– je pooblaščeno podjetje prijavilo namero o prenehanju
izvajanja dejavnosti vzdrževanja in namestitve opreme,
– ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega odstavka za vpis
v evidenco iz prejšnjega odstavka,
– na podlagi pregleda letnih poročil o zajemu ozonu
škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov iz 11. člena
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te uredbe ni dokazil, da je pooblaščeno podjetje v zadnjih treh
letih opravljalo vzdrževanje ali namestitev opreme, ali
– ne izvaja ukrepov, ki mu jih je pristojni inšpekcijski organ
odredil zaradi nepravilnega ravnanja z ozonu škodljivimi snovmi ali fluoriranimi toplogrednimi plini.
(3) V primerih iz druge in četrte alinee prejšnjega odstavka se izbris iz evidence pooblaščenih podjetij iz prvega
odstavka tega člena opravi na podlagi predloga pristojnega
inšpekcijskega organa.
(4) Pooblaščeno podjetje mora ministrstvo najpozneje v
enem mesecu obvestiti o vseh spremembah podatkov o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(izpolnjevanje tehničnih pogojev za pooblaščeno podjetje)
(1) Pooblaščeno podjetje izpolnjuje tehnične pogoje iz 2.
točke prvega odstavka prejšnjega člena, če razpolaga z:
– opremo za zajemanje ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov,
– opremo za skladiščenje ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov in
– merilnimi instrumenti za ugotavljanje uhajanja ozonu
škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme.
(2) Če pooblaščeno podjetje tudi reciklira ozonu škodljive
snovi ali fluorirane toplogredne pline, mora za izpolnjevanje
tehničnih pogojev iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena
razpolagati tudi z opremo za recikliranje ozonu škodljivih snovi
oziroma fluoriranih toplogrednih plinov.
(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
mora k vlogi za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk ali k vlogi za
pridobitev potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za
vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini in
gasilnih aparatov priložiti seznam opreme iz prvega in drugega
odstavka tega člena, s katero upravljajo.
15. člen
(obveznosti pooblaščenega podjetja)
(1) Pooblaščeno podjetje mora zagotoviti, da:
– so osebe, ki nameščajo opremo, in upravljavci opreme,
za katere vzdržuje opremo in opravlja preverjanje uhajanja,
seznanjene s podatki o pri njem zaposlenih pooblaščenih serviserjih iz 34. člena te uredbe, ki izvajajo te storitve,
– pri njem zaposleni pooblaščeni serviserji iz 34. člena te
uredbe opravljajo preverjanje uhajanja v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe.
(2) Pooblaščeno podjetje mora o izvedenem preverjanju
uhajanja upravljavcu opreme izdati potrdilo o preverjanju uhajanja v skladu s 6. členom te uredbe, na katerem so navedeni
podatki o pooblaščenem serviserju iz 34. člena te uredbe, ki je
v imenu pooblaščenega podjetja opravil preverjanje uhajanja.
(3) Pooblaščeno podjetje mora o zajemu ozonu škodljivih
snovi in fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, ki ni v uporabi, upravljavcu opreme izdati potrdilo o zajemu ozonu škodljivih
snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z 9. členom
te uredbe, na katerem so navedeni podatki o pooblaščenem
serviserju iz 34. člena te uredbe, ki je v imenu pooblaščenega
podjetja opravil zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov.
(4) Pooblaščeno podjetje mora voditi evidenco o zajemu
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu
z 10. členom te uredbe.
(5) Pooblaščeno podjetje mora poročati ministrstvu o
zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
v skladu z 11. členom te uredbe.
(6) Pooblaščenemu podjetju kot povzročitelju odpadnih
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov ni treba
poročati ministrstvu v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
odpadki.
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VIII. USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE
USPOSOBLJENOSTI SERVISERJEV
16. člen
(usposabljanje serviserjev)
Serviserji so se dolžni za opravljanje svoje dejavnosti
strokovno usposobiti, da poznajo veljavne predpise in standarde, imajo znanja in veščine s področja preprečevanja emisij
ter zajemanja ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih
plinov ter varnega ravnanja z opremo.
17. člen
(pristojnosti ministrstva)
(1) Usposabljanje serviserjev in preverjanje usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: izpit) zagotavlja ministrstvo, ki:
– izdaja spričevala iz 31. člena te uredbe,
– izbira izvajalce usposabljanja serviserjev in izpitov (v
nadaljnjem besedilu: izvajalce usposabljanja),
– vodi evidenco o pooblaščenih serviserjih iz 34. člena te
uredbe in evidenco o pooblaščenih podjetjih,
– vodi evidenco o izvajalcih usposabljanja,
– imenuje predstavnike ministrstva, ki izvajajo naloge
predsednika izpitne komisije,
– potrjuje in objavlja izpitni katalog,
– rešuje ugovore zoper izvajalca usposabljanja in delo
izpitnih komisij,
– opravlja strokovni nadzor nad usposabljanjem serviserjev in nad delom izpitnih komisij.
(2) Ministrstvo izbere izpraševalce na podlagi javnega
poziva, ki ga vsaj enkrat na leto objavi na svoji spletni strani.
(3) Ministrstvo objavi seznam izpraševalcev iz prejšnjega
odstavka na svoji spletni strani.
(4) Izpraševalci morajo imeti enake reference, kot so
zahtevane v 6. točki 18. člena te uredbe.

goje:

18. člen
(pogoji za izvajalca usposabljanja)
Izvajalec usposabljanja mora izpolnjevati naslednje po-

1. je gospodarska družba, zbornica, zavod ali podružnica
tujega podjetja;
2. razpolaga s prostori za usposabljanje serviserjev;
3. razpolaga z demonstracijsko opremo za usposabljanje
serviserjev;
4. ima reference iz usposabljanja serviserjev na enem od
področij usposabljanja iz prvega odstavka 20. člena te uredbe
ali na področju vzdrževanja druge električne ali elektronske
opreme;
5. ima reference iz preverjanja znanja po končanem usposabljanju serviserjev na enem od področij usposabljanja iz prvega odstavka 20. člena te uredbe ali na področju vzdrževanja
druge električne ali elektronske opreme;
6. ima za vsako področje programa usposabljanja iz prvega odstavka 20. člena te uredbe, ki ga izvaja, zaposlene ali
s pogodbo o sodelovanju povezane najmanj štiri fizične osebe,
ki imajo za prijavljeno področje usposabljanja reference iz
izobraževanja, usposabljanja, projektiranja ali načrtovanja (v
nadaljnjem besedilu: predavatelj).
19. člen
(izbira izvajalcev usposabljanja)
(1) Izvajalce usposabljanja izbere ministrstvo na podlagi
javnega poziva k sodelovanju pri izvajanju usposabljanja serviserjev.
(2) Javni poziv iz prejšnjega odstavka je odprt, vse dokler
za izvajanje usposabljanja in preverjanje usposobljenosti serviserjev na posameznih področjih niso izbrani vsaj trije izvajalci
usposabljanja.
(3) Vloga na javni poziv iz prvega odstavka tega člena
mora poleg podatkov in dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prej-
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šnjega člena vsebovati tudi osnutek programa usposabljanja in
predlog izpitnega kataloga.
(4) Razmerja med ministrstvom in izvajalcem usposabljanja se uredijo v pogodbi.
20. člen
(program usposabljanja serviserjev)
(1) Vsebine programov usposabljanja serviserjev, ki jih
izvajajo izvajalci usposabljanja, so določene:
– v prilogi Uredbe Komisije (ES) št. 303/2008 z dne
2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju
glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline,
v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 3; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 303/2008/ES), za serviserje opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk (v nadaljnjem besedilu:
program A);
– v prilogi Uredbe Komisije (ES) št. 306/2008 z dne
2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema nekatera topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, v
skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Uredba 306/2008/ES) za serviserje izdelkov, ki vsebujejo
topila (v nadaljnjem besedilu: program B);
– v prilogi Uredbe Komisije (ES) št. 304/2008 z dne
2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju
glede nepremičnih protipožarnih sistemov in gasilnih aparatov,
ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z
Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 12; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 304/2008/ES) za serviserje gasilnih aparatov in nepremične opreme za gašenje požarov (v nadaljnjem besedilu:
program C);
– v prilogi Uredbe Komisije (ES) št. 305/2008 z dne
2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za
vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema določene fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih
stikalnih mehanizmov, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008,
str. 17; v nadaljnjem besedilu: Uredba 305/2008/ES) za serviserje visokonapetostnih stikalnih mehanizmov (v nadaljnjem
besedilu: program D);
– v prilogi Uredbe Komisije (ES) št. 307/2008 z dne
2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev za programe usposabljanja in pogojev za vzajemno priznavanje potrdil o usposabljanju za osebje glede klimatskih naprav v nekaterih motornih
vozilih, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v
skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 25; v nadaljnjem besedilu: Uredba 307/2008/ES) za serviserje klimatskih naprav v
motornih vozilih (v nadaljnjem besedilu: program E).
(2) Usposabljanje serviserjev v programih A in C zajema
tudi postopke za ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi plini, ki
so določeni v Uredbi 1497/2007/ES in Uredbi 1516/2007/ES.
(3) O udeležbi v programu usposabljanja izda izvajalec
usposabljanja slušatelju potrdilo.
21. člen
(izpitni katalog)
(1) Za posamezen program usposabljanja iz prejšnjega
člena izvajalec usposabljanja pripravi izpitni katalog, ki podrobneje določa izpitne vsebine, način izvajanja izpita in njegov obseg (izdelek, storitev, delovni preizkusi), trajanje izpita, merila
za ocenjevanje, minimalne pogoje za uspešno opravljen del
izpita ter priporočeno literaturo.
(2) Izpitne kataloge iz prejšnjega odstavka potrdi ministrstvo in jih objavi na svoji spletni strani.
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22. člen
(izpit)
(1) Strokovna usposobljenost serviserjev se preverja z
izpitom.
(2) Izpit iz prejšnjega odstavka obsega:
– teoretični del, pri katerem se preverja uporaba strokovno‑teoretičnega znanja, in
– praktični del, pri katerem se preverja povezovanje strokovno‑teoretičnega in praktičnega znanja za opravljanje nalog.
(3) Izpitna vprašanja za teoretični in praktični del izpita
oblikuje izpitna komisija na podlagi izpitnega kataloga.
23. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpit iz prejšnjega člena izvaja izpitna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, ki sta lahko le izpraševalca,
uvrščena na seznam iz tretjega odstavka 17. člena te uredbe.
Največ en izpraševalec je lahko predstavnik izvajalca usposabljanja, pri čemer se za predstavnika šteje oseba, ki je pri izvajalcu
usposabljanja zaposlena ali povezana s pogodbo o sodelovanju
pri izvajanju usposabljanja. Za izvajanje praktičnega ali teoretičnega dela izpita se lahko določijo različni izpraševalci.
(2) Za opravljanje funkcije predsednika izpitne komisije
ministrstvo pooblasti enega ali več uslužbencev ministrstva.
(3) Izpitno komisijo imenuje izvajalec usposabljanja.
(4) Pri odločanju izpitne komisije sodelujejo predsednik in
vsi člani. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov.
Če je število glasov neodločeno, odloča glas predsednika.
(5) Član izpitne komisije ne more biti oseba, ki je:
– v času izpita delodajalec, sodelavec ali lastnik podjetja,
kjer je kandidat za opravljanje izpita (v nadaljnjem besedilu:
kandidat) zaposlen,
– s kandidatom v krvnem sorodstvu do vključno 4. kolena
ali 2. kolena v svaštvu ne glede na to, ali gre za veljavno sklenjeno zakonsko zvezo ali za zunajzakonsko skupnost.
(6) Izvajalec usposabljanja hrani dokumentacijo o poteku
izpita najmanj pet let.
(7) Predsednik in člani izpitne komisije so upravičeni do
plačila za delo v izpitni komisiji iz naslova stroškov izpita.
24. člen
(stroški usposabljanja in izpita)
(1) Stroške usposabljanja serviserjev in stroške izpita
krijejo kandidati neposredno izvajalcu usposabljanja.
(2) Stroške izdaje spričeval iz 31. člena te uredbe, vodenje evidenc iz 37., 38. in 39. člena te uredbe, izbire izvajalcev
usposabljanja ter strokovnega nadzora nad izvajanjem usposabljanja serviserjev in izpitov krije ministrstvo.
(3) Stroške izpita plača kandidat po ceniku, ki ga določi
ministrstvo in ga objavi na svojih spletnih straneh.
(4) Stroški izpita iz prejšnjega odstavka obsegajo stroške:
– uporabe prostorov, opreme in orodja za izvajanje izpitov,
– dela članov izpitne komisije in materialne stroške izpitne
komisije,
– izvajalca usposabljanja v zvezi z izvajanjem administrativnih, organizacijskih in drugih pomožnih nalog v zvezi z
razpisi, izvedbo izpitov, vodenjem in hrambo dokumentacije.
(5) Izvajalec usposabljanja je poleg plačila za izvajanje
izpita upravičen do plačila za izvedbo usposabljanja po ceni, ki
jo določi sam. Kandidat plača stroške izvajanja izpita izvajalcu
usposabljanja najkasneje do začetka opravljanja izpita.
(6) Ob ponavljanju dela izpita plača kandidat sorazmeren
del stroškov izpita, ki se določi v ceniku iz tretjega odstavka
tega člena.
25. člen
(pogoji za opravljanje izpita)
(1) Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– starost najmanj 18 let in
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične
smeri ali
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– končana najmanj srednja poklicna izobrazba druge
smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih
del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
– končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih
smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih
del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
– končana najmanj višja strokovna izobrazba.
(2) Kadar kandidat opravlja izpit prvič, se mora pred opravljanjem izpita udeležiti tudi ustreznega programa usposabljanja iz prvega odstavka 20. člena uredbe in predložiti potrdilo o
udeležbi v skladu s tretjim odstavkom 20. člena te uredbe.
(3) Kandidat, ki pristopi k izpitu, se identificira z osebnim
dokumentom.
26. člen
(razpis za opravljanje izpitov)
(1) Izvajalec usposabljanja najmanj enkrat letno razpiše
rok za opravljanje izpitov iz 22. člena te uredbe (v nadaljnjem
besedilu: izpitni rok).
(2) Razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti:
– pravne podlage, ki določajo pogoje, način, strošek in
postopek opravljanja izpita,
– pogoje iz prejšnjega člena,
– rok, v katerem je treba vložiti prijavo, in obrazec prijave,
ter
– datum izpitnega roka.
(3) Obliko in vsebino obrazca za opravljanje izpita za
programe iz prvega odstavka 20. člena te uredbe objavi ministrstvo na svojih spletni strani.
(4) Izvajalec usposabljanja mora ministrstvu poslati razpis
iz drugega odstavka tega člena najkasneje en mesec pred
datumom izpitnega roka, ministrstvo pa ga objavi na svoji
spletni strani.
27. člen
(postopek prijave)
(1) Prijavo za opravljanje izpita vloži kandidat pisno na
obrazcu iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Rok za prijavo se zaključi najkasneje 15 dni pred objavljenim izpitnim rokom.
(3) Če kandidat pisno prekliče prijavo na opravljanje izpita
najpozneje tri dni pred datumom izpita, mu izvajalec usposabljanja povrne že vplačane stroške izpita.
(4) Izpit se organizira, če je na posamezen izpitni rok
prijavljenih najmanj pet kandidatov. Če se drugič zaporedoma
na izpitni rok ne prijavi vsaj pet kandidatov, se izpit izvede tudi
za manj kandidatov.
(5) Če izvajalec usposabljanja v razpisanem izpitnem roku
izpita ne izvede, o tem obvesti prijavljene kandidate najmanj
en dan pred izpitnim rokom in jim povrne že vplačane stroške
izpita.
28. člen
(obveščanje kandidata o neizpolnjevanju pogojev)
(1) Če izvajalec usposabljanja ugotovi, da kandidat ne
izpolnjuje pogojev za opravljanje izpita, o tem pisno obvesti
kandidata v sedmih dneh od prijave na izpit.
(2) Kandidat, ki ne soglaša z odločitvijo izvajalca usposabljanja iz prejšnjega odstavka, poda pri njem pisni ugovor v
sedmih dneh od prejetega obvestila.
(3) Če izvajalec usposabljanja meni, da je ugovor kandidata iz prejšnjega odstavka utemeljen, mu omoči opravljanje
izpita najkasneje na naslednjem izpitnem roku, sicer odstopi
njegov ugovor v nadaljnje reševanje na ministrstvo.
29. člen
(ocenjevanje znanja kandidata)
(1) Znanje kandidata se oceni z oceno »uspešno« ali
»neuspešno«. Z oceno »uspešno« je ocenjeno znanje kan-

Uradni list Republike Slovenije
didata, ki pozitivno reši vsaj 50 odstotkov vsebine vprašanj
posameznega dela izpita.
(2) Za skupno pozitivno oceno izpita mora biti znanje teoretičnega in praktičnega dela izpita ocenjeno »uspešno«.
(3) Podrobneje se način ocenjevanja znanja določi v
izpitnem katalogu.
30. člen
(zapisnik)
(1) O poteku izpita se za vsakega kandidata posebej vodi
zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani izpitne komisije.
(2) Kandidat, ki ne soglaša z oceno komisije, lahko poda
takoj po razglasitvi ocene ugovor ustno na zapisnik. Komisija
ugovor nemudoma preuči in o svoji odločitvi obvesti kandidata.
(3) Če se ugovoru ne ugodi, se o tem napravi pisni zaznamek na zapisnik.
(4) Če se ugovoru ugodi, se kandidatu omogoči ponovitev
opravljanja celotnega izpita ali le njegovega dela na prvem
naslednjem izpitnem roku. Zoper oceno na ponovljenem izpitu
ugovor ustno na zapisnik ni več mogoč, možen pa je ugovor
na ministrstvo.
(5) Zapisnik iz prvega odstavka tega člena hrani izvajalec
usposabljanja.
31. člen
(spričevalo)
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, ministrstvo izda
spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi
snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (v nadaljnjem besedilu: spričevalo) za eno od naslednjih dejavnosti in opreme:
– preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev,
vzdrževanje ali servisiranje nepremične opreme za hlajenje in
klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi;
– namestitev in vzdrževanje gasilnih aparatov in vgrajenih
gasilnih sistemov ter preverjanje uhajanja in zajem;
– zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri visokonapetostnih stikalnih mehanizmih;
– zajem iz nepremične opreme, ki vsebuje topila z vsebnostjo ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
– zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri klimatskih napravah v motornih vozilih.
(2) Glede na zahtevnost dejavnosti in velikost opreme se
spričevala iz prve alinee prejšnjega odstavka izdajajo za štiri
kategorije zahtevnosti, kot so določene v prilogi 1, ki je sestavni
del te uredbe.
(3) Spričevalo podpiše predsednik komisije.
(4) Vzorec oblike in vsebine spričevala je določen v prilogi
2, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Spričevalo se kandidatu izroči najkasneje v osmih
dneh od dneva, ko je izpit uspešno opravil. Kandidatu, ki izpita
ni uspešno opravil, izda izpitna komisija obvestilo o neuspešno
opravljenem izpitu.
(6) Kandidat, ki izpita ni uspešno opravil, lahko ponovno
opravlja celoten izpit ali le tisti del, za katerega je bil ocenjen
z »neuspešno«.
(7) Veljavnost spričevala je pet let.
32. člen
(pravica do ugovora)
(1) Kandidat ima pravico ugovora na ministrstvo zoper
obvestilo o neuspešno opravljenem izpitu iz prejšnjega člena v
osmih dneh po prejemu tega obvestila.
(2) Ministrstvo odloči o utemeljenosti ugovora iz prejšnjega odstavka in tretjega odstavka 28. člena te uredbe s
sklepom.
(3) Če ministrstvo ugotovi, da je ugovor zoper odločitev iz
28. člena te uredbe utemeljen, napoti kandidata na opravljanje
izpita v prvem naslednjem izpitnem roku.
(4) Če ministrstvo ugotovi, da je ugovor zoper oceno iz
obvestila o neuspešno opravljenem izpitu iz prejšnjega člena
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utemeljen, izvajalec usposabljanja imenuje za ponovno ocenitev znanja kandidata drugo izpitno komisijo, ki jo sestavljajo
predsednik prejšnje in vsaj dva nova izpraševalca. Če je ugovor
utemeljen, krije stroške ponovitve izpita izvajalec usposabljanja, če pa ugovor ni utemeljen, krije stroške ponovitve izpita
kandidat.
33. člen
(pravica do vpogleda)
Izvajalec usposabljanja kandidatu na podlagi pisnega
zahtevka omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo, če je zahtevek vložen v osmih dneh po objavi rezultatov oziroma vročitvi
spričevala oziroma obvestila o neuspešno opravljenem izpitu.
Ministrstvo ima pravico do vpogleda v izpitno dokumentacijo.
34. člen
(pooblaščeni serviser)
(1) Pooblaščeni serviser je serviser, ki ima za izvajanje
svoje dejavnosti veljavno spričevalo.
(2) Za pooblaščenega serviserja šteje tudi oseba, ki je
pridobila spričevalo za ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi
plini v drugi državi članici Evropske unije v skladu z Uredbo
842/2006/ES.
35. člen
(poročanje izvajalcev usposabljanja)
(1) O izvajanju usposabljanja serviserjev in izvajanju izpitov mora izvajalec usposabljanja poročati letno ministrstvu
najpozneje do 31. januarja za preteklo leto.
(2) Izvajalec usposabljanja v letnem poročilu iz prejšnjega
odstavka podrobneje poroča o vsebini programov usposabljanja,
času in kraju usposabljanja, razpisanih učnih mestih, številu slušateljev in predavateljih ter o razpisanih izpitnih rokih, dejanskih
stroških izvedbe izpitov, številu prijavljenih kandidatov.
(3) Za izvajanje programa usposabljanja in organizacijo izpitov, izdelavo letnega poročila iz prvega odstavka tega
člena ter za dajanje drugih vsebinskih informacij ministrstvu
je odgovoren vodja usposabljanja, ki ga imenuje izvajalec
usposabljanja.
36. člen
(poročilo o izvajanju programa usposabljanja serviserjev
in o izvajanju izpitov)
Ministrstvo pripravi vsako leto do 31. marca poročilo o
izvajanju usposabljanja serviserjev in izpitov v preteklem letu
in ga objavi na svoji spletni strani.
IX. EVIDENCA O POOBLAŠČENIH PODJETJIH,
POOBLAŠČENIH SERVISERJIH IN IZVAJALCIH
USPOSABLJANJA
37. člen
(evidenca o pooblaščenih podjetjih)
(1) Ministrstvo vodi evidenco o pooblaščenih podjetjih iz
13. člena te uredbe.
(2) V evidenci pooblaščenih podjetij ministrstvo poleg
identifikacijskih podatkov o pooblaščenem podjetju vodi tudi
evidenčno številko pooblaščenega podjetja, dejavnost, za katero je pooblaščen, ter podatke o pooblaščenih serviserjih
iz drugega odstavka 38. člena te uredbe, ki za pooblaščeno
podjetje opravljajo storitve.
38. člen
(evidenca o pooblaščenih serviserjih)
(1) Ministrstvo vodi evidenco o pooblaščenih serviserjih
iz 34. člena te uredbe kot evidenco oseb, ki imajo pooblastila
za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu zakonom, ki
ureja varstvo okolja.
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(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se poleg osebnih
podatkov (ime in priimek, naslov serviserja) vpiše tudi številka
in datum izdaje spričevala ter vrsta dejavnosti in opreme, za
katero je serviser pridobil spričevalo.
39. člen
(evidenca o izvajalcih usposabljanja)
Ministrstvo vodi evidenco o izvajalcih usposabljanja, ki
vsebuje podatke o:
1. imenu in sedežu izvajalca usposabljanja in
2. področju izvajanja usposabljanja in preverjanja usposobljenosti serviserjev.
X. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA PREDELAVO
IN ODSTRANJEVANJE
40. člen
(obveznosti v zvezi z oddajo v predelavo ali odstranjevanje)
Upravljavec nepremične opreme, vzdrževalec opreme ter
pooblaščeno podjetje morajo zajete odpadne ozonu škodljive
snovi in fluorirane toplogredne pline oddati predelovalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v
predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma
fluoriranih toplogrednih plinov v odstranitev.
41. člen
(okoljevarstveno dovoljenje)
(1) Predelovalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov lahko začne predelavo teh snovi oziroma plinov, ko pridobi okoljevarstveno dovoljenje ministrstva v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali
fluoriranih toplogrednih plinov lahko začne odstranjevati te
snovi oziroma pline, ko pridobi okoljevarstveno dovoljenje ministrstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Predelovalec in odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov morata
voditi evidenco o predelanih ali odstranjenih odpadnih ozonu
škodljivih snoveh in fluoriranih toplogrednih plinih v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(4) Ne glede na količine predelanih ali odstranjenih odpadnih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
morata predelovalec in odstranjevalec iz prejšnjega odstavka
posredovati ministrstvu poročilo o predelavi oziroma odstranjevanju ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
za preteklo koledarsko leto v elektronski obliki najpozneje do
31. marca tekočega leta.
(5) Obliko poročila iz prejšnjega odstavka objavi ministrstvo na svoji spletni strani.
XI. POROČANJE KOMISIJI
42. člen
(poročanje Evropski komisiji)
Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o programu usposabljanja in podeljevanja spričeval za opravljanje dejavnosti
iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 842/2006/ES v skladu z
Uredbo 308/2008/ES.
XII. NADZOR
43. člen
(pristojni inšpektorji)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
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XIII. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka 3. člena te
uredbe pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali
odstranjevanju opreme izpušča v zrak ozonu škodljive snovi in
fluorirane toplogredne pline,
– v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena te uredbe pri
namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih
plinov ne zajema zato, da se reciklirajo na kraju samem ali
skladiščijo v posodah, preden se predelajo ali odstranijo,
– ne prijavi ministrstvu nepremične opreme, ki vsebuje
3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih
plinov, v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne obvesti ministrstva o vseh spremembah podatkov iz
prijave v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne pridobi potrdila o opravljenem preverjanju uhajanja
za opremo, za katero je treba v skladu z Uredbo 1005/2009/ES
ali Uredbo 842/2006/ES izvajati preverjanje uhajanja, v skladu
z drugim odstavkom 6. člena te uredbe,
– ne hrani potrdil o preverjanju uhajanja najmanj tri leta
po preverjanju uhajanja v skladu s četrtim odstavkom 6. člena
te uredbe,
– ne zagotovi preverjanja uhajanja v skladu s standardnimi zahtevami iz Uredbe 1516/2007/ES, če je to preverjanje
uhajanja pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo in
pri toplotnih črpalkah, in v skladu s standardnimi zahtevami iz
Uredbe 1497/2007/ES, če je to preverjanje uhajanja iz vgrajenih gasilnih sistemov s plini in gasilnih aparatov, v skladu s
prvim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne vodi evidence o opremi v skladu z 2. členom Uredbe 1516/2007/ES, če je to nepremična oprema za hlajenje in
klimatizacijo in toplotne črpalke, in evidenco sistema v skladu
z 2. členom Uredbe 1497/2007/ES, če so to vgrajeni gasilni
sistemi s plini in gasilni aparati, v skladu z drugim odstavkom
7. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da se opravlja preverjanje uhajanja v
skladu s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe, če preverjanje
uhajanja opravljajo pri upravljavcu opreme zaposleni pooblaščeni serviserji,
– ne zagotovi zajemanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov pri opremi iz prvega odstavka 8. člena
te uredbe,
– ne zagotovi v skladu s prvim odstavkom 9. člena te
uredbe za opremo, ki je zunaj uporabe več kakor 12 mesecev
in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih
toplogrednih plinov, zajema vse količine ozonu škodljivih snovi
ali fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih ta oprema vsebuje, ali
ne pridobi potrdila o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih
toplogrednih plinov,
– ne vodi evidence o zajemu ozonu škodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov, njihovem recikliranju in o oddaji v predelavo in odstranjevanje v skladu s prvim odstavkom
10. člena te uredbe,
– ne predloži letnega poročila o zajemu ozonu škodljivih
snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s prvim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne pošlje pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo
podatkov o pooblaščenih serviserjih, ki pri njem opravljajo
zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov,
v skladu s petim odstavkom 11. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da za nepremično opremo opravlja preverjanje uhajanja, vzdrževanje nepremične opreme in zajemanje
ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov pri njem
zaposleni pooblaščeni serviser v skladu s prvim odstavkom
12. člena te uredbe,
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– ne zagotovi, da opravlja preverjanje uhajanja, vzdrževanje nepremične opreme ali zajemanje ozonu škodljivih snovi ali
fluoriranih toplogrednih plinov pooblaščeno podjetje v skladu z
drugim odstavkom 12. člena te uredbe,
– ne odda zajetih odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov predelovalcu ozonu škodljivih snovi
oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih
plinov v odstranitev v skladu s 40. členom te uredbe.
(2) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje vzdrževalec opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi zajemanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s tretjim odstavkom 8. člena
te uredbe,
– ne vodi evidence o zajemu ozonu škodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov, njihovem recikliranju in o oddaji v predelavo in odstranjevanje v skladu s prvim odstavkom
10. člena te uredbe,
– ne predloži letnega poročila o zajemu ozonu škodljivih
snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s prvim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne pošlje pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo
podatkov o pooblaščenih serviserjih, ki pri njem opravljajo
zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov,
v skladu s petim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da zajemanje ozonu škodljivih snovi ali
fluoriranih toplogrednih plinov opravlja pooblaščeni serviser v
skladu s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe,
– ne odda zajetih odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov predelovalcu ozonu škodljivih snovi
oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih
plinov v odstranitev v skladu s 40. členom te uredbe.
(3) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje proizvajalec, uvoznik ali pridobitelj nepremične
opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da namestitev nepremične opreme opravi
pooblaščeni serviser v skladu s četrtim odstavkom 12. člena
te uredbe.
– ne zagotovi, da namestitev nepremične opreme opravi
v imenu proizvajalca, uvoznika ali pridobitelja pooblaščeno
podjetje v skladu s petim odstavkom 12. člena te uredbe.
(4) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje distributer, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da dobavo ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov opravi pooblaščeni serviser v skladu
s šestim odstavkom 12. člena te uredbe,
– v nasprotju s sedmim odstavkom 12. člena te uredbe
dobavlja ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline
osebam, ki niso upravljavci opreme iz 5. člena te uredbe, proizvajalci opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane
toplogredne pline, vzdrževalci opreme ali pooblaščena podjetja
iz 13. člena te uredbe.
(5) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pooblaščeno podjetje, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da so v skladu s prvo alineo prvega odstavka 15. člena te uredbe osebe, ki jim namešča opremo, in
upravljavci opreme, za katere vzdržuje opremo in opravlja preverjanje uhajanja, seznanjene s podatki o pri njem zaposlenih
pooblaščenih serviserjev, ki izvajajo te storitve,
– ne zagotovi, da v skladu z drugo alineo prvega odstavka
15. člena te uredbe pri njem zaposleni pooblaščeni serviserji
opravljajo preverjanje uhajanja v skladu s prvim odstavkom
7. člena te uredbe,
– ne izda o izvedenem preverjanju uhajanja upravljavcu
opreme potrdila o preverjanju uhajanja v skladu z drugim odstavkom 15. člena te uredbe,
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– ne izda o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov upravljavcu opreme potrdila o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s
tretjim odstavkom 15. člena te uredbe,
– ne vodi evidence o zajemu ozonu škodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s četrtim odstavkom
15. člena te uredbe,
– ne poroča ministrstvu o zajemu ozonu škodljivih snovi
in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s petim odstavkom
15. člena te uredbe.
(6) Z globo od 4.000 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki predeluje ali odstranjuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane
toplogredne pline, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 41. člena te uredbe kot
predelovalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih
toplogrednih plinov začne predelavo ne da bi pridobil okoljevarstveno dovoljenje,
– v nasprotju z drugim odstavkom 41. člena te uredbe kot
odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih
toplogrednih plinov začne odstranjevati, ne da bi pridobil okoljevarstveno dovoljenje,
– ne vodi evidence kot predelovalec ali odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih
plinov v skladu s tretjim odstavkom 41. člena te uredbe,
– ne posreduje ministrstvu letnega poročila o predelavi
oziroma odstranjevanju ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov v skladu s četrtim odstavkom 41. člena te
uredbe.
(7) Z globo od 300 eurov do 1.200 eurov se za prekršek
kaznuje fizična oseba, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena te uredbe pri
obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme
izpušča v zrak ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne
pline,
– v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena te uredbe pri
razgradnji ali odstranjevanju opreme ne zagotovi zajemanja
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov,
– ne zagotovi za opremo, ki ne obratuje več kakor 12 mesecev, preverjanja uhajanja v skladu s 6. in 7. členom te uredbe, ali najpozneje eno leto po prenehanju njenega obratovanja
zajema vse količine ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih ta oprema vsebuje, ali ne pridobi potrdila o
zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov
v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe.
(8) Z globo od 1.300 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prvega do šestega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba:
– upravljavca opreme, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik,
– vzdrževalca opreme, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik,
– proizvajalca, uvoznika, pridobitelja nepremične opreme,
– distributerja,
– pooblaščenega podjetja,
– predelovalca odpadnih ozonu škodljivih snovi oziroma
fluoriranih toplogrednih plinov in odstranjevalca odpadnih ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(potrdilo o udeležbi v programu usposabljanja)
Dokazilo o končanem programu usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje
z ozonu škodljivimi snovmi, ki ga je fizična oseba pridobila v
skladu s 33. členom Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi
in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 78/08), se
do 31. decembra 2010 šteje za potrdilo o udeležbi v programu
usposabljanja po tej uredbi.

Stran

5864 /

Št.

41 / 25. 5. 2010

Uradni list Republike Slovenije
46. člen
(vpis v evidenco pooblaščenih podjetij)

(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ima kot vzdrževalec opreme veljavno potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih ozonu škodljivih snovi v skladu s 13. in
14. členom Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni list RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO‑1), mora
pridobiti potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco pooblaščenih
podjetij do izteka veljavnosti potrdila oziroma najpozneje do
31. decembra 2010.
(2) Potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih ozonu
škodljivih snovi, izdano v skladu s Pravilnikom o ravnanju z
odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni list RS, št. 42/03 in
41/04 – ZVO‑1), velja za potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco
pooblaščenih podjetij do izteka veljavnosti potrdila oziroma
najpozneje do 31. decembra 2010.
47. člen
(dokazila o usposobljenosti serviserjev opreme)
Fizična oseba, ki je kot serviser opreme do uveljavitve te
uredbe pridobila dokazilo, da je v skladu s 15. členom Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni
list RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO‑1), končala program usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja
za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi, mora pridobiti
spričevalo o uspešno končanem programu usposabljanja za
pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini v skladu s to
uredbo najpozneje do 31. decembra 2010.
48. člen
(postopki v teku)
(1) Izvajalci usposabljanja, ki so bili izbrani na podlagi
določb Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 78/08), se štejejo za
izvajalce usposabljanja po tej uredbi.
(2) Postopki, začeti na podlagi določb Pravilnika o strokovnem usposabljanju serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu
škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (Uradni list RS,
št. 17/09), se dokončajo po določbah te uredbe.
49. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o
uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
(Uradni list RS, št. 78/08) in Pravilnik o strokovnem usposabljanju serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali
fluorirane toplogredne pline (Uradni list RS, št. 17/09).
50. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-16/2010/6
Ljubljana, dne 13. maja 2010
EVA 2010-2511-0004
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga
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Priloga 1

Kategorije spričeval v programu A

kategorija
spričevala
glede na
vrsto
opreme in
dejavnosti
serviserja

oprema, ki vsebuje
nad 3 kg plinov, če ni hermetično zaprt sistem,
ali
nad 6 kg plinov, če je hermetično zaprt sistem
preverjanje uhajanja

oprema, ki vsebuje
pod 3 kg plinov ali
nad 3 kg do 6 kg plinov, če je
hermetično zaprt sistem

zajem
namestitev
vzdrževanje
servisiranje

zajem

s posegom v
hladilni
tokokrog

brez posega v
hladilni
tokokrog

A.I

9

9

9

9

9

A.II

X

9

X

9

9

A.III

X

X

X

9

X

A.IV

X

9

X

X

X

namestitev
vzdrževanje
servisiranje

Legenda:
9 spričevalo velja za navedeno opremo in dejavnost
X – spričevalo za to dejavnost in vrsto opreme ne velja
–

kategorija A.I: preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, vzdrževanje ali
servisiranje vse opreme, ki vsebuje pline;

–

kategorija A.II: preverjanje uhajanja pri opremi, ki vsebuje 3 kg ali več plinov, in
opremi, ki vsebuje 6 kg ali več plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so
označeni kot taki, če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok ter zajem plinov ter
namestitev, vzdrževanje ali servisiranje opreme, ki vsebuje manj kot 3 kg plinov,
ali manj kot 6 kg plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot
taki;

–

kategorija A.III: zajem plinov iz opreme, ki vsebuje manj kot 3 kg plinov, ali manj
kot 6 kg plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki;

–

kategorija A.IV: preverjanje uhajanja plinov pri opremi, ki vsebuje 3 kg ali več
plinov, in opremi, ki vsebuje 6 kg ali več plinov, če gre za hermetično zaprte
sisteme, ki so označeni kot taki, če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok.
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Priloga 2

SPRIČEVALO
O USPOSOBLJENOSTI ZA RAVNANJE Z OZONU ŠKODLJIVIMI SNOVMI IN
FLUORIRANIMI TOPLOGREDNIMI PLINI
Št. spričevala :

35426 - 01/ 2010 -1

A.I

S tem spričevalom Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije potrjuje, da je:
kandidat …………………………………………………………………………………….………….
strokovno usposobljen za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi
toplogrednimi plini pri izvajanju dejavnosti:
PREVERJANJE UHAJANJA IN ZAJEM PLINOV TER NAMESTITEV, VZDRŽEVANJE ALI
SERVISIRANJE NEPREMIČNE OPREME ZA HLAJENJE IN KLIMATIZACIJO TER
TOPLOTNIH ČRPALK, KI VSEBUJEJO DOLOČENE FLUORIRANE TOPLOGREDNE
PLINE ALI OZONU ŠKODLJIVE SNOVI.
Datum izdaje spričevala: …………………. Veljavno do:

…………………………

Predsednik komisije
M.P.

…………………………….

To spričevalo je izdano skladno s 5. členom Uredbe Komisije (ES) št. 303/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi
minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremične
opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu
z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 3)
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Št.

MINISTRSTVA
2067.

Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja
iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo
in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi

Na podlagi četrtega odstavka 45.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo,
47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja minister za
zdravje

PRAVILNIK
o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov,
ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij
ter promet z njimi
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino in način izvajanja tečajev ter
vsebino in način opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki
urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi
v Republiki Sloveniji.
2. člen
(pooblaščene organizacije)
(1) Organizacijo tečajev in preizkus znanja izvajajo pooblaščene organizacije, ki jih na predlog Urada Republike
Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) pooblasti
minister, pristojen za zdravje.
(2) Za pridobitev pooblastila mora organizacija pri uradu
pisno ali v elektronski obliki vložiti vlogo, ki ji priloži:
– podatke o izvedbi podobnih tečajev,
– podatke o predvideni ceni tečaja,
– podatke o prostorih in opremi za izvedbo tečaja.
(3) Pooblasti se le toliko organizacij, kot je to smiselno
za kakovostno izvedbo tečajev, pri čemer se upošteva tudi
geografska porazdelitev.
3. člen
(vsebina tečaja)
Tečaj obsega naslednja znanja, ki se jih predstavi v obliki
predavanj po posameznih področjih, v predvidenem številu
šolskih ur:
Vsebinsko področje
Zakon o kemikalijah
pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi
kemikalijami ter vloga in naloge svetovalca
za kemikalije
skladiščenje nevarnih kemikalij
REACH ‑ splošno, registracija ter poročilo
o kemijski varnosti
REACH ‑ prepovedi in omejitve uporabe
in dajanja v promet ter avtorizacija
razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih
snovi in pripravkov ter varnostni list
sporočanje podatkov za kemikalije
biocidni proizvodi
obstojna organska onesnaževala (POP's)
postopek soglasja po predhodnem obveščanju
(PIC)
predhodne sestavine za prepovedane droge
strateško blago posebnega pomena za varnost
in zdravje
inšpekcijski nadzor
skupaj

Število ur
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
14
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4. člen
(predavatelji)
Za vsako od vsebinskih področij iz prejšnjega člena predstojnik urada imenuje predavatelje, ki morajo imeti ustrezne
strokovne izkušnje in znanje s področja, ki ga bodo predavali.
Pred imenovanjem za predavatelja za posamezno področje
morajo kandidati za predavatelje za posamezno področje pripraviti poenoteno vzorčno predavanje in ga predstaviti predstojniku urada.
5. člen
(izvedba tečajev)
(1) Pooblaščena organizacija v sodelovanju z uradom pripravi seznam upoštevne zakonodaje s predstavljenih področij
in kopije predstavljenega gradiva ter poskrbi za tehnično izvedbo tečaja z možnostjo uporabe računalniške predstavitve.
(2) Pooblaščena organizacija določi za vsako izvedbo tečaja predavatelje za posamezno vsebinsko področje med imenovanimi predavatelji na podlagi prejšnjega člena. Razpored
tečajev in izpitov sproti objavlja urad na svoji spletni strani.
6. člen
(komisija za preizkus znanja)
Za posamičen preizkus znanja pooblaščena organizacija
med predavatelji, imenovanimi na podlagi 4. člena tega pravilnika, določi komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
V komisiji so člani, katerih znanje omogoča celovit preizkus
znanja. Komisija ima tudi zapisnikarja, ki ga določi pooblaščena
organizacija.
7. člen
(izvedba preizkusa znanja)
(1) Preizkus znanja poteka ustno in traja največ 30 minut.
(2) Komisija lahko preizkusi znanje, če sta navzoča vsaj
dva od treh članov. O izidu preizkusa znanja odloča komisija z
ocenama “opravil” in “ni opravil”.
(3) Komisija sprejme odločitev takoj po opravljenem preizkusu. Če kandidat preizkusa ni opravil, ga lahko opravlja znova,
vendar skupno največ trikrat.
(4) O preizkusu znanja se vodi zapisnik. V zapisnik se
poleg podatkov o pooblaščeni organizaciji vpišejo ime in priimek kandidata, datum opravljanja preizkusa znanja, vprašanja,
sestava komisije in ocena. Zapisnik podpišejo vsi navzoči člani
komisije in zapisnikar.
8. člen
(potrdilo o opravljenem preizkusu znanja)
(1) Kandidatom, ki uspešno opravijo preizkus znanja, pooblaščena organizacija izda potrdilo o opravljenem preizkusu
znanja.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– glavo in žig pooblaščene organizacije,
– ime in priimek ter kraj in datum rojstva kandidata,
– podatek, kdaj je kandidat opravil preizkus znanja in
zaporedno številko potrdila,
– podpis predsednika komisije,
– podpis direktorja pooblaščene organizacije.
(3) Pooblaščena organizacija poleg originalnega potrdila
o opravljenem preizkusu znanja izda tudi dve kopiji. Eno kopijo
shrani v evidenco o opravljenih tečajih in preizkusih znanja,
drugo pa posreduje uradu.
9. člen
(evidenca)
(1) Pooblaščene organizacije vodijo evidenco o opravljenih tečajih in preizkusih znanja, ki jo na zahtevo dajo na
vpogled pristojnemu inšpektorju.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– prijave za udeležbo na tečaju in preizkus znanja,
– zapisnik preizkusa znanja,
– kopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja.
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10. člen

11. člen

(prehodne določbe)

(prenehanje veljavnosti)

(1) Za organizacijo, ki je pridobila pooblastilo na podlagi
Pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja
preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet
kemikalij (Uradni list RS, št. 131/03 in 113/08), se šteje, da je
pridobila pooblastilo tudi po 2. členu tega pravilnika.
(2) Potrdila o opravljenem preizkusu znanja, ki so bila
izdana na podlagi Pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in
načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo
proizvodnjo in promet kemikalij (Uradni list RS, št. 131/03 in
113/08), veljajo še naprej.
(3) Imenovanja predavateljev za posamezno vsebinsko
področje na podlagi dosedanjih predpisov, se štejejo za veljavna na podlagi 4. člena tega pravilnika.
(4) Pooblaščene organizacije za vsa izvedena izobraževanja na podlagi Pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in
načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo
proizvodnjo in promet kemikalij (Uradni list RS, št. 131/03 in
113/08), predajo uradu kopije potrdil o opravljenem preizkusu
znanja v dveh mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa
znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij
(Uradni list RS, št. 131/03 in 113/08).
12. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-26/2009
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0028

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2068.

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 3. maja 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. aprila 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.
2. člen
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:

Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
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1.) 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

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

CHEMO IBERICA 048976 14.11.2008
5363-I-1910/08

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

CHEMO IBERICA 048968 14.11.2008
5363-I-1909/08

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

CHEMO IBERICA 048950 14.11.2008
5363-I-1908/08

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

Pliva-MAH

048828
27.8.2009
5363-I-1181/09

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

Pliva-MAH

048860
27.8.2009
5363-I-1184/09

9.) 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

10.) 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

11.) 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

12.) 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

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

CHEMO IBERICA 049018 14.11.2008
5363-I-1914/08

4.) 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

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

CHEMO IBERICA 049000 14.11.2008
5363-I-1913/08

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

CHEMO IBERICA 048992 14.11.2008
5363-I-1912/08

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

KRKA

040770 28.10.2009
5363-I-1654/09

8.) 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

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

KRKA

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

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 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048887
27.8.2009
5363-I-1186/09

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

14.) 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

kapsula, trda

20 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

KRKA

Stran

5870 /

Št.
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kapsula, trda
15.) Ortanol 20 mg trde kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

LEK-MAH

001848
8.3.2010
5363-I-390/10

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

LEK-MAH

006459
8.3.2010
5363-I-389/10

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

LEK-MAH

006491
8.3.2010
5363-I-391/10

40 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

1.) 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

2.) 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

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 v plastičnem vsebniku

KRKA

040827 28.10.2009
5363-I-1659/09

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

KRKA

040819 28.10.2009
5363-I-1658/09

8.) 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

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 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048917
27.8.2009
5363-I-1189/09

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 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048933
27.8.2009
5363-I-1191/09

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

LEK

013889
19.2.2007
5363-I-82/07

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

LEK-MAH

034398 27.11.2009
5363-I-1909/09

2.) 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

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 s kartonsko oporo

Nycomed N

072010
12.6.2009
EU/1/09/515/003

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

Nycomed N

071900
12.6.2009
EU/1/09/515/001

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

Nycomed N

071960
12.6.2009
EU/1/09/515/002

8.) 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

9.) 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

kapsula, trda

pantoprazol
20 mg

gastrorezistentna tableta

A02BC02
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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 z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

013200
11.8.2009
5363-I-1067/09

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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl.-MA

061964 27.10.2009
5363-I-1631/09

15.) 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

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

Generics-MAH

095036 21.12.2009
5363-I-2092/09

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

Generics-MAH

095060 21.12.2009
5363-I-2093/09

18.) 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

19.) 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

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

LEK-MAH

028649 27.11.2009
5363-I-1911/09

2.) 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

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

Nycomed N-MAH

091413 30.10.2007
5363-I-745/07

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

Nycomed N-MAH

089842 30.10.2007
5363-I-744/07

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

KRKA-MAH

013668
10.8.2009
5363-I-1073/09
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 s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Tecnimede-MAH

078310
9.12.2009
5363-I-1996/09

15.) 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

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

40 mg

lansoprazol
15 mg

gastrorezistentna tableta

gastrorezistentna kapsula, trda

KRKA-MAH

A02BC03

Stran

5872 /

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

Pliva-MAH

045713
4.8.2008
5363-I-1267/08

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

Pliva-MAH

045721
4.8.2008
5363-I-1268/08

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

Actavis Isl.-MA

043990
14.7.2008
5363-I-1110/08

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

Pliva-MAH

014460
16.2.2007
5363-I-113/07

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

Pliva-MAH

045730
4.8.2008
5363-I-1269/08

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

Pliva-MAH

045748
4.8.2008
5363-I-1270/08

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

Pliva-MAH

014389
16.2.2007
5363-I-112/07

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 HDPE vsebnikom z 98 kapsulami
3.) Emozul 20 mg trde gastrorezistentne kapsule
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Hygia-MAH1

092460
9.12.2009
5363-I-1983/09
085740 26.10.2009
5363-I-1634/09

30 mg

esomeprazol
20 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

gastrorezistentna kapsula, trda

A02BC05

Hygia-MAH1

gastrorezistentna tableta
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 HDPE vsebnikom z 98 kapsulami

Hygia-MAH1

092479
9.12.2009
5363-I-1984/09

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 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Hygia-MAH1

085782 26.10.2009
5363-I-1636/09

4.) 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

5.) 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

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

40 mg

gastrorezistentna kapsula, trda

gastrorezistentna tableta

ondansetron
4 mg

filmsko obložena tableta

A04AA01

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

5873

GSK-MAH

065153
21.8.2009
5363-I-1148/09

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

LEK

002160
2.4.2008
5363-I-583/08

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

Generics-MAH

014508 28.11.2008
5363-I-1983/08

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

LEK

002267
2.4.2008
5363-I-584/08

2.) Granisetron Mylan 2 mg filmsko obložene tablete
škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
3.) Kytril 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
012971
10.4.2008
5363-I-653/08

granisetron
1 mg

2 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

ursodeoksiholna kislina
250 mg

A04AA02

kapsula

ROCHE-mah
A05AA02

1.) 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

2.) 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

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

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

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

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

mesalazin
4g

rektalna suspenzija

A07EC02

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

Salus-MAH

049778
9.4.2008
5363-I-648/08

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

KRKA

020931
5.8.2009
5363-I-1037/09

1.) Salofalk 500 mg svečke
škatla 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

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

Abbott d.o.o.

005347
7.4.2008
5363-I-606/08

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

LEK-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

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

Medis

013609 25.10.2006
5363-I-816/06

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

Merck

040878
29.1.2010
5363-I-246/10

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

500 mg

sibutramin
10 mg

15 mg

metformin

390 mg

svečka

kapsula, trda

A08AA10

kapsula, trda

filmsko obložena tableta

A10BA02

Stran

5874 /

Št.
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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)
prašek za peroralno raztopino

Berlin Chem-MAH

076104 22.10.2007
5363-I-730/07

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

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
29.1.2010
5363-I-247/10

3.) 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

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

Aurobindo-MAH

094960
6.1.2010
5363-I-49/10

6.) 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

7.) 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

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
29.1.2010
5363-I-248/10

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

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

Aurobindo-MAH

094900
6.1.2010
5363-I-53/10

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

Berlin Chem-MAH

025569
4.4.2005
5363-I-265/05

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

Serv. Ph.-MAH

023574
25.3.2010
5363-I-513/10
028860
18.7.2008
5363-I-1156/08

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

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

gliklazid

30 mg

tableta s prirejenim sproščanjem

A10BB09

1.) DIAPREL MR 30 mg tablete s prirejenim sproščanjem
škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu)
2.) Gliclada 30 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

KRKA
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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
25.3.2010
5363-I-514/10

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

Serv. Ph.-MAH

048771
25.3.2010
5363-I-515/10

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

Arrow-MAH

083950
7.9.2009
5363-I-1259/09

7.) 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

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

LEK

038717
14.4.2008
5363-I-671/08

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

LEK

038709
14.4.2008
5363-I-670/08

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

Actavis Isl.-MA

026395
20.8.2007
5363-I-543/07

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

Actavis Isl.-MA

026387
20.8.2007
5363-I-542/07

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

KRKA

039489
15.2.2006
5363-I-140/06

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

Berlin Chem-MAH

037990
17.3.2009
5363-I-381/09

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

Berlin Chem-MAH

037966
17.3.2009
5363-I-384/09

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

Berlin Chem-MAH

037974
17.3.2009
5363-I-383/09

16.) 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

17.) 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

1.) Amaryl 2 mg tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)
2.) Glimegamma 2 mg tablete
škatla s 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis

000108 18.12.2009
5363-I-2055/09
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 z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

084115
7.9.2009
5363-I-1263/09

6.) 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

glimepirid
1 mg

2 mg

tableta

A10BB12

tableta

Wörwag Ph.-MAH

Stran

5876 /

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

Arrow-MAH

084000
7.9.2009
5363-I-1261/09

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

LEK

038733
14.4.2008
5363-I-673/08

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

LEK

038725
14.4.2008
5363-I-672/08

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

Actavis Isl.-MA

026425
20.8.2007
5363-I-544/07

11.) 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

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 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Berlin Chem-MAH

038016
17.3.2009
5363-I-390/09

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

Berlin Chem-MAH

038067
17.3.2009
5363-I-386/09

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

Berlin Chem-MAH

038040
17.3.2009
5363-I-388/09

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

Berlin Chem-MAH

038059
17.3.2009
5363-I-387/09

17.) 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

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)

Wörwag Ph.-MAH

048470 12.11.2008
5363-I-1877/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048496 12.11.2008
5363-I-1878/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048488 12.11.2008
5363-I-1876/08

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

Arrow-MAH

084140
7.9.2009
5363-I-1266/09

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

Arrow-MAH

084131
7.9.2009
5363-I-1265/09

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

Arrow-MAH

084123
7.9.2009
5363-I-1264/09

8.) 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

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

LEK

038741
14.4.2008
5363-I-674/08
026441
20.8.2007
5363-I-546/07

11.) 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

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

KRKA

039543
15.2.2006
5363-I-142/06

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

Berlin Chem-MAH

038148
17.3.2009
5363-I-391/09

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

Berlin Chem-MAH

038113
17.3.2009
5363-I-392/09

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

Berlin Chem-MAH

038083
17.3.2009
5363-I-395/09

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

Berlin Chem-MAH

038091
17.3.2009
5363-I-394/09

17.) 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

Sanofi-Aventis

092282 18.12.2009
5363-I-2057/09

3 mg

4 mg

tableta

Actavis Isl.-MA

tableta

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

41 / 25. 5. 2010 /

Stran

5877

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

Arrow-MAH

084158
7.9.2009
5363-I-1267/09

6.) 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

7.) 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

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)

KRKA

039578
15.2.2006
5363-I-143/06

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

Menarini-MAH

011460
16.1.2007
5363-I-36/07

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 120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

048585 12.11.2008
5363-I-1884/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048534 12.11.2008
5363-I-1882/08

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

Wörwag Ph.-MAH

048550 12.11.2008
5363-I-1883/08
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

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

6 mg

repaglinid
0,5 mg

1 mg

2 mg

tableta

tableta

KRKA

A10BX02

tableta

tableta

Stran

5878 /

Št.
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0,25 µg

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

Akmon-MAH

030198
5.3.2009
5363-I-309/09

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

ROCHE-mah

074934
27.8.2008
5363-I-1380/08

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

Akmon-MAH

030201
5.3.2009
5363-I-310/09

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

ROCHE-mah

031976
27.8.2008
5363-I-1381/08

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

Galex-MAH

082180
21.9.2009
5363-I-1402/09

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

Galex-MAH

082120
21.9.2009
5363-I-1401/09

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

Arrow ApS-MAH

096385
13.1.2010
5363-I-122/10

4.) Klopidogrel EGIS 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
5.) Klopidogrel EGIS 75 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Egis Mad-MAH

089125
6.11.2009
5363-I-1730/09
089117
6.11.2009
5363-I-1731/09

6.) 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

7.) 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

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

Mylan

085065
21.9.2009
EU/1/09/559/003

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

Teva NL

091952
28.7.2009
EU/1/09/540/002

10.) 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

11.) 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

12.) 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

13.) 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

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

15.) 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

16.) 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

17.) Plavix 75 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
EU/1/98/069/001b

Sanofi BMS

006408

18.) 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

19.) 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 50 tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

014796
3.10.2008
5363-I-1587/08

0,5 µg

klopidogrel
75 mg

moksonidin
0,2 mg

kapsula, mehka

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

B01AC04

Egis Mad-MAH

15.7.1998

C02AC05
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3.) Moxogamma 0,2 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

014788
3.10.2008
5363-I-1586/08

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

Wörwag Ph.-MAH

014818
3.10.2008
5363-I-1588/08

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

Solvay D-MAH

072605
17.1.2007
5363-I-47/07

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

Wörwag Ph.-MAH

014826
3.10.2008
5363-I-1589/08

3.) 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

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

Solvay D-MAH

072613
17.1.2007
5363-I-48/07

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

Wörwag Ph.-MAH

014869
3.10.2008
5363-I-1593/08

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

Wörwag Ph.-MAH

014850
3.10.2008
5363-I-1592/08

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

KRKA

020702
5.11.2008
5363-I-1796/08

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

KRKA

022411
5.11.2008
5363-I-1795/08

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

KRKA

020699
5.11.2008
5363-I-1797/08

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

Pliva-MAH

003280
8.3.2010
5363-I-394/10

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

Pliva-MAH

002950
8.3.2010
5363-I-395/10

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

Pliva-MAH

060283
8.3.2010
5363-I-393/10

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

KRKA

020737
5.11.2008
5363-I-1800/08

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

KRKA

022438
5.11.2008
5363-I-1798/08

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

KRKA

020710
5.11.2008
5363-I-1799/08

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

Pliva-MAH

003140
8.3.2010
5363-I-398/10

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

Pliva-MAH

003000
8.3.2010
5363-I-397/10

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

Pliva-MAH

060313
8.3.2010
5363-I-396/10

1.) Cardosin Retard 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Isl1-MA

097640
22.1.2010
5363-I-208/10

2.) 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

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

Arrow-MAH

026450
29.1.2009
5363-I-154/09

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

KRKA

025275 27.12.2004
5363-I-761/04

0,3 mg

filmsko obložena tableta

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

doksazosin
2 mg

4 mg

4 mg

tableta

C02CA04

tableta

tableta s podaljšanim sproščanjem
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5.) 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

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

KRKA

025240 27.12.2004
5363-I-759/04

7.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sproščanjem 4 mg
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
8.) Kamiren XL tablete s podaljšanim sproščanjem 4 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

025283 27.12.2004
5363-I-762/04
025259 27.12.2004
5363-I-760/04

9.) 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

10.) 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

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 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

057410
23.2.2009
5363-I-264/09

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

KRKA-MAH

062162 25.11.2009
5363-I-1853/09

6.) 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

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

Serv. Ph.-MAH

062090
26.5.2009
5363-I-652/09

9.) 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

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 50 tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

043290
14.5.2008
5363-I-901/08

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

Belupo

043281
14.5.2008
5363-I-900/08

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

Merck

011444
6.7.2009
5363-I-793/09

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

LEK

060674 29.10.2009
5363-I-1675/09

2.) 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

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

Belupo

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

indapamid
1,5 mg

bisoprolol
5 mg

10 mg

tableta s podaljšanim sproščanjem

tableta

KRKA

C03BA11

C07AB07

tableta

Merck
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1.) 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

2.) 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

3.) 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

4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10.) 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

11.) 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

12.) 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

13.) 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

14.) 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

15.) 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

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

Menarini-MAH

023698 23.10.2008
5363-I-1708/08

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

Menarini-MAH

023671 23.10.2008
5363-I-1710/08

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 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Menarini-MAH

023701 23.10.2008
5363-I-1709/08

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

Galex

042358
16.7.2008
5363-I-1130/08

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

Galex

084522
31.8.2009
5363-I-1225/09

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

Generics-MAH

060119
13.5.2009
5363-I-636/09

KRKA-MAH

034053 29.12.2009
5363-I-2132/09

2.) 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

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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

067806
27.5.2008
5363-I-945/08

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

Wörwag Ph.-MAH

067466
27.5.2008
5363-I-943/08

karvedilol

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

6,25 mg

C07AG02

tableta
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3.) 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

4.) 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

5.) 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

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 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

067822
27.5.2008
5363-I-947/08

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

Wörwag Ph.-MAH

067814
27.5.2008
5363-I-946/08

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

Wörwag Ph.-MAH

067873
27.5.2008
5363-I-948/08

4.) 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

5.) 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

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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

067938
27.5.2008
5363-I-952/08

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

Wörwag Ph.-MAH

067881
27.5.2008
5363-I-950/08

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

Wörwag Ph.-MAH

067911
27.5.2008
5363-I-951/08

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

KRKA-MAH

006300 29.12.2009
5363-I-2136/09

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

KRKA-MAH

034169 29.12.2009
5363-I-2137/09

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

Wörwag Ph.-MAH

020630
10.2.2010
5363-I-285/10
020770
10.2.2010
5363-I-286/10

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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

030830
9.9.2009
5363-I-1305/09

5.) 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

6.) 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

7.) 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

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

LEK-MAH

034436
16.3.2010
5363-I-465/10

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

LEK-MAH

034452
16.3.2010
5363-I-466/10

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

LEK

040894
22.7.2008
5363-I-1176/08

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

LEK

010677
22.7.2008
5363-I-1177/08

12,5 mg

25 mg

amlodipin
5 mg

tableta

tableta

tableta

C08CA01

Wörwag Ph.-MAH
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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 z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

008664
22.7.2008
5363-I-1178/08

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
10.2.2010
5363-I-287/10

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

Wörwag Ph.-MAH

020940
10.2.2010
5363-I-288/10

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

Alkaloid

070840
4.8.2009
5363-I-1033/09

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

Arrow-MAH

030210
9.9.2009
5363-I-1308/09

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

Arrow-MAH

030350
9.9.2009
5363-I-1309/09

6.) 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

7.) 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

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

LEK-MAH

034410
16.3.2010
5363-I-468/10

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

LEK-MAH

034428
16.3.2010
5363-I-467/10

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

LEK

040983
22.7.2008
5363-I-1179/08

11.) Amlopin 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
12.) Amlopin 10 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

010685
22.7.2008
5363-I-1182/08
040975
22.7.2008
5363-I-1180/08

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

LEK

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

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

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

KRKA

014176
9.3.2009
5363-I-323/09

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

Vitabalans-MAH

082660
14.9.2009
5363-I-1348/09

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

Vitabalans-MAH

082635
14.9.2009
5363-I-1347/09

3.) Enap tablete 5 mg
škatla z 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
24.2.2010
5363-I-334/10

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

LEK

055859
24.2.2010
5363-I-333/10

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

10 mg

enalapril
5 mg

tableta

tableta

LEK

008680
22.7.2008
5363-I-1181/08
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Stran
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tableta

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 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

028479 21.10.2009
5363-I-1586/09

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

KRKA

027766 21.10.2009
5363-I-1587/09

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

LEK

055913
24.2.2010
5363-I-336/10

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

LEK

055883
24.2.2010
5363-I-335/10

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

LEK

059412
8.12.2009
5363-I-1960/09

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

LEK

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

Vitabalans-MAH

082520
14.9.2009
5363-I-1351/09
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
24.2.2010
5363-I-338/10

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

LEK

055948
24.2.2010
5363-I-337/10

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 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

Belupo

051560
9.1.2009
5363-I-72/09

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

Belupo

051551
9.1.2009
5363-I-71/09

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

Galex

024490
17.6.2009
5363-I-739/09

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

Alkaloid

091820 11.11.2009
5363-I-1794/09

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

Alkaloid

091839 11.11.2009
5363-I-1795/09

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

Alkaloid

099484
11.9.2008
5363-I-1483/08

20 mg

lizinopril
5 mg

10 mg

tableta

tableta

Vitabalans-MAH

C09AA03

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

Belupo

051535
9.1.2009
5363-I-75/09

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

Belupo

051527
9.1.2009
5363-I-76/09

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

Galex

024414
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 s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Alkaloid

091847 11.11.2009
5363-I-1796/09

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

Alkaloid

091855 11.11.2009
5363-I-1797/09

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 s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

032549
6.5.2009
5363-I-575/09

5.) 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

6.) 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

7.) 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

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

KRKA-MAH

012530
6.5.2009
5363-I-574/09

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

KRKA-MAH

018040
6.5.2009
5363-I-576/09

12.) 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

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

Egis VB-MAH

041467
2.3.2010
5363-I-350/10

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

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

KRKA-MAH

032638
6.5.2009
5363-I-587/09

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

KRKA-MAH

018112
6.5.2009
5363-I-586/09

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

KRKA-MAH

032611
6.5.2009
5363-I-584/09

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

KRKA-MAH

018120
6.5.2009
5363-I-582/09

perindopril

1,669 mg

3,338 mg

tableta

C09AA04

tableta

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

KRKA-MAH

018210
6.5.2009
5363-I-585/09

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

KRKA-MAH

018260
6.5.2009
5363-I-589/09

12.) Prenessa 4 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
13.) Prenessa 4 mg tablete
škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

018180
6.5.2009
5363-I-583/09
018228
6.5.2009
5363-I-588/09

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

LEK

061999
19.5.2009
5363-I-641/09

4.) 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

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 s 60 tabletami (2 x 30 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

099757
6.5.2009
5363-I-593/09

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

KRKA-MAH

099803
6.5.2009
5363-I-590/09

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

KRKA-MAH

099791
6.5.2009
5363-I-591/09

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 (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

099774
6.5.2009
5363-I-592/09

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

KRKA-MAH

099760
6.5.2009
5363-I-595/09

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

KRKA-MAH

099820
6.5.2009
5363-I-597/09

13.) 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

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

KRKA-MAH

099817
6.5.2009
5363-I-596/09

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

Serv. Ph.-MAH

019933
8.10.2008
5363-I-1615/08

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

KRKA

062219
19.7.2004
5363-I-495/04

3.) 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

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

KRKA

062286
19.7.2004
5363-I-500/04

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

KRKA

062278
19.7.2004
5363-I-499/04

6.) AMPRIL tablete 1,25 mg
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
7.) Piramil 1,25 mg tablete
škatla z 28 tabletami (7 x 4 tablete v dvojnem traku)

KRKA

062251
19.7.2004
5363-I-498/04
016276
1.12.2009
5363-I-1926/09

6,676 mg

ramipril

1,25 mg

KRKA-MAH

tableta

tableta

C09AA05

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

KRKA

062316
19.7.2004
5363-I-503/04

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

KRKA

062367
19.7.2004
5363-I-504/04

3.) 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

4.) 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

5.) 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

6.) 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

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

Actavis Mad-MAH

032093
30.7.2009
5363-I-995/09

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

Sandoz-MAH

016349
1.12.2009
5363-I-1930/09

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

Sandoz-MAH

016306
1.12.2009
5363-I-1928/09

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

Wörwag Ph.-MAH

058416
25.3.2009
5363-I-430/09

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

Wörwag Ph.-MAH

058378
25.3.2009
5363-I-431/09

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

Sanofi-Aventis

057827
7.9.2009
5363-I-1283/09

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

KRKA

062545
19.7.2004
5363-I-511/04

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

KRKA

062553
19.7.2004
5363-I-512/04

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

KRKA

062529
19.7.2004
5363-I-509/04

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

KRKA

062499
19.7.2004
5363-I-508/04

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

KRKA

062421
19.7.2004
5363-I-507/04

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

KRKA

062537
19.7.2004
5363-I-510/04

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

Actavis Mad-MAH

032433
30.7.2009
5363-I-996/09

8.) Piramil 5 mg tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Piramil 5 mg tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

016454
1.12.2009
5363-I-1933/09
016365
1.12.2009
5363-I-1931/09

10.) 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

11.) 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

12.) 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

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

2,5 mg

5 mg

tableta

tableta

Sandoz-MAH

Stran

5888 /

Št.

10 mg
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tableta

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

KRKA

062634
19.7.2004
5363-I-518/04

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

KRKA

062626
19.7.2004
5363-I-517/04

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

KRKA

062618
19.7.2004
5363-I-516/04

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 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

062561
19.7.2004
5363-I-513/04

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

KRKA

062588
19.7.2004
5363-I-514/04

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

Actavis Mad-MAH

032441
30.7.2009
5363-I-997/09

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

Sandoz-MAH

016470
1.12.2009
5363-I-1935/09

9.) 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

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

Arrow-MAH

036218
5.8.2008
5363-I-1281/08

3.) 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

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 z vsebnikom z 250 tabletami

Arrow-MAH

036242
5.8.2008
5363-I-1284/08

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

Arrow-MAH

036269
5.8.2008
5363-I-1285/08
036196
22.1.2010
5363-I-209/10

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 vsebnikom s 500 tabletami

Arrow-MAH

036331
5.8.2008
5363-I-1292/08

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

Arrow-MAH

036315
5.8.2008
5363-I-1290/08

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

Arrow-MAH

036285
22.1.2010
5363-I-210/10

fozinopril
10 mg

20 mg

tableta

C09AA09

Arrow-MAH

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

Arrow-MAH

036323
5.8.2008
5363-I-1291/08

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

Arrow-MAH

036307
5.8.2008
5363-I-1289/08

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

Arrow-MAH

036277
5.8.2008
5363-I-1286/08

8.) Fozinopril 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
27.1.2010
5363-I-211/10

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

Generics-MAH

057568
9.4.2010
5363-I-609/10

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

Arrow-MAH

046558
8.9.2008
5363-I-1429/08

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

Galex-MAH

078832
27.1.2010
5363-I-212/10

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

Generics-MAH

057622
9.4.2010
5363-I-610/10

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

Generics-MAH

057665
9.4.2010
5363-I-611/10

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
27.1.2010
5363-I-213/10

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

Generics-MAH

057690
9.4.2010
5363-I-612/10

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

Generics-MAH

057681
9.4.2010
5363-I-613/10

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

Abbott d.o.o.

074870
10.7.2009
5363-I-856/09

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

Abbott d.o.o.

074888
10.7.2009
5363-I-855/09

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

Arrow-MAH

046574
8.9.2008
5363-I-1431/08

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

Galex-MAH

078859
27.1.2010
5363-I-214/10

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

LEK

019542
10.3.2009
5363-I-350/09

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

LEK

007404
10.3.2009
5363-I-349/09

trandolapril
0,5 mg

1 mg

kapsula, trda

C09AA10

kapsula, trda

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

4 mg

enalapril + diuretiki
20 mg

kapsula, trda

tableta

C09BA02

Stran

5890 /

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

LEK

054607
4.2.2009
5363-I-172/09

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

LEK

054593
4.2.2009
5363-I-171/09

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

Belupo

051616
9.1.2009
5363-I-80/09

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

Belupo

051608
9.1.2009
5363-I-79/09

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

Actavis Isl.-MA

053660
12.1.2009
5363-I-93/09

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

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

Serv. Ph.-MAH

035955
22.7.2009
5363-I-949/09
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 s 30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

011002
7.5.2009
5363-I-608/09

7.) 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

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

KRKA-MAH

011070
7.5.2009
5363-I-613/09

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

KRKA-MAH

010995
7.5.2009
5363-I-609/09

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

Serv. Ph.-MAH

014141
22.7.2009
5363-I-948/09

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

Arrow-MAH

084573
10.9.2009
5363-I-1334/09

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

KRKA-MAH

011177
7.5.2009
5363-I-615/09

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

KRKA-MAH

011100
7.5.2009
5363-I-616/09

5.) Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete
škatla s 30 tabletami (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 (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

011207
7.5.2009
5363-I-619/09

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 (6 x 15 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

011231
7.5.2009
5363-I-618/09

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

Serv. Ph.-MAH

035963
22.7.2009
5363-I-950/09

lizinopril + diuretiki
10 mg

20 mg

perindopril +diuretiki
1,669 mg

3,338 mg

tableta

C09BA03

tableta

tableta

C09BA04

Arrow-MAH

tableta
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C09BA05

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

KRKA-MAH

037702
10.3.2010
5363-I-411/10

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

KRKA-MAH

015539
10.3.2010
5363-I-412/10

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

Teva NL1-MAH

054569
5.2.2009
5363-I-179/09

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

LEK-MAH

001104
16.2.2010
5363-I-292/10

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

LEK-MAH

036765
16.2.2010
5363-I-291/10

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 s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Ramipril HC Pliva 2,5 mg/12,5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

048666
15.7.2009
5363-I-903/09
048658
15.7.2009
5363-I-902/09

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

KRKA-MAH

037699
10.3.2010
5363-I-413/10

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

KRKA-MAH

015580
10.3.2010
5363-I-414/10

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-MAH

036773
16.2.2010
5363-I-293/10

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

LEK-MAH

001155
16.2.2010
5363-I-294/10

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

Actavis Isl.-MA

046272
1.9.2008
5363-I-1402/08

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

Actavis Isl.-MA

046264
1.9.2008
5363-I-1401/08

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

Pliva-MAH

048674
15.7.2009
5363-I-904/09

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

Pliva-MAH

048682
15.7.2009
5363-I-905/09

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

Sanofi-Aventis

012491
3.3.2008
5363-I-132/08

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

MSD-MAH

010731 29.12.2009
5363-I-2128/09

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
26.3.2010
5363-I-516/10

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
26.3.2010
5363-I-517/10

MSD-MAH

059498 29.12.2009
5363-I-2129/09

5 mg

losartan

12,5 mg

25 mg

50 mg

Pliva-MAH

tableta

filmsko obložena tableta

C09CA01

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

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

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

Generics-MAH

031380
2.12.2008
5363-I-1998/08
031364
2.12.2008
5363-I-1997/08

7.) 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

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

Teva NL1-MAH

054836
24.3.2009
5363-I-225/09

10.) Losartan TEVA 50 mg filmsko obložene tablete
škatla 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 (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

075574 28.12.2005
5363-I-1006/05

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

Pliva-MAH

007994
9.11.2006
5363-I-737/06

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

Pliva-MAH

075647 28.12.2005
5363-I-1007/05

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
26.3.2010
5363-I-518/10

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

MSD-MAH

022772 29.12.2009
5363-I-2131/09

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

MSD-MAH

012289 29.12.2009
5363-I-2130/09

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

KRKA

049506 20.11.2008
5363-I-1957/08

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

KRKA

049450 20.11.2008
5363-I-1956/08

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

KRKA

099649
15.6.2006
5363-I-432/06

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

KRKA

099652
15.6.2006
5363-I-433/06

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

Generics-MAH

031348
2.12.2008
5363-I-1999/08

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

Generics-MAH

031356
2.12.2008
5363-I-2000/08

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

Teva NL1-MAH

054755
24.3.2009
5363-I-226/09

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

Teva NL1-MAH

054763
24.3.2009
5363-I-227/09

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

Teva NL1-MAH

054771
24.3.2009
5363-I-228/09

12.) Losartan TEVA 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 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
26.3.2010
5363-I-519/10

100 mg

Generics-MAH

filmsko obložena tableta
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valsartan

40 mg

filmsko obložena tableta

Št.
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Stran

5893

C09CA03

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 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

046345
2.9.2008
5363-I-1407/08

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

Pliva-MAH

046353
2.9.2008
5363-I-1408/08

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10.) 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

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

KRKA

099973
22.8.2006
5363-I-551/06

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

KRKA

099987
22.8.2006
5363-I-550/06

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

Pliva-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 280 tabletami (20 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084840
22.9.2009
5363-I-1420/09

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

Lab.Liconsa-MAH

084832
22.9.2009
5363-I-1418/09

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 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084816
22.9.2009
5363-I-1417/09

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

Lab.Liconsa-MAH

084824
22.9.2009
5363-I-1416/09

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

Novartis-MAH

050563
27.5.2009
5363-I-665/09

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

KRKA

055816
22.8.2006
5363-I-548/06

3.) Valsacor 160 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) Valsartan Pliva 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
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 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

084735
22.9.2009
5363-I-1424/09

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

Lab.Liconsa-MAH

084727
22.9.2009
5363-I-1423/09

80 mg

160 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

Pliva-MAH

Stran

5894 /

Št.
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8.) 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

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

Lab.Liconsa-MAH

084700
22.9.2009
5363-I-1421/09

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

Lab.Liconsa-MAH

084719
22.9.2009
5363-I-1422/09

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)

Farmadent-MAH

039250
6.3.2008
5363-I-413/08

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

Farmadent-MAH

039209
6.3.2008
5363-I-412/08

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

LEK

074900
8.7.2009
5363-I-827/09

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

AstraZeneca

055603
24.9.2009
5363-I-1455/09

LEK-MAH

079685
24.8.2009
5363-I-1165/09

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

AstraZeneca

055638
24.9.2009
5363-I-1456/09

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

LEK-MAH

079693
24.8.2009
5363-I-1166/09

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

AstraZeneca

055611
24.9.2009
5363-I-1457/09

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

LEK-MAH

079715
24.8.2009
5363-I-1167/09

Irbesartan
75 mg

150 mg

300 mg

tableta

tableta

tableta

kandesartan

4 mg
tableta
1.) ATACAND 4 mg
škatla 28 tabletami (2x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) Candea 4 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
8 mg

16 mg

C09CA04

C09CA06

tableta

tableta
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Stran

5895

tableta

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

AstraZeneca

037710
24.9.2009
5363-I-1458/09

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

LEK-MAH

079740
24.8.2009
5363-I-1168/09

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

Boehringer N

003891 16.12.1998
EU/1/98/090/002

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

Bayer Sch.

004944 11.12.1998
EU/1/98/089/002

3.) PRITOR 40mg filmsko obložene tablete
56 tablet

Bayer Sch.

029270 11.12.1998
EU/1/98/089/003

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

Boehringer N

003883 16.12.1998
EU/1/98/090/006

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

Bayer Sch.

004928 11.12.1998
EU/1/98/089/007

3.) PRITOR 80mg filmsko obložene tablete
56 tablet

Bayer Sch.

029289 11.12.1998
EU/1/98/089/008

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)

Teva NL1-MAH

047317
24.9.2009
5363-I-1451/09

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

047341
24.9.2009
5363-I-1452/09

4.) 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

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

KRKA

049590 20.11.2008
5363-I-1950/08

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

KRKA

030171 20.11.2008
5363-I-1719/08

7.) Lorista H 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
8.) Losartan HCT Mylan 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

049620 20.11.2008
5363-I-1952/08
094870 21.12.2009
5363-I-2096/09

9.) 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

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 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

071153
10.6.2009
5363-I-720/09

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

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

KRKA

090247
9.4.2004
5363-I-217/04

5.) 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

telmisartan
40 mg

80 mg

losartan + diuretiki
50 mg

100 mg

tableta

C09CA07

tableta

filmsko obložena tableta

C09DA01

Generics-MAH

filmsko obložena tableta

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

KRKA

090182
9.4.2004
5363-I-218/04

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

KRKA

049670 20.11.2008
5363-I-1953/08

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

KRKA

049689 20.11.2008
5363-I-1954/08

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

KRKA

049697 20.11.2008
5363-I-1955/08

10.) 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

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

KRKA

090263
9.4.2004
5363-I-216/04

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

KRKA

090271
9.4.2004
5363-I-221/04

13.) 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

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)

LEK

071080
10.6.2009
5363-I-722/09

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

LEK

071110
10.6.2009
5363-I-723/09

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

KRKA-MAH

093998 30.11.2009
5363-I-1919/09
094030 30.11.2009
5363-I-1917/09

4.) 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

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

KRKA-MAH

041050
31.3.2010
5363-I-537/10

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

KRKA-MAH

040940
31.3.2010
5363-I-535/10

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

KRKA-MAH

040959
31.3.2010
5363-I-536/10

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

KRKA-MAH

041190
31.3.2010
5363-I-538/10

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

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 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

093840 30.11.2009
5363-I-1920/09

4.) 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

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

KRKA-MAH

040410
31.3.2010
5363-I-540/10

valsartan + diuretiki
80 mg

filmsko obložena tableta

valsartan + diuretiki (12,5mg)
160 mg

filmsko obložena tableta

C09DA03

KRKA-MAH

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

KRKA-MAH

040690
31.3.2010
5363-I-542/10

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

KRKA-MAH

040550
31.3.2010
5363-I-541/10

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

KRKA-MAH

040380
31.3.2010
5363-I-539/10

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)

Novartis-MAH

030104
17.8.2009
5363-I-1118/09

2.) 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

3.) 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

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

KRKA-MAH

093971 30.11.2009
5363-I-1924/09

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

KRKA-MAH

040860
31.3.2010
5363-I-544/10

6.) Valsaden 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)
7.) Valsaden 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

040908
31.3.2010
5363-I-545/10
040720
31.3.2010
5363-I-543/10

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

KRKA-MAH

040916
31.3.2010
5363-I-546/10

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
56 tablet

Bayer Sch.

029297
22.4.2002
EU/1/02/215/004

3.) 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

4.) 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

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

Boehringer N

030422
19.4.2002
EU/1/02/213/007

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

Bayer Sch.

014311
22.4.2002
EU/1/02/215/010

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

Bayer Sch.

029300
22.4.2002
EU/1/02/215/009

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

Bayer Sch.

014303
22.4.2002
EU/1/02/215/007

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

Boehringer N

042595
27.3.2008
EU/1/02/213/022

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

Boehringer N

042560
27.3.2008
EU/1/02/213/020

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

Boehringer N

042544
27.3.2008
EU/1/02/213/019

valsartan + diuretiki (25mg)
160 mg

filmsko obložena tableta

telmisartan + diuretiki
40 mg

tableta

telmisartan + diuretiki (12,5mg)
80 mg

tableta

telmisartan + diuretiki (25mg)
80 mg

tableta

C09DA03

KRKA-MAH

C09DA07

C09DA07

C09DA07

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

Boehringer N

042609
27.3.2008
EU/1/02/213/023

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

Boehringer N

042536
27.3.2008
EU/1/02/213/018

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

Boehringer N

042579
27.3.2008
EU/1/02/213/021

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

Boehringer N

042528
27.3.2008
EU/1/02/213/017

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

simvastatin
5 mg

filmsko obložena tableta

C10AA01

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

Ranbaxy VB-MAH 075140 30.12.2005
5363-I-1016/05
Ranbaxy VB-MAH 075132 30.12.2005
5363-I-1015/05

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

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

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

Teva NL1-MAH

047422 10.11.2008
5363-I-1814/08

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

Actavis Isl.-MA

046639
19.9.2008
5363-I-1541/08

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

Arrow-MAH

052124
2.4.2009
5363-I-468/09

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

Arrow-MAH

052132
2.4.2009
5363-I-469/09

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

LEK

038431
27.2.2008
5363-I-135/08

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

LEK

038423
27.2.2008
5363-I-136/08

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

Generics-MAH

014702 15.10.2008
5363-I-1643/08

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

Generics-MAH

014699 15.10.2008
5363-I-1642/08

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

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

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

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

10.) 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

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

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

KRKA-MAH

013420
25.3.2010
5363-I-522/10

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

KRKA-MAH

093580
25.3.2010
5363-I-520/10

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

KRKA-MAH

090069
25.3.2010
5363-I-521/10

10 mg

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

Actavis Isl.-MA

046647
19.9.2008
5363-I-1542/08

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

Arrow-MAH

052175
2.4.2009
5363-I-472/09

3.) Simvastatin Arrow 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
4.) Simvastatin Arrow 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 15 tabletami (1 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

052159
2.4.2009
5363-I-471/09
052140
2.4.2009
5363-I-470/09

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

LEK

038466
27.2.2008
5363-I-137/08

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

LEK

038458
27.2.2008
5363-I-138/08

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

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

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

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

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

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

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

Teva NL1-MAH

047481 10.11.2008
5363-I-1820/08

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

Teva NL1-MAH

047465 10.11.2008
5363-I-1818/08

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-MAH

013439
25.3.2010
5363-I-525/10

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

KRKA-MAH

093599
25.3.2010
5363-I-523/10

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

KRKA-MAH

090077
25.3.2010
5363-I-524/10

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 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

052183
2.4.2009
5363-I-473/09

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

Arrow-MAH

052191
2.4.2009
5363-I-474/09

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

LEK

038474
27.2.2008
5363-I-140/08

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

LEK

038482
27.2.2008
5363-I-139/08

6.) Simvastatin Mylan 40 mg filmsko obložene tablete
škatla 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 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
9.) Simvastatin Ranbaxy 40 mg filmsko obložene tablete
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ranbaxy VB-MAH 075639 30.12.2005
5363-I-1025/05
Ranbaxy VB-MAH 075469 30.12.2005
5363-I-1026/05

40 mg

Arrow-MAH

filmsko obložena tableta

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

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

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

Teva NL1-MAH

047511 10.11.2008
5363-I-1823/08

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

Teva NL1-MAH

047503 10.11.2008
5363-I-1822/08

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

Teva NL1-MAH

047490 10.11.2008
5363-I-1821/08

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

MSD-MAH

012831
9.12.2009
5363-I-1974/09

15.) 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

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

Menarini-MAH

046922
23.9.2008
5363-I-1551/08

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

KRKA

019038
2.4.2007
5363-I-224/07

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

KRKA

013447
2.4.2007
5363-I-225/07

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-MAH

002780
25.3.2010
5363-I-527/10

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

KRKA-MAH

002640
25.3.2010
5363-I-526/10

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

LEK

034215
20.2.2008
5363-I-254/08

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

Pliva-MAH

036714
11.9.2007
5363-I-605/07

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

LEK

034223
20.2.2008
5363-I-255/08

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

Pliva-MAH

036722
11.9.2007
5363-I-606/07

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

Actavis Isl.-MA

085820 21.10.2009
5363-I-1599/09

2.) 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)
80 mg
tableta s podaljšanim sproščanjem

Novartis-MAH

088889
17.6.2009
5363-I-743/09

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

Actavis Isl.-MA

083500
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.) Galistat 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Galex

098663
10.2.2010
5363-I-289/10

4.) 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

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

Medis ehf.-MAH

084875
16.3.2010
5363-I-464/10

80 mg

pravastatin
20 mg

40 mg

fluvastatin
40 mg

filmsko obložena tableta

tableta

C10AA03

tableta

kapsula, trda

C10AA04
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C10AA05

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
11.3.2010
5363-I-427/10

7.) 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

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

LEK

019127 14.12.2007
5363-I-962/07

9.) 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

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)

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

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

Actavis Isl.-MA

042412
11.3.2010
5363-I-428/10

7.) 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

8.) 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

9.) Tulip 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
40 mg
filmsko obložena tableta

LEK

040495 14.12.2007
5363-I-966/07

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

KRKA

032042
3.11.2009
5363-I-1694/09

3.) 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

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

042439
11.3.2010
5363-I-429/10

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

20 mg

80 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

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

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

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

MSD-SP-MAH

014559
23.7.2009
5363-I-956/09

2.) 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

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

KRKA

074845
14.7.2009
5363-I-893/09

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

KRKA

070890
1.6.2009
5363-I-682/09

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

KRKA

074829
14.7.2009
5363-I-894/09

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

KRKA

070980
1.6.2009
5363-I-681/09

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

KRKA

030473
13.1.2009
5363-I-94/09

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

Novartis-MAH

085154
6.5.2009
5363-I-599/09

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

Novartis-MAH

085170
6.5.2009
5363-I-600/09
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 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

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 s 126 tabletami (6 x 21 tablet v pretisnem omotu)

Stragen-MAH

092690
9.12.2009
5363-I-1990/09

4.) 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

5.) 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

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

ezetimib

10 mg

terbinafin

125 mg

250 mg

tableta

tableta

obložena tableta

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

D01BA02

tableta

levonorgestrel+ estrogen
0,15 mg

C10AX09

obložena tableta

Sandoz-MAH

G03AA07

G03AA10
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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)

Bayer Sch.-MAH

086584
1.4.2010
5363-I-584/10

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

Stragen-MAH

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

Gedeon Richter

081027
9.3.2005
5363-I-180/05

6.) 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

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

Pliva-MAH

056430
25.2.2009
5363-I-275/09

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

Pliva-MAH

056456
25.2.2009
5363-I-276/09

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

Bayer Sch.-MAH

023728 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.) Sildenafil Teva 25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami v pretisnem omotu (PVC/alu)

Teva NL

097250 30.11.2009
EU/1/09/584/003

3.) 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

4.) 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.) Sildenafil Teva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami v pretisnem omotu (PVC/alu)

Teva NL

097390 30.11.2009
EU/1/09/584/009

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

Pfizer VB

093564
14.9.1998
EU/1/98/077/006

4.) 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.) Sildenafil Teva 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 4 tabletami v pretisnem omotu (PVC/alu)

Teva NL

097420 30.11.2009
EU/1/09/584/015

3.) VIAGRA 100 mg filmsko obložene tablete
škatla z 8 tabletami v pretisnih omotih

Pfizer VB

093955
14.9.1998
EU/1/98/077/011

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

Pfizer VB

093572
14.9.1998
EU/1/98/077/010

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

KRKA

084280
21.9.2009
EU/1/09/551/010

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

obložena tableta

ciproteron + estrogen
2 mg

sildenafil

25 mg

50 mg

100 mg

obložena tableta

tableta

G03AA10

G03HB01

G04BE03

tableta

tableta

Stran
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G04CA02
kapsula s prirejenim sproščanjem, trda

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

Pliva-MAH

075485
18.7.2008
5363-I-683/08

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

Pliva-MAH

075477
18.7.2008
5363-I-682/08

3.) 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

4.) 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

5.) 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

6.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
7.) Morvesin 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem
škatla s 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

LEK

033880
27.2.2008
5363-I-195/08
033910
27.2.2008
5363-I-196/08

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

LEK

033430
27.2.2008
5363-I-191/08

10.) 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

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

LEK

033600
27.2.2008
5363-I-193/08

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

LEK

033120
27.2.2008
5363-I-189/08

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

Menarini-MAH

025720
11.2.2008
5363-I-215/08

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

Menarini-MAH

025640
11.2.2008
5363-I-214/08

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

LEK-MAH

001376
7.1.2010
5363-I-83/10

16.) 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

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

Aurobindo-MAH

097799
5.2.2010
5363-I-281/10

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

Aurobindo-MAH

097780
5.2.2010
5363-I-280/10

3.) 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

4.) 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

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

KRKA

052477
7.4.2006
5363-I-279/06

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) 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

finasterid
5 mg

filmsko obložena tableta

LEK

G04CB01

Uradni list Republike Slovenije

Št.

41 / 25. 5. 2010 /

Stran

5905

10.) 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

11.) 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

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
LEK
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 140 ml suspenzije in merilno kapalko

096946
3.3.2008
5363-I-361/08

2.) Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo
škatla s stekleničko s praškom za pripravo 35 ml suspenzije in merilno kapalko

LEK

034010
3.3.2008
5363-I-362/08

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

LEK

096911
3.3.2008
5363-I-359/08

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

LEK

096938
3.3.2008
5363-I-360/08

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 s stekleničko s 15 tabletami

LEK-MAH

069280
16.3.2009
5363-I-373/09

4.) 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

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

LEK-MAH

000817
16.3.2009
5363-I-376/09

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

GSK-MAH

005819
18.9.2006
5363-I-683/06

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

LEK

052973
6.12.2006
5363-I-898/06

8.) Amoksiklav SOLVO 625 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem omotu)

LEK

052965
6.12.2006
5363-I-897/06

1.) Amoksiklav 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

LEK-MAH

000787
16.3.2009
5363-I-379/09

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

LEK-MAH

000701
16.3.2009
5363-I-380/09

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

LEK-MAH

000639
16.3.2009
5363-I-378/09

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

GSK-MAH

005894
18.9.2006
5363-I-682/06

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

KRKA

017469
7.1.2009
5363-I-56/09

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

KRKA

019143
7.1.2009
5363-I-57/09

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

KRKA

017485
7.1.2009
5363-I-55/09

LEK

052957
6.12.2006
5363-I-900/06

LEK

052906
6.12.2006
5363-I-899/06

KRKA

096989 10.12.2007
5363-I-914/07

tableta za peroralno suspenzijo

875 mg

tableta

tableta za peroralno suspenzijo
8.) Amoksiklav SOLVO 1000 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v pretisnem omotu)
9.) Amoksiklav SOLVO 1000 mg tablete za peroralno suspenzijo
škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem omotu)
klaritromicin
J01FA09
250 mg
filmsko obložena tableta
1.) Fromilid 250 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Stran

5906 /
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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 s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

013854 31.12.2009
5363-I-2149/09

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

KRKA-MAH

013870 31.12.2009
5363-I-2150/09

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 plastenko s praškom za 30 ml suspenzije

Pliva-MAH

005924 10.10.2008
5363-I-1627/08

4.) 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

5.) 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

6.) 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

7.) 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

8.) 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

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

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

500 mg

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

LEK

086053
21.2.2008
5363-I-277/08

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

LEK

086045
21.2.2008
5363-I-276/08

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

Pliva-MAH

090166
14.4.2008
5363-I-680/08

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

Kemofarmacija

041700
19.3.2008
5363-I-520/08

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

levofloksacin
250 mg

filmsko obložena tableta

J01MA12

Stran
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3.) 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

4.) 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

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 1 tableto (1 x 1 tableta v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041661
19.3.2008
5363-I-516/08

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

Sanofi-Aventis

009210
5.6.2009
5363-I-702/09

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

Sanofi-Aventis

045632
5.6.2009
5363-I-701/09

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

Kemofarmacija

041793
19.3.2008
5363-I-529/08

2.) 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

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

Kemofarmacija

041823
19.3.2008
5363-I-532/08

4.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 200 tabletami (20 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041815
19.3.2008
5363-I-531/08

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

Kemofarmacija

041750
19.3.2008
5363-I-525/08

8.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 1 tableto (1 x 1 tableta v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041742
19.3.2008
5363-I-524/08

9.) Flexid 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

041785
19.3.2008
5363-I-528/08

10.) 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 50 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

083402
3.3.2010
5363-I-371/10

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

LEK

014745
11.3.2009
5363-I-351/09

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

KRKA

001341
14.1.2009
5363-I-107/09

2.) Diflucan 100 mg trde kapsule
škatla 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

500 mg

flukonazol
50 mg

100 mg

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

Kemofarmacija

J02AC01

kapsula, trda
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4.) Fluconazole Pliva 100 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

083461
3.3.2010
5363-I-372/10

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

Pliva-MAH

083542
3.3.2010
5363-I-373/10

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

LEK

034738
11.3.2009
5363-I-353/09

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

LEK

034703
11.3.2009
5363-I-352/09

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

KRKA

001023
14.1.2009
5363-I-108/09

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

KRKA

014354
14.1.2009
5363-I-110/09

3.) Diflazon 150 mg trde kapsule
škatla z 2 kapsulama (1 x 2 kapsuli v pretisnem omotu)

KRKA

014346
14.1.2009
5363-I-109/09

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

PfizerSARL1-MAH 067636
18.1.2010
5363-I-176/10

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

Pliva-MAH

083607
3.3.2010
5363-I-374/10

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

LEK

034746
11.3.2009
5363-I-354/09

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

1.) 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

2.) 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

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

Generics-MAH

055280
1.4.2010
5363-I-582/10

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

Generics-MAH

055140
1.4.2010
5363-I-581/10

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 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

GSK-MAH

093793
11.6.2004
5363-I-433/04

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

GSK-MAH

093785
11.6.2004
5363-I-434/04

LEK-MAH

026956
21.7.2009
5363-I-939/09

150 mg

ribavirin

200 mg

kapsula, trda

filmsko obložena tableta

J05AB04

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

valaciklovir
250 mg

500 mg

1000 mg

filmsko obložena tableta

J05AB11

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

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

Actavis Isl.-MA

095281 28.12.2009
5363-I-2117/09

Generics-MAH

015270
9.9.2008
5363-I-1443/08

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

Actavis Isl.-MA

043230
16.7.2008
5363-I-1126/08

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

Accord VB-MAH

077631
31.7.2009
5363-I-1018/09

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

Accord VB-MAH

077569
31.7.2009
5363-I-1017/09

5.) 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

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

Accord VB-MAH

077488
31.7.2009
5363-I-1013/09

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

Accord VB-MAH

085677 20.10.2009
5363-I-1577/09

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

Accord VB-MAH

077640
31.7.2009
5363-I-1015/09

10.) 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

11.) 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

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

LEK

018309
3.4.2007
5363-I-145/07

13.) Bikalutamid Synthon 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Synthon-MAH

043893
16.7.2008
5363-I-1127/08

14.) Bikalutamid Teva 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

025860
17.9.2008
5363-I-1507/08

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

AstraZeneca

085472
8.9.2009
5363-I-1255/09

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

Actavis Isl.-MA

049816
1.12.2008
5363-I-2006/08

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

LEK-MAH

085073
8.10.2009
5363-I-1491/09

3.) Bikalutamid Teva 150 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

034460
17.9.2008
5363-I-1508/08

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

AstraZeneca

019577
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)

Arrow-MAH

054496
13.2.2009
5363-I-232/09

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

Jacobsen1-MAH

077453
5.8.2009
5363-I-1040/09

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 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)
6.) ANASTROZOL MEDICO UNO 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Medico Uno-MAH

094340 22.12.2009
5363-I-2106/09
094307 22.12.2009
5363-I-2098/09

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

Medico Uno-MAH

bikalutamid

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

150 mg

anastrozol
1 mg

L02BB03

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

L02BG03

Medico Uno-MAH

094315 22.12.2009
5363-I-2103/09
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8.) 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

9.) 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

10.) 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

11.) 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

12.) 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

13.) 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

14.) 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

15.) 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

16.) 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

17.) 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

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 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048100
25.9.2008
5363-I-1678/08

23.) 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

24.) 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

25.) 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

26.) 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

27.) 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

28.) 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

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

HELM-MAH

048178
9.4.2010
5363-I-608/10

30.) Epsisolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
31.) Epsisolde 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

HELM-MAH

048135
9.4.2010
5363-I-604/10
048119
9.4.2010
5363-I-602/10

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

HELM-MAH

048151
9.4.2010
5363-I-606/10

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

HELM-MAH

048127
9.4.2010
5363-I-603/10

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

HELM-MAH

048143
9.4.2010
5363-I-605/10

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

HELM-MAH

048160
9.4.2010
5363-I-607/10

36.) 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

37.) 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

HELM-MAH
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38.) 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

39.) 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

40.) 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

41.) 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

42.) 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

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

PharOS, Grčija

052930
7.1.2009
5363-I-42/09

44.) Ozolan 1 mg filmsko obložene tablete
škatla 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 300 tabletami (30 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharOS, Grčija

053724
7.1.2009
5363-I-127/09

46.) 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

47.) 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

48.) 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

49.) 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

50.) 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

51.) 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

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

PharmaSwiss

047970
6.11.2009
5363-I-1723/09

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

PharmaSwiss

047961
6.11.2009
5363-I-1722/09

55.) Trasolette 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu)
56.) Trasolette 1 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

PharmaSwiss

048011
6.11.2009
5363-I-1726/09
047996
6.11.2009
5363-I-1725/09

57.) 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

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-MAH

058726
17.2.2010
5363-I-314/10

6.) 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

7.) 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

8.) 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

9.) 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

letrozol

2,5 mg

filmsko obložena tableta

PharmaSwiss

L02BG04
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10.) 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

11.) 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

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

Medico Uno-MAH

092878 17.12.2009
5363-I-2061/09

14.) 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

15.) 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

16.) Letrozol Teva 2,5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL1-MAH

047554
7.10.2008
5363-I-1605/08

17.) 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

18.) 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

19.) 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)
3.) Mofetilmikofenolat Teva 250 mg trde kapsule
škatla s 100 kapsulami v pretisnih omotih

LEK

045756
12.8.2009
5363-I-1088/09
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 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Roche VB

011940
14.2.1996
EU/1/96/005/002

2.) 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

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

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 50 tabletami v pretisnih omotih

Teva NL

037117
21.2.2008
EU/1/07/439/003

7.) 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

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

Mepha1-MAH

073164
1.2.2010
5363-I-254/10

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

mikofenolna kislina
250 mg

500 mg

diklofenak
50 mg

100 mg

kapsula

L04AA06

Teva NL

tableta

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)
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tableta s podaljšanim sproščanjem
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

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)

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

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

Arrow-MAH

025020
3.6.2008
5363-I-978/08

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

Generics-MAH

053015
17.3.2010
5363-I-496/10
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 15 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Actavis Mad-MAH

041173
26.2.2010
5363-I-325/10

2.) 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

3.) 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

4.) 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

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
17.3.2010
5363-I-497/10

7.) Meloxan 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Galex

055549
7.5.2009
5363-I-607/09

8.) MOVALIS 15 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Boehringer N

003832
16.6.2008
5363-I-666/08

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

Novartis-MAH

078026
31.3.2010
5363-I-550/10

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

Novartis-MAH

078107
31.3.2010
5363-I-551/10

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

Generics-MAH

025879
9.9.2008
5363-I-1434/08

15 mg

tizanidin
2 mg

4 mg

alendronska kislina
10 mg

70 mg

Galex

tableta

tableta

M03BX02

tableta

tableta

M05BA04

tableta

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

Generics-MAH

002020
9.9.2008
5363-I-1432/08

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

Generics-MAH

025887
9.9.2008
5363-I-1433/08

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

Pliva-MAH

014230
16.2.2007
5363-I-91/07

5.) Alendor 70 mg tablete
škatla s 40 tabletami (10 x 4 tablet v pretisnem omotu)
6.) Alendor 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Pliva-MAH

014290
16.2.2007
5363-I-92/07
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 s 4 tabletami (1 x 4 tablet v pretisnem omotu)

LEK

043559
5.6.2008
5363-I-1005/08

10.) Alendronat Lek 70 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablete v pretisnem omotu)

LEK

043567
5.6.2008
5363-I-1006/08

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

Kemofarmacija

025801
12.7.2007
5363-I-460/07

12.) Forosa 70 mg filmsko obložene tablete
škatla z 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 z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu)

Kemofarmacija

025810
12.7.2007
5363-I-462/07

14.) FOSAMAX enkrat tedensko 70 mg tablete
škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

MSD-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

3.) 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

4.) 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

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

KRKA

012084
4.2.2009
5363-I-176/09

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

Grünenthal

072583
10.9.2008
5363-I-1191/08

risedronska kislina
32,5 mg

tramadol

50 mg

100 mg

filmsko obložena tableta

kapsula, trda

Pliva-MAH

M05BA07

N02AX02

filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

3.) TRAMUNDIN 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem Medis
škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
100 mg

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

Grünenthal

077895
22.1.2008
5363-I-134/08

5.) 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

6.) 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

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)

Actavis Isl.-MA

044601
16.7.2008
5363-I-1124/08

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

Actavis Isl.-MA

035670
17.3.2008
5363-I-486/08

4.) 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 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044695
1.9.2009
5363-I-1228/09

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

Aurobindo-MAH

044679
1.9.2009
5363-I-1227/09

7.) Sumatriptan Aurobindo 50 mg tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
8.) Sumatriptan Aurobindo 50 mg tablete
škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

044709
1.9.2009
5363-I-1229/09
044717
1.9.2009
5363-I-1230/09

9.) 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

10.) 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

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

Sandoz-MAH

016535 24.11.2007
5363-I-820/07

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

Sandoz-MAH

016519 24.11.2007
5363-I-819/07

150 mg

200 mg

filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

filmsko obložena tableta s podaljšanim sproščanjem

tramadol + paracetamol
37,5 mg

sumatriptan
50 mg

filmsko obložena tableta

tableta

N02AX52

N02CC01

Aurobindo-MAH
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13.) Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 12 tabletami v dvojnem traku

Sandoz-MAH

016543 24.11.2007
5363-I-821/07

14.) 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

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

Aurobindo-MAH

044610
1.9.2009
5363-I-1233/09

6.) 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

7.) 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

8.) 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

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

Sandoz-MAH

016551 24.11.2007
5363-I-825/07

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

Sandoz-MAH

016586 24.11.2007
5363-I-827/07

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

Sandoz-MAH

016241 24.11.2007
5363-I-830/07

13.) Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

016225 24.11.2007
5363-I-829/07

14.) 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

1 mg
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

100 mg

alprazolam
0,5 mg

2 mg

tableta

tableta s podaljšanim sproščanjem

N05BA12

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

Stran
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Št.
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filmsko obložena tableta

1.) Sanval 10 mg filmsko obožene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

025739
20.7.2007
5363-I-491/07

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

LEK

079618
18.7.2007
5363-I-477/07

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

KRKA

052353
28.3.2006
5363-I-257/06

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

Pliva-MAH

060852
18.9.2009
5363-I-1386/09

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

Pliva-MAH

060836
18.9.2009
5363-I-1385/09

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

KRKA

064378
12.9.2006
5363-I-630/06

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

KRKA

064343
12.9.2006
5363-I-629/06

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

LEK

082880
5.12.2007
5363-I-895/07

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

LEK

074764
5.12.2007
5363-I-896/07

5.) Prozac 20 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

E.Lilly-MAH1

052884
17.2.2010
5363-I-321/10

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

Mepha1-MAH

011037
15.4.2009
5363-I-508/09

Generics-MAH

035491 28.11.2008
5363-I-1982/08

Sandoz-MAH

026409 29.10.2008
5363-I-1753/08

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

Sandoz-MAH

026050 29.10.2008
5363-I-1754/08

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

Sandoz-MAH

026069 29.10.2008
5363-I-1755/08

5.) 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

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

Actavis Isl.-MA

077712
19.1.2010
5363-I-188/10

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 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Sandoz-MAH

026166 29.10.2008
5363-I-1760/08

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

Sandoz-MAH

026158 29.10.2008
5363-I-1759/08

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

Sandoz-MAH

026107 29.10.2008
5363-I-1757/08

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

Sandoz-MAH

026115 29.10.2008
5363-I-1758/08

6.) Citalopram 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

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

Generics-MAH

070920
4.9.2008
5363-I-1417/08

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

Actavis Isl.-MA

077720
19.1.2010
5363-I-189/10

fluoksetin
20 mg

kapsula, trda

N06AB03

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

citalopram

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

20 mg

N06AB04

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

Sandoz-MAH

026182 29.10.2008
5363-I-1762/08

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

Sandoz-MAH

026190 29.10.2008
5363-I-1763/08

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

Sandoz-MAH

026174 29.10.2008
5363-I-1761/08

5.) Citalopram 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

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

Actavis Isl.-MA

077780
19.1.2010
5363-I-191/10

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 (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

054984
22.1.2009
5363-I-142/09

3.) PAROGEN 20 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami v plastičnem vsebniku
4.) Paroksetin Actavis 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

045101
4.9.2008
5363-I-1418/08
095206 28.12.2009
5363-I-2118/09

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

Aurobindo-MAH

097870
4.2.2010
5363-I-269/10

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

Aurobindo-MAH

097888
4.2.2010
5363-I-270/10

7.) 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

8.) 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

9.) 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

10.) 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 Aurobindo 30 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Aurobindo-MAH

097896
4.2.2010
5363-I-271/10

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

Aurobindo-MAH

097900
4.2.2010
5363-I-272/10

4.) 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

5.) 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

6.) 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

paroksetin
20 mg

30 mg

sertralin

50 mg

filmsko obložena tableta

N06AB05

Actavis Isl.-MA

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

N06AB06

Stran

5920 /

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

Sandoz-MAH

035696
3.10.2005
5363-I-698/05

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

Sandoz-MAH

035661
3.10.2005
5363-I-696/05

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

Actavis Isl.-MA

050130
4.12.2008
5363-I-2031/08

8.) Sertralin Arrow 50 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Arrow-MAH

042790
5.5.2008
5363-I-778/08

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

Generics-MAH

025534
4.9.2008
5363-I-1419/08

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

Teva NL-MAH

027464
20.2.2008
5363-I-270/08

11.) Sertralin TEVA 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu)
12.) ZOLOFT 50 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Teva NL-MAH

100 mg

012220
20.2.2008
5363-I-271/08
Pfizer SARL-MAH 089826
9.3.2005
5363-I-199/05

filmsko obložena tableta

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

KRKA

016047 11.10.2006
5363-I-771/06

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

Pliva-MAH

041297 18.11.2008
5363-I-1923/08

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

Pliva-MAH

041300 18.11.2008
5363-I-1922/08

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

Sandoz-MAH

035726
3.10.2005
5363-I-700/05

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

Sandoz-MAH

035734
3.10.2005
5363-I-701/05

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

Actavis Isl.-MA

049999
4.12.2008
5363-I-2032/08

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

Arrow-MAH

042781
5.5.2008
5363-I-779/08

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

Generics-MAH

025542
4.9.2008
5363-I-1420/08

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

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)

KRKA-MAH

058831
1.4.2010
5363-I-568/10

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

KRKA-MAH

058840
1.4.2010
5363-I-569/10

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 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

098655
25.2.2010
5363-I-341/10

6.) 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

7.) Escitalopram Mylan 5 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

101966
16.3.2010
5363-I-470/10

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

Teva NL1-MAH

083470
5.11.2009
5363-I-1705/09
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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)
3.) Ecytara 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

058807
1.4.2010
5363-I-571/10
058793
1.4.2010
5363-I-570/10

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

KRKA

098639
25.2.2010
5363-I-342/10

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.) 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

7.) 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

8.) Escitalopram Mylan 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

101974
16.3.2010
5363-I-471/10

9.) 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)

KRKA-MAH

058815
1.4.2010
5363-I-572/10

3.) Ecytara 20 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

058823
1.4.2010
5363-I-573/10

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

KRKA

098647
25.2.2010
5363-I-343/10

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.) 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

7.) 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

1.) 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

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

Actavis Isl.-MA

035190
17.3.2010
5363-I-483/10

1.) 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

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

KRKA

070114
16.6.2008
5363-I-745/08

3.) 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

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

KRKA

033057
17.1.2008
5363-I-125/08
035360
17.3.2010
5363-I-484/10

15 mg

20 mg

mirtazapin
15 mg

30 mg

KRKA-MAH

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

orodisperzibilna tableta

N06AX11

filmsko obložena tableta

orodisperzibilna tableta

Actavis Isl.-MA

Stran

5922 /

Št.

45 mg
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filmsko obložena tableta

1.) 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

2.) 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

3.) 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

4.) 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

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

Actavis Isl.-MA

035599
18.3.2010
5363-I-485/10

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

Wörwag Ph.-MAH

078999
24.7.2009
5363-I-963/09

7.) Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078980
24.7.2009
5363-I-962/09

8.) Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079162
24.7.2009
5363-I-968/09

9.) 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

10.) 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

11.) 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

12.) Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078972
24.7.2009
5363-I-961/09

13.) Venlagamma 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079120
24.7.2009
5363-I-966/09

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

Lab.Liconsa-MAH

092568 10.12.2009
5363-I-2004/09

15.) 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

16.) Faxiprol 37,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
17.) Faxiprol 37,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

092584 10.12.2009
5363-I-2002/09
092576 10.12.2009
5363-I-2003/09

orodisperzibilna tableta

venlafaksin
37,5 mg

N06AX16
kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

tableta s podaljšanim sproščanjem

75 mg

Lab.Liconsa-MAH

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

1.) 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

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

KRKA-MAH

046094
25.3.2009
5363-I-425/09

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

KRKA-MAH

046078
25.3.2009
5363-I-424/09

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
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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 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079227
24.7.2009
5363-I-972/09

9.) 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

10.) 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

11.) 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

12.) 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

13.) Venlagamma 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079383
24.7.2009
5363-I-976/09

14.) Venlagamma 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079197
24.7.2009
5363-I-970/09

15.) Venlagamma 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

079219
24.7.2009
5363-I-969/09

16.) 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

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 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

092630 10.12.2009
5363-I-2005/09

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

Lab.Liconsa-MAH

092606 10.12.2009
5363-I-2008/09

1.) 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

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

KRKA-MAH

046167
25.3.2009
5363-I-428/09

3.) Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu)
4.) EFECTIN ER 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

046175
25.3.2009
5363-I-429/09
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 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078883
24.7.2009
5363-I-977/09

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

Wörwag Ph.-MAH

078891
24.7.2009
5363-I-978/09

10.) Venlagamma 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

Wörwag Ph.-MAH

078921
24.7.2009
5363-I-980/09

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

Wörwag Ph.-MAH

078956
24.7.2009
5363-I-983/09

12.) 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

13.) 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

14.) 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

tableta s podaljšanim sproščanjem

150 mg

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

Wyeth Dunaj

Stran

5924 /

Št.
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15.) 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

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

Lab.Liconsa-MAH

092487 10.12.2009
5363-I-2012/09

17.) 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

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 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Lab.Liconsa-MAH

092517 10.12.2009
5363-I-2009/09

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
17.2.2010
5363-I-322/10

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)

Generics-MAH

061603
9.12.2009
5363-I-1981/09

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

Teva NL1-MAH

048763 20.11.2008
5363-I-1941/08

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

KRKA

080225
4.1.2008
5363-I-24/08

Egis Mad-MAH

074195 27.11.2009
5363-I-1916/09

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

Egis Mad-MAH

074187 27.11.2009
5363-I-1915/09

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

PfizerSARL1-MAH 000809
17.2.2010
5363-I-323/10

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.) Ivagalmin 1,5 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Galex-MAH

096326
13.1.2010
5363-I-126/10

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

Galex-MAH

096334
13.1.2010
5363-I-127/10

tableta s podaljšanim sproščanjem

donepezil

4,56 mg

filmsko obložena tableta

N06DA02

9,12 mg
filmsko obložena tableta
1.) Alzepil 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu)

rivastigmin
1,5 mg

kapsula, trda

N06DA03

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

kapsula, trda
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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.) Ivagalmin 4,5 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu)

Galex-MAH

096342
13.1.2010
5363-I-128/10

3.) 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)
2.) Ivagalmin 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
096369
13.1.2010
5363-I-129/10

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

Teva NL

072664
17.4.2009
EU/1/09/513/016

KRKA

060976
11.5.2009
EU/1/09/525/042

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

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

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

kapsula, trda

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

kapsula, trda

Galex-MAH

orodisperzibilna tableta
4.) Nimvastid 6 mg orodisperzibilne tablete
škatla z 28 tabletami v enoodmernih pretisnih omotih

galantamin
4 mg

8 mg

8 mg

12 mg

betahistin
8 mg

filmsko obložena tableta

N06DA04

filmsko obložena tableta

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

filmsko obložena tableta

tableta

N07CA01

Stran
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tableta

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

Pliva-MAH

049794 27.11.2008
5363-I-1975/08
049786 27.11.2008
5363-I-1974/08

5.) 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

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

Pliva-MAH

049751 27.11.2008
5363-I-1972/08

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

Solvay NL-MAH

018252
10.9.2008
5363-I-1435/08

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

Solvay NL-MAH

018279
10.9.2008
5363-I-1436/08

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

Solvay NL-MAH

018368
10.9.2008
5363-I-1437/08

1.) RILUTEK 50 mg filmsko obložene tablete
56 tablet

Aventis F

081264
10.6.1996
EU/1/96/010/001

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

Actavis Isl.-MA

097918
22.1.2010
5363-I-224/10

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)

KRKA-MAH

018813
26.1.2010
5363-I-225/10

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

1.) Monkasta 5 mg žvečljive tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA-MAH

018821
26.1.2010
5363-I-226/10

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)

KRKA-MAH

013030
26.1.2010
5363-I-227/10

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

KRKA-MAH

012980
25.1.2010
5363-I-228/10

24 mg

riluzol

50 mg

oksimetazolin
0,5 mg/ml

montelukast
4 mg

5 mg

10 mg

tableta

filmsko obložena tableta

pršilo za nos, raztopina

žvečljiva tableta

Pliva-MAH

N07XX02

R01AA05

R03DC03

žvečljiva tableta

filmsko obložena tableta
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Teva NL1-MAH

058882
4.11.2008
5363-I-1791/08

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 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

035912
16.6.2008
5363-I-939/08

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

LEK

035920
16.6.2008
5363-I-940/08

3.) 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

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 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

035947
16.6.2008
5363-I-942/08

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

KRKA

006335
14.1.2005
5363-I-11/05

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

KRKA

008435
14.1.2005
5363-I-10/05

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

KRKA

010952
6.8.2008
5363-I-891/08

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

Medis

010669
8.7.2009
5363-I-815/09

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

KRKA

043605
8.5.2008
5363-I-1058/08

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

KRKA

043591
8.5.2008
5363-I-1057/08

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

Medis

032751 14.11.2007
5363-I-783/07

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

Medis

032778 14.11.2007
5363-I-784/07

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

SP-Belgija-MAH

071978
14.9.2006
5363-I-651/06

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

SP-Belgija-MAH

062987
20.2.2007
5363-I-116/07

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

LEK

020583
25.9.2006
5363-I-701/06

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

LEK

074403
25.9.2006
5363-I-702/06

5.) Flonidan S 10 mg tablete
škatlica z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

079707
25.9.2006
5363-I-704/06

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

Pliva-MAH

058262
3.8.2009
5363-I-1020/09
058238
3.8.2009
5363-I-1019/09

4.) SINGULAIR 10 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet ali 2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
cetirizin
R06AE07
1 mg
peroralna raztopina

10 mg

levocetirizin
5 mg

loratadin

10 mg

filmsko obložena tableta

filmsko obložena tableta

tableta

R06AE09

R06AX13

Pliva-MAH

Stran
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filmsko obložena tableta

R06AX26

1.) Ewofex 120 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ewopharma-MAH

038440
3.3.2008
5363-I-353/08

2.) Ewofex 120 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Ewopharma-MAH

038504
3.3.2008
5363-I-354/08

3.) Feksofenadin Lek 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

4.) Feksofenadin Mylan 120 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Generics-MAH

035807
11.9.2008
5363-I-1485/08

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

168 mg

filmsko obložena tableta

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni list
RS, št. 17/10 in 35/10 – popr.).
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 715-0017/2010
Ljubljana, dne 3. maja 2010
EVA 2010-2711-0031
dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec., l.r.
Direktorica
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OBČINE
BOVEC
2069.

40

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Bovec za leto 2009

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 24/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec
(Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na
28. redni seji dne 12. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Bovec
za leto 2009

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

866.431,09

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

8.677,03

409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

4.500,00

42

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.171.756,71
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.475.697,96

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

2.751.957,65

43

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.264.266,00

71

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

809.686,35

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

4.299.834,84

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

4.299.834,84

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431 + 432)

346.953,75

431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.
OSEBAM, KI NISO PR. POR.

269.924,15

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

77.029,60

268.097,35

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (prih.-odhod.)

723.740,31

B.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

511.826,83

IV.

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

712 DENARNE KAZNI

3.780,52

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG.
SREDSTEV

74

122.049,91

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

73

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

219.594,30

2.186,43

4.359,13

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

2.733,10

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

1.500,00

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

1.233,10

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
(IV.-V.)

11.577,79

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

/

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

/

V.

83.696,28

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

250,38

TRANSFERNI PRIHODKI

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

/

250,38

3.612.112,09

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

2.273.184,04

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČUNA IZ SRED.
PRORAČUNA EU

1.338.928,05

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.330.481,99

14.310,89
9.951,76

124.606,57

PREJETE DONACIJE (730+731)

–158.725,28

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

81.339,96
83.696,28

21.546,74
427.586,58

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

1.380.869,58

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
72

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE

A.

364.725,52
58.490,18

41

2. člen
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2009 izkazuje:

1.302.823,82

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za
leto 2009, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

70

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)

23.825,80
23.825,80
–147.147,49

Stran
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X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII:)

XI.

NETO FINANCIRANJE

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
NA DAN 31. 12. 2009

Št.
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0
158.725,28
15.637,73

3. člen
Presežek sredstev na računu v višini 15.637,73 EUR se
prenese v naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenje.
Št. 410-01/2009-8
Bovec, dne 13. maja 2010
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

DOBREPOLJE
2070.

Odlok o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka
za območje urejanja obrtne cone Predstruge

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZPNačrt-A),
17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), določil Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07),
določil Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje (Uradni list
RS, št. 98/99, 31/00, 110/09) ter 14. člena Statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine
Dobrepolje na 26. redni seji dne 13. 4. 2010 sprejel

Obračunski stroški opremljanja so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih
prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Zemljišče, namenjeno za gradnjo, je zemljiška parcela
oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi
objekt.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

II. OBRAČUNSKA OBMOČJA
3. člen
Vsa zemljišča skupaj predstavljajo eno obračunsko območje, ki je zaradi vsebinske ločenosti, zaradi različnega načina
financiranja in izbiranja končnega izvajalca del razdeljeno na
dva manjša dela, in sicer:
1. del obsega obrtno cono Predstruge;
2. del obsega območje mostu na SV robu ureditvenega
območja.
Drugi del sega tudi izven območja OC Predstruge in obsega tudi novo ureditev obstoječe regionalne ceste z oznako R3
647 Perovo–Grosuplje–Mlačevo–Krka in Mlačevo–Rašica na
odseku 1368 Mlačevo–Rašica z dodanim zavijalnim pasom.
Območje urejanja je razdeljeno na funkcionalne enote,
katerih površina je prikazana v »Preglednici 1«.
Preglednica 1: Prikaz površin po funkcionalnih enotah
Oznaka enote

Parcela
(površina zemljišča,
ki se komunalno opremlja)

Neto tlorisna
površina

FCP1

11.494,56 m2

8.046,19 m2

FCP2

24.193,37 m2

16.935,36 m2

FCP3

34.828,59 m2

24.380,01 m2

Skupaj

70.516,52 m2

49.361,56 m2

III. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje urejanja
obrtne cone Predstruge
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje obrtne cone Predstruge in podrobnejša
merila za odmero komunalnega prispevka.
2. člen
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja
zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec
za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da mu je omogočen priključek na lokalno komunalno
infrastrukturo oziroma da bo ta v določenem roku in obsegu
zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil.
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.

4. člen
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo komunalne opreme v dveh obračunskih območjih.
Skupni stroški komunalnega opremljanja obrtne cone
Predstruge so prikazani v Preglednici 2. Upoštevani so tudi
stroški odkupov zemljišč.
Cene so preračunane na nivo cen oktober 2009. Vse
cene so brez DDV.
Podlaga za odmero komunalnega prispevka v obračunskem območju je višina obračunskih stroškov komunalne opreme (Preglednica 3). Obračunski stroški komunalne opreme so
tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz
sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo
določljive zavezance.
Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški,
zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih
investicij. Obračunski stroški ne vsebujejo stroškov za plinovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.
Za obravnavano območje ni predvidenih drugih virov financiranja, tako da celoten strošek investicije v načrtovano komunalno opremo bremeni zavezance za plačilo komunalnega
prispevka, ki morajo sorazmerni znesek obračunskih stroškov
poravnati oziroma skleniti pogodbo o opremljanju pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
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Preglednica 2: Skupni stroški komunalnega opremljanja za območje obrtne cone Predstruge
Skupni stroški

1. območje

Vrsta komunalne
opreme

%

Cesta (z javno
razsvetljavo)

delež

26,11% 21,14%

2. območje

Cena
(ocena
investicije)

%

496.095,27 €

4,70%

delež

3,84%

Skupaj

Cena
(ocena
investicije)

%

65.000,00 € 17,11% 13,90%

Lokalna cesta
- zavijalni pas,
križišče

0,00%

0,00%

Vrednost zemljišč
(ceste in pločniki)

3,17%

2,57%

Most

0,00%

0,00%

Hodnik za pešce

6,84%

5,54%

129.914,87 €

0,58%

0,47%

15,13% 12,25%

287.500,00 €

5,62%

4,58%

7,42%

174.077,74 €

0,35%

0,28%

4.808,91 €

Padavinsko kanalizacijsko omrežje
20,25% 16,40%

384.789,79 €

0,52%

Podporni zid
Odpadno kanalizacijsko omrežje

9,16%

- € 12,66% 10,33%
60.282,13 €

0,00%

Cena
(ocena
investicije)
561.095,27 €

175.000,00 €

5,34%

4,33%

175.000,00 €

- €

1,84%

1,49%

60.282,13 €

970.000,00 € 29,58% 24,03%

970.000,00 €

0,00%

- € 70,17% 57,25%

delež

7.988,89 €

4,21%

3,42%

137.903,76 €

77.644,51 € 11,14%

9,05%

365.144,51 €

5,46%

4,43%

178.886,64 €

0,42%

7.121,68 € 11,95%

9,71%

391.911,47 €

Vodovodno in
hidrantno omrežje

5,01%

4,05%

95.116,55 €

0,19%

0,15%

2.617,24 €

2,98%

2,42%

97.733,79 €

Prestavitev
vodovoda

0,00%

0,00%

- €

2,17%

1,77%

30.000,00 €

0,91%

0,74%

30.000,00 €

Ekološki otok

0,17%

0,14%

3.200,00 €

0,00%

0,00%

€

0,10%

0,08%

3.200,00 €

Elektro omrežje

2,06%

1,67%

39.226,29 €

1,00%

0,82%

13.824,95 €

1,62%

1,31%

53.051,24 €

TK omrežje

2,08%

1,68%

39.436,54 €

0,00%

0,00%

- €

1,20%

0,98%

39.436,54 €

Plinovodno
omrežje

10,01%

8,11%

190.241,21 €

2,05%

1,67%

28.290,15 €

6,66%

5,41%

218.531,36 €

Nepredvidena dela 10,00%

8,10%

189.988,04 € 10,00%

8,16%

138.229,63 € 10,00%

8,12%

327.897,67 €

Projektna dokumentacija

3,00%

2,43%

56.996,41 €

2,08%

1,70%

28.800,00 €

2,62%

2,13%

85.796,41 €

Geodetske storitve

2,50%

2,02%

47.497,01 €

2,50%

2,04%

34.557,41 €

2,50%

2,03%

81.974,42 €

Parcelacija

2,50%

2,02%

47.497,01 €

2,50%

2,04%

34.557,41 €

2,50%

2,03%

81.974,42 €

Inženiring

3,00%

2,43%

56.996,41 €

3,00%

2,45%

41.468,89 €

3,00%

2,44%

98.369,30 €

2,50%

2,02%

47.497,01 €

2,50%

2,04%

34.557,41 €

2,50%

2,03%

81.974,42 €

Nadzor
Skupaj

123,50% 100,00% 2.346.352,28 € 122,58% 100,00% 1.694.467,08 € 123,12% 100,00% 4.036.963,36 €

Preglednica 3: Obračunski stroški komunalnega opremljanja za območje obrtne cone Predstruge
Obračunski stroški
Vrsta komunalne
opreme
Cesta (z javno
razsvetljavo)

1. območje
%

delež

30,48% 24,64%

2. območje

Cena
(ocena
investicije)
496.095,27 €

%

delež

Cena
(ocena
investicije)

%

delež

1,60%

- € 12,05%

9,62%

150.000,00 €

5,22%

4,20%

150.000,00 €

0,00%

- €

2,10%

1,69%

60.282,13 €

970.000,00 € 33,76% 27,15%

970.000,00 €

0,00%

0,00%

Vrednost zemljišč
(ceste in pločniki)

3,70%

2,99%

Most

0,00%

0,00%

Hodnik za pešce

7,98%

6,45%

129.914,87 €

0,64%

0,51%

17,66% 14,28%

287.500,00 €

6,24%

4,98%

60.282,13 €

0,00%

- € 77,90% 62,21%

25.000,00 € 18,14% 14,59%

Cena
(ocena
investicije)

2,01%

Lokalna cesta - zavijalni pas, križišče

Podporni zid

Skupaj

7.988,89 €

4,80%

521.095,27 €

3,86%

137.903,76 €

77.644,51 € 12,71% 10,22%

365.144,51 €
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Obračunski stroški
Vrsta komunalne
opreme
Odpadno kanalizacijsko omrežje
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1. območje
%

10,69%

delež

2. območje

Cena
(ocena
investicije)

%

Skupaj

Cena
(ocena
investicije)

delež

%

6,23%

delež

Cena
(ocena
investicije)

8,65%

174.077,74 €

0,39%

0,31%

4.808,91 €

5,01%

178.886,64 €

Padavinsko kanalizacijsko omrežje
23,64% 19,11%

384.789,79 €

0,57%

0,46%

7.121,68 € 13,64% 10,97%

391.911,47 €

Vodovodno in
hidrantno omrežje

5,84%

4,72%

95.116,55 €

0,21%

0,17%

2.617,24 €

3,40%

2,74%

97.733,79 €

Prestavitev
vodovoda

0,00%

0,00%

- €

2,41%

1,92%

30.000,00 €

1,04%

0,84%

30.000,00 €

3.200,00 €

0,00%

0,00%

- €

0,11%

0,09%

3.200,00 €

162.777,63 € 10,00%

7,99%

124.518,12 € 10,00%

8,04%

287.295,76 €

Ekološki otok

0,20%

0,16%

10,00%

8,08%

Projektna
dokumentacija

3,00%

2,43%

48.833,29 €

2,31%

1,85%

28.800,00 €

2,70%

2,17%

77.633,29 €

Geodetske storitve

2,50%

2,02%

40.694,41 €

2,50%

2,00%

31.129,53 €

2,50%

2,01%

71.823,94 €

Parcelacija

2,50%

2,02%

40.694,41 €

2,50%

2,00%

31.129,53 €

2,50%

2,01%

71.823,94 €

Inženiring

3,00%

2,43%

48.833,29 €

3,00%

2,40%

37.355,44 €

3,00%

2,41%

86.188,73 €

2,50%

2,02%

40.694,41 €

2,50%

2,00%

31.129,53 €

2,50%

2,01%

71.823,94 €

Nepredvidena dela

Nadzor
Skupaj

123,70% 100,00% 2.013.503,79 € 125,22% 100,00% 1.559.243,38 € 124,36% 100,00% 3.572.747,16 €

Preglednica 4: Prikaz obračunskih stroškov po funkcionalnih enotah
1. obračunsko ob- 2. obračunsko območje po enotah
močje po enotah
FCP1
328.211,60 €
254.164,79 €
FCP2
690.808,94 €
534.957,65 €
FCP3
994.483,25 €
770.120,93 €
SKUPAJ
2.013.503,79 €
1.559.243,38 €
Upoštevani so tudi stroški odkupov zemljišč.
Cene so preračunane na nivo cen oktober 2009. Vse
cene so brez DDV.
Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo
se odmerijo v skladu s 4. členom Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 42/95,
16/96).
Oznaka enote

IV. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA m2 ZEMLJIŠČA, NAMENJENEGA
ZA GRADNJO, IN NA m2 NETO TLORISNE
POVRŠINE OBJEKTOV

m 2:

5. člen
Preglednica 5: Preračun obračunskih stroškov na enoto

Stroški komunalne opreme
3.572.747,16 €
(ps) prispevna stopnja zavezanca
1,0
Površina obračunskih območij
70.516,52 m²
Površina neto tlorisnih površin objektov
49.361,56 m²
Cpi1 (obračunski stroški načrtovane infrastrukture na m2 zemljišča predvidenega za
pozidavo)
50,67 €/m2
Cti1 (obračunski stroški načrtovane infrastrukture na m2 neto tlorisne površine
objekta)
72,38 €/m2
Površina celotnega območja, ki se v območju urejanja
obrtne cone Predstruge komunalno opremlja v enem obračunskem območju meri 70.516,52 m².

Cena izgradnje prometne, komunalne in energetske infrastrukture, cena izdelave programa opremljanja, ocene stroškov
izdelave projektne dokumentacije za objekte in naprave ter
površine, ki sestavljajo komunalno, energetsko in prometno
opremo in njihovo priključitev na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov, ocene stroškov izdelave geodetskih posnetkov
in stroški izdelave parcelacije ter stroškov tehničnega svetovanja, gradbenega inženiringa in nadzora skupaj znašajo
3.572.747,16 €, preračunano na nivo cen oktober 2009.
Cena načrtovane komunalne opreme na m2 zemljišča
predvidenega za gradnjo znaša 50,67 €/m2.
Cena načrtovane komunalne opreme na m2 neto tlorisne
površine objektov znaša 72,38 €/m².
V. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Komunalni prispevek načrtovane komunalne opreme se
izračunava po naslednji formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
KPij
Aparcela
Cpij
Dp
Kdejavnost
Atlorisna
Ctij
Dt
i
j

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
površina parcele,
obračunski stroški, preračunani na m2 zemljišča,
predvidenega za gradnjo, na obračunskem območju
za posamezno vrsto komunalne opreme,
delež zemljišča, predvidenega za pozidavo, pri
izračunu komunalnega prispevka,
faktor dejavnosti,
neto tlorisna površina objekta,
obračunski stroški, preračunani na m² neto tlorisne
površine objekta, na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme,
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka,
posamezna vrsta komunalne opreme,
posamezno obračunsko območje.
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7. člen
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na
območju občine se izračunava v skladu s 4. členom Odloka o
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 42/95, 16/96).
8. člen
Skupni komunalni prispevek se izračunava kot vsota komunalnega prispevka načrtovane komunalne opreme in komunalnega prispevka obstoječe komunalne opreme po naslednji formuli:
KP = ΣKPij + ΣKPi,obst

Št.

10. člen
(1) Investitor z Občino Dobrepolje sklene pogodbo o opremljanju za izgradnjo komunalne infrastrukture.
(2) Investitor mora infrastrukturo zgraditi, zanjo pridobiti
gradbeno in uporabno dovoljenje in jo predati Občini Dobrepolje oziroma upravljavcem posamezne infrastrukture.
(3) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja poravnati sorazmerni znesek komunalnega prispevka za
priklop na obstoječo infrastrukturo.
(4) Osnova za pogodbo o opremljanju oziroma odmerno
odločbo je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
urejanja obrtne cone Predstruge, ki ga je izdelalo podjetje
MATRIKA, Andrej Novak s.p., Paradiž 3, Trebnje, z datumom
november 2009, št. projekta PO-017/2009-DO.
(5) Program opremljanja je na vpogled na Občini Dobrepolje.
VII. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namensko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja
na območju.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2009
Dobrepolje, dne 13. aprila 2010
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.
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GRAD
2071.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Grad za leto 2009

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. ter 93. člena
Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01
in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 29. redni seji dne
26. marca 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Grad
za leto 2009

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
9. člen
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine (Dpi in Dti)
S tem odlokom se določi, da je razmerje med delom
zemljišča, predvidenega za pozidavo, in merilom neto tlorisne
površine predvidenih objektov (Dpi in Dti) pri izračunu komunalnega prispevka Dpi: Dti = 0,5: 0,5.
Faktor dejavnosti (Kdejavnost)
Glede na načrtovano gradnjo se s tem odlokom določi
faktor dejavnosti – Kdejavnost = 1.
Indeksiranje stroškov opremljanja
Izračunana vrednost Cpi in Cti velja na dan 31. oktober
2009. Obračunski stroški opremljanja stavbnih zemljišč se pri
izračunu komunalnega prispevka na dan izračuna revalorizirajo
z indeksi cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
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1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Grad za leto 2009, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grad je realiziran v
naslednjih zneskih:
v EUR
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

Skupaj prihodki

3.258.097

II. Skupaj odhodki

3.841.934

III. Proračunski presežek (I. – II.)

–583.837

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

1.022

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.)

1.022

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna

1.083.000

VIII. Odplačilo dolga

76.435

IX. Sprememba stanja sredstev na računu
X. Neto zadolževanje (VIII. – IX.)
XI. Neto financiranje

423.750
1.006.565
583.837

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12.
preteklega leta

1.421

3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2009 ter njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-473/10-OS
Grad, dne 26. marca 2010
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

Stran
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GROSUPLJE

2072.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorsko ureditvenih pogojev – Generalni
PUP Občine Grosuplje, dopolnitev 2010

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet
Občine Grosuplje na 34. seji dne 12. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorsko
ureditvenih pogojev – Generalni PUP Občine
Grosuplje, dopolnitev 2010
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
(1) Spremenijo in dopolnijo se Spremembe in dopolnitve
prostorsko ureditvenih pogojev – Generalni PUP Občine Grosuplje za PPC I/1 – I/9, (Uradni list RS, št. 118/05, 75/06, 5/07,
34/07, 115/07, 90/08, 94/08) (v nadaljevanju: Generalni PUP
– Občine Grosuplje).
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
podrobnejše namenske rabe znotraj ureditvenih enot v območju Grosuplja za:
– širitev območij stavbnih zemljišč za potrebe oskrbnih in
storitvenih dejavnosti: trgovske, storitvene, kulturne in športno
rekreativne dejavnosti,
– širitev območja in popravek meje urbanistične zasnove.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE V TEKSTUALNEM DELU
1. Splošno
2. člen
(pogoji za urejanje energetskega omrežja)
(1) V območju urejanja se zgradi transformatorska postaja
TP 20/0,4 kV s pripadajočimi nizkonapetostnimi (0,4 kV) razvodi in srednjenapetostnimi (20 kV) priključnimi vodi.
(2) Izbira lokacije in število transformatorskih postaj TP
20/0,4 kV in njihova priključitev v SN se določi v fazi priprave
projektne dokumentacije.
3. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Cestni priključek iz enote 2_6_OS_7 na državno cesto
R III 646, odsek 1444 Cikava–Grosuplje, v km 0.954 in cestni
priključek na predvideno novo občinsko lokalno cesto se izvede
skladno z idejno zasnovo št. 11-446/08 (februar 2009), ki jo je
izdelal GIRI d.o.o., Lavričeva cesta 9, Ljubljana,
(2) Cestni priključek iz enote 2_6_OS_8 na državno cesto
R III 646, odsek 1444 Cikava–Grosuplje se izvede po projektu
št. 11-410/07 in dopolnitvi projekta 11-445/08, ki ga je izdelal
Giri d.o.o., Lavričeva cesta 9, Ljubljana, oziroma usklajeno z
občino in upravljalcem ceste,
(3) Zagotovi se situativna in niveletna prilagoditev na
obstoječe stanje državne ceste R III 646, odsek 1444 Cikava–
Grosuplje, v km 0.954 in predvideno novo občinsko lokalno cesto, z vsemi elementi potrebnimi za varno odvijanje prometa.
4. člen
(pogoji za urejanje vodovodnega omrežja)
(1) Pri gradnji objektov se zagotavlja 1,5 horizontalni odmik spodnjega roba podzemnega temelja objekta / betonskega
zidu / od osi obstoječega vodovoda.
(2) Znotraj 3 m pasu (1,5m na vsako stran od osi cevovoda) je prepovedana gradnja objektov, stopnišč, zidanih
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ograj, opornih zidov, nadstrešnic, garaž, lop, greznic, zasaditev dreves in živih mej ali postavitev drugih ovir, ki bi ovirale
vzdrževanje.
5. člen
(pogoji za urejanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Meteorne vode iz objektov in s parkirnih površin se
ponikajo na gradbeni parceli ali se ločeno, preko meteorne
kanalizacije odvajajo v potok Bičje oziroma v najbližji naravni
odvodnik. Meteorne vode s streh in tlakovanih nevoznih površin
se odvajajo/ponikajo direktno, preko peskolovov, medtem ko
se meteorne vode s cestnih, parkirnih in drugih voznih površin
odvajajo oziroma ponikajo preko lovilcev olj.
(2) Odvod odpadnih komunalnih (sanitarnih) vod se izvede v javni kanal. Kolikor odvod odpadnih vod ni mogoč s
prostim vodom, se odvod izvede s pomočjo črpališč.
(3) Pri načrtovanju in dimenzioniranju kanalizacije za ločen odvod odpadnih komunalnih (sanitarnih) in padavinskih
vod je treba upoštevati možnost odvoda odpadnih in padavinskih vod iz sosednjih zazidljivih zemljišč. Za odvod odpadnih
komunalnih (sanitarnih) in padavinskih vod je treba izdelati
načrt kanalizacije kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo.
6. člen
(komunalni odpadki)
(1) Komunalne odpadke je treba zbirati na zbirnih mestih,
kjer se stalno, redno in nemoteno ločeno zbirajo odpadki v
predpisanih posodah ves čas do dneva prevzema na prevzemnem mestu.
(2) Zbirno mesto mora biti na zemljišču namenjeno gradnji
objekta in urejeno v skladu s predpisi tako, da je zagotovljena
higiena in da ni negativnih vplivov.
7. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine)
V območju urejanja ni evidentiranih območij registrirane
kulturne dediščine.
8. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanje narave)
V območju urejanja ni evidentiranih območij naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko
raznovrstnost.
9. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
(1) Pri načrtovanju in dimenzioniranju objektov se upošteva 8. stopnjo intenzitete v potresnih območjih ter geomehanske
sposobnosti nosilnosti tal.
(2) Zaklonišč osnovne zaščite za zaščito prebivalstva ter
materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč, glede na določila zakonskih
in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje, ni potrebno
graditi.
(3) Do novih objektov se predvidi dostop in površine za
delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardi.
(4) Ustrezno požarno in drugo varnost se pri projektiranju
objektov zagotovi z upoštevanjem standardov.
2. Tabela posebnih meril in pogojev
10. člen
(spremembe in dopolnitve v Tabeli posebnih meril in pogojev)
Z novimi vrsticami se dopolni naslednje stolpce v Tabeli
posebnih meril in pogojev k Odloku o spremembi in dopolnitvi
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC
I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
(Uradni list RS, št. 118/05, 75/06 in 5/07):
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Nova oznaka območja
stolpec I.

Prostorski plan
Ime naselja ali
– podr. nam.
poimenovanje
raba
bližnje lokacije
stolpec II.

2_6_OS_7

MOS

Ob Adamičevi
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Posebna merila in pogoji
V območju ni dopustno izvajati dejavnosti bencinskega servisa.
Izvede se objekt z BTP največ 10 000 m2. Parkirni prostor se uredi na pripadajočem zemljišču na nivoju terena; dopustno ga je urediti tudi v kleti ali na strehi.
Uvoz do objekta za tovorna vozila se izvede z Adamičeve ceste, izvoz pa na
novo načrtovano industrijsko cesto, ki vodi v gospodarsko cono Jug. Do izvedbe novo načrtovane industrijske ceste se izvede začasen priključek na rondo.
Ob Adamičevi cesti imajo objekti mestotvorne fasade. Ob Adamičevi cesti se
izvede zelenica z drevoredom in grmovnicami. Zelenica je širine najmanj 3 m
merjeno od zunanjega roba pločnika. Na spodnji rob zelenice (ob parkirišču) se
zasadijo grmovnice v obliki žive meje, pri zasaditvi se upošteva relief in varnostne zahteve za preglednost s ceste in rondoja.
Parkirni prostor se zasadi z najmanj enim drevesom na 6 PM. V primeru tlakovanja površin ob drevesih se zagotovi ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Za vsako drevo mora biti
območje za prehajanje zraka in vode veliko najmanj 3 m2. Priporočljivi odmik
podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je 2 m, s tem da ne sme biti
manjši kot 1,5 m.
Zasaditev površin se izvede z drevesi z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno
na višini 1 m od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m.
Drevesa na parkirišču in v drevoredu so srednje veliki do veliki listavci.
Južni rob enote, ki meji na železnico in odprto krajino Grosupeljskega polja, se
oblikuje tako, da se zagotovi čimbolj postopen prehod višinskih razlik. Prehode
se izvede z ozelenjenim nasipom. Dopustna je tudi kombinacija z ozelenjenimi
opornimi zidovi. Ozelenitev opornih zidov se praviloma izvede s kombinacijo
popenjalk in grmovnic, ki se jih zasadi ob vznožje zidu.
Priporoča se izvedba ozelenjene strehe.
Za območje ne veljajo splošna določila 4. in 5. odstavka 41.a člena. Dopustna
etažnost objektov je K+P+1, višina objekta = največ 10 m; FZ = največ 50%;

2_6_Pr_10

I

Ob Adamičevi

Dopustna je ureditev uvozov oziroma izvozov v sosednja območja.

2_6_OS_8

MOS

Ob Adamičevi

V območju ni dopustno izvajati dejavnosti bencinskega servisa.
Izvede se objekt z BTP največ 3000 m2. Parkirni prostor se uredi na pripadajočem zemljišču na nivoju terena; dopustno ga je urediti tudi v kleti ali na strehi.
Uvoz in izvoz na območje za osebna in tovorna vozila je predviden iz Adamičeve ceste. Objekt je umeščen vzporedno z glavno cesto.
Ob Adamičevi cesti imajo objekti mestotvorne fasade. Ob Adamičevi cesti se
izvede zeleni pas z drevoredom in grmovnicami. Zelenica je širine najmanj 3 m
merjeno od zunanjega roba pločnika. Na spodnji rob zelenice (ob parkirišču) se
zasadijo grmovnice v obliki žive meje, pri zasaditvi se upošteva relief in varnostne zahteve za preglednost s ceste in rondoja.
Parkirni prostor se zasadi z najmanj enim drevesom na 6 PM. V primeru tlakovanja površin ob drevesih se zagotovi ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Za vsako drevo mora biti
območje za prehajanje zraka in vode veliko najmanj 3 m2. Priporočljivi odmik
podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je 2 m, s tem da ne sme biti
manjši kot 1,5 m.
Zasaditev površin se izvede z drevesi z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno
na višini 1 m od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m.
Drevesa na parkirišču in v drevoredu so srednje veliki do veliki listavci.
Južni rob enote, ki meji na železnico in odprto krajino Grosupeljskega polja, se
oblikuje tako, da se zagotovi čimbolj postopen prehod višinskih razlik. Prehode
se izvede z ozelenjenim nasipom. Dopustna je tudi kombinacija z ozelenjenimi
opornimi zidovi. Ozelenitev opornih zidov se praviloma izvede s kombinacijo
popenjalk in grmovnic, ki se jih zasadi ob vznožje zidu.
Priporoča se izvedba ozelenjene strehe.
Za enoto ne veljajo splošna določila 4. in 5. odstavka 41.a člena. Dopustna
etažnost objektov je K+P, višina objekta = največ 6 m; FZ = največ 50%; delež
zelenih površin = najmanj 20%;
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III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
V KARTOGRAFSKEM DELU
11. člen
(spremembe in dopolnitve v kartografskem delu)
Spremeni in dopolni se kartografski del Generalnega PUP
Občine Grosuplje: »Prikaz meril in pogojev za posege v celotni
občini in znotraj območij urejanja«.
IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
(hramba prostorskega akta)
Spremembe in dopolnitve Generalnega PUP Občine Grosuplje so v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Grosuplje, Urad za prostor, Taborska cesta 2, Grosuplje, ter na sedežu Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35000-0151/2001
Grosuplje, dne 12. maja 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

2073.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Grosuplje
za obdobje od leta 1996–2000, dopolnitev 2010

Uradni list Republike Slovenije
(3) Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami, v katastrski občini k.o. Grosuplje – naselje: 2141, 2140, 1232/2,
1232/1, 1232/1, 1231/4, 1231/3, 1231/3, 1231/3, 1229/6,
1229/5, 1229/4, 1229/3, 1228/9, 1228/8, 1228/7, 1228/6,
1228/3, 1227/6, 1227/5, 403/2, 403/6, 402/2, 1228/5, 1228/4,
401/8, 401/9, 403/8, 403/5, 402/6, 402/5, 402/4, 402/3, 401/10,
401/7, 401/6, 401/2, 403/9.
2. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del Dolgoročnega in
srednjeročnega plana:
tematske karte v merilu 1:50 000, 1:25 000
1. Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja
2. Zasnova namenske rabe prostora
8. Zasnova načinov urejanja z vrstami PIA
Urbanistično zasnovo; karte v merilu 1:10 000
1. Namenska raba površin z varovanimi območji
6. Urbanistično oblikovalske usmeritve in usmeritve za
varstvo naravne in kulturne dediščine
kartografsko dokumentacijo k planu, karte v merilu
1:5000
LJUBLJANA -J-38
LJUBLJANA -J-39.
3. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje so v času uradnih ur na vpogled na
sedežu Občine Grosuplje, Urad za prostor, Taborska cesta 2,
Grosuplje, ter na sedežu Upravne enote Grosuplje, Taborska
cesta 1, Grosuplje.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35000-0151/2001
Grosuplje, dne 12. maja 2010

Na podlagi 52. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09),
sklepom ministra za okolje in prostor, št. 35016-63/2009/21, z
dne 7. 5. 2010 ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 34. seji
dne 12. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996–2000,
dopolnitev 2010
1. člen
(1) Spremenijo in dopolnijo se: dolgoročni plan občine Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/86, 18/88
in Uradni list RS, št. 16/90), družbeni plan Občine Grosuplje za
obdobje 1990–2000 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88,
29/90 in Uradni list RS, št. 34/92, 38/92) in prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje
(Uradni list RS, 3/93, 17/94, 78/94) in spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03,
124/03, 87/04 in 136/04).
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
podrobnejše namenske rabe znotraj ureditvenih enot v območju Grosuplja za:
– širitev območij stavbnih zemljišč za potrebe oskrbnih in
storitvenih dejavnosti: trgovske, storitvene, kulturne in športno
rekreativne dejavnosti,
– širitev območja in popravek meje urbanistične zasnove.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

KOPER
2074.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski
vodovod Koper, p.o., v Javno podjetje Rižanski
vodovod Koper d.o.o.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 65/09 – UPB3), 20. in četrtega ter petega odstavka
61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08,
100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 79. člena Zakona o
sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 –
UPB1, 23/09 Odl. US: U-I-268/06-35), so Občinski sveti Občine
Izola na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave
Občine Izola, 15/99, 8/00 in 8/05) na seji dne 4. marca 2010,
Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) na 26. seji dne 11. marca
2010 in Občine Piran na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran
(Uradne objave, št. 46/07 – UPB) na 25. seji dne 16. februarja
2010 sprejeli
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski
vodovod Koper, p.o., v Javno podjetje Rižanski
vodovod Koper d.o.o.
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski
vodovod Koper, p.o. v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper,
d.o.o. (Uradne objave, št. 26/1998; v nadaljevanju: odlok) se
spremeni besedilo 5. člena tako, da se glasi:
»5. člen
Naloge iz 4. člena, ki jih javno podjetje opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07, 17/08) razvrščene na:
24.330
25.110
25.120
33.110
33.200
36.000
41.200
42.120
42.130
42.210
42.220
42.910
42.990
43.210
43.220
43.290
43.320
43.990
46.130
46.730
46.740
47.520
49.410
49.420
69.200
71.111
71.121
71.129
71.200
72.110
72.190
72.200

Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
Popravila kovinskih izdelkov
Montaža industrijskih strojev in naprav
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih
stavb
Gradnja železnic in podzemnih železnic
Gradnja mostov in predorov
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
za tekočine in pline
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
za elektriko in telekomunikacije
Gradnja vodnih objektov
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Vgrajevanje stavbnega pohištva
Druga specializirana gradbena dela
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi
izdelki, barvami in steklom
Cestni tovorni promet
Selitvena dejavnost
Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Arhitekturno projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost
na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju družboslovja in humanistike

Št.
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74.900

36.000
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Fotografska dejavnost
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Glavna registrirana dejavnost javnega podjetja
je:
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode.

Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja
javno podjetje tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov
obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma ki pripomorejo k
izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.«
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Glavna dejavnost javnega podjetja je izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
Gospodarska javna služba oskrba s pitno vodo obsega
oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe
pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in
storitve javnih služb, organizacijo prevoza pitne vode na območja, ki niso opremljena z ustreznim vodovodnim omrežjem, dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno načrtovanje pridobivanja
vodnih virov in rekonstrukcije ter širitve vodovodnega omrežja
po celotnem območju občin, v okviru predpisov, ki urejajo javno
službo opremljanje naselij s požarno vodo v okviru sanitarno
tehničnih možnosti, z vzdrževanjem ustreznih objektov in naprav, izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na javnem vodovodnem omrežju ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni,
odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi
predpisi v okvir javne službe.
Javno podjetje ima na območju občin ustanoviteljic:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarsko javno službo iz prvega odstavka tega člena,
– izključno oziroma posebno pravico posedovanja in
vzdrževanja infrastrukture javne službe, ki je predmet tega
odloka,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo
z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne
službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
Javno podjetje, ki je edini in izključni izvajalec gospodarske javne službe na celotnem območju občin ustanoviteljic,
mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.
Javno podjetje poleg javnega pooblastila vodenja katastra
gospodarske javne službe izvaja tudi druga javna pooblastila,
ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljic. Kolikor dejavnost povezana z oskrbo s požarno vodo
ni sestavni del gospodarske javne službe, se s tem odlokom na
javno podjetje prenaša javno pooblastilo za njeno izvajanje.«
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Osnovni kapital javnega podjetja na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 1996 znaša v eurski protivrednosti 5.408.926,00 EUR. Osnovni vložki in na njihovi podlagi
pridobljeni poslovni deleži, izraženi v odstotkih, znašajo:
Občina ustanoviteljica,
družbenik
Mestna občina Koper
Občina Izola
Občina Piran
Skupaj

Poslovni delež
v%
51,8700%
20,2200%
27,9100%
100,00%

Osnovni vložek
v EUR
2.805.609,91
1.093.684,84
1.509.631,25
5.408.926,00

Ustanovitelji javnega podjetja lahko sklenejo, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja.«
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4. člen
Besedilo drugega odstavka 8. člena se črta. Tretji odstavek postane drugi odstavek.
5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico do:
– enakopravnega odločanja o spremembah tega odloka,
– odločanja o vstopu novih ustanoviteljev v družbo,
– odločanja o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– odločanja o prenehanju javnega podjetja in statusnem
preoblikovanju,
– dajanja mnenj k predlogom odločitev in odločitvam
skupščine.«
6. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Organi družbe so:
– skupščina,
– nadzorni svet in
– direktor.
Kolikor to ni v nasprotju z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, se za svet ustanoviteljic uporabljajo določbe zakona,
ki ureja gospodarske družbe in se nanašajo na skupščino
družbe.«
7. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 10.e,
10.f, 10.g, 10.h in 10.i člen, ki se glasijo:
»10.a člen
S tem odlokom se za izvrševanje regulatornih oziroma
ustanoviteljskih pravic občin v javnem podjetju, ki niso izrecno
določene v 9. členu tega odloka in za usklajevanje odločitev v
zvezi z javnimi dobrinami, ki se zagotavljajo z gospodarsko javno
službo oskrbe s pitno vodo, ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o..
Ime skupnega organa občin je svet ustanoviteljic javnega
podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. (v nadaljevanju: svet
ustanoviteljic).
Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za
račun občin, ki so ga ustanovile.
Sedež sveta ustanoviteljic je Koper.
Pečat sveta ustanoviteljic predstavljajo uradni pečati vseh
treh občin ustanoviteljic skupaj. Pečat se uporablja na vseh
aktih, ki jih sprejema svet ustanoviteljic.
10.b člen
Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje
(v nadaljevanju: župani) občin ustanoviteljic javnega podjetja
Rižanski vodovod Koper d.o.o..
Župani izmed sebe določijo predsednika sveta ustanoviteljic, ki tudi predstavlja svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje
in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem
zaporedju: Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran,
začenši z županom, ki ga določi žreb.
Svet ustanoviteljic dela na sejah. Seje sveta ustanoviteljic
ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se
določi na ustanovni seji sveta ustanoviteljic.
10.c člen
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– Mestna občina Koper
51,8700% glasov,
– Občina Izola
20,2200% glasov,
– Občina Piran
27,9100% glasov.
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10.d člen
Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti družbe
ter za zagotavljanje in uporabo vode pod enakimi pogoji na
celotnem območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odloki,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin
s področja dejavnosti javnih služb,
– sprejme letno poročilo, poslovno poročilo, bilanco stanja, izkaz uspeha oziroma druge obračune in zaključni račun
podjetja, kolikor sprejem posameznih aktov ni v pristojnosti
skupščine,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema merila za določitev plače, pravic in obveznosti
direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljic
javnega podjetja,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o
poslovni politiki, razvoju javnega podjetja, programih dela ter
finančnih načrtih javnega podjetja,
– v drugih primerih, ko zakon ali drug predpis določa,
da o določenem vprašanju odloča organ občine, pa ne gre za
pristojnost iz 9. člena tega odloka.
Pogoji iz 1. alineje prvega odstavka obsegajo zlasti:
– pogoje za zagotavljanje in uporabo vode,
– pravice in obveznosti dobavitelja in uporabnikov vode,
– javne vire financiranja oskrbe z vodo in način njihovega
oblikovanja,
– varstvo vodnih virov in vodovodne infrastrukture,
– pogoje za opredelitev in prenehanje izrednih razmer pri
oskrbi z vodo in načela za ravnanje v takih razmerah.
Če je bila s predpisom ali drugim aktom, ki je bil izdan
pred uveljavitvijo tega odloka, pristojnost odločanja o določenem vprašanju iz tega člena v nasprotju z zakonom prenesena
na organ družbe, odloča, ne glede na tak predpis ali drug akt,
o tem svet ustanoviteljic.
Svet ustanoviteljic usklajuje odločitve občinskih svetov
občin ustanoviteljic v zvezi z:
– sprejemanjem in izvajanjem predpisov, ki urejajo javno
službo, ki jo izvaja javno podjetje,
– odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev javnega
podjetja,
– vstopom novega družbenika in
– statusnimi spremembami ali prenehanjem družbe.
10.e člen
Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če so na seji navzoči
vsi župani. V vabilu za sejo sveta ustanoviteljic se določi naknadni dan zasedanja, če bi bila seja ustanoviteljic nesklepčna.
Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji
delovni dan po prvotno določenem dnevu.
Svet ustanoviteljic sprejme veljaven sklep, če je za sklep
glasovalo več kot dve tretjini vseh glasov.
Svet ustanoviteljic na naknadnem zasedanju veljavno
odloča ne glede na prisotnost.
10.f člen
Svet ustanoviteljic usklajuje predloge predpisov iz 9. člena
tega odloka, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in tega akta
sprejemajo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta
glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in drugih
odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
10.g člen
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za
potrebe sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava Mestne
občine Koper.
10.h člen
Sredstva za delovanje sveta ustanoviteljic zagotavljajo
občine iz proračuna v razmerju glasov članov v svetu ustanoviteljic.
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10.i člen
Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe javnega podjetja.«
8. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Družbeniki oziroma njihovi predstavniki kot člani skupščine imajo število glasov, določeno v razmerju z obsegom osnovnega kapitala, in sicer imajo na vsakih dopolnjenih 50 EUR
osnovnega kapitala en glas. Tako ima član skupščine, ki predstavlja naslednjega družbenika:
Družbenik
Osnovni kapital
Število glasov
Mestna občina Koper 2.805.609,91 Eur
56.112
Občina Izola
1.093.684,84 Eur
21.873
Občina Piran
1.509.631,25 Eur
30.192
Družbeniki imajo skupno 108.177 glasov.«
9. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Skupščina obravnava temeljna razvojna in organizacijska
vprašanja družbe, ki se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja ter vsakodnevnega vodenja tekočih poslov, in ki niso v
pristojnosti sveta ustanoviteljic, nadzornega sveta ali občinskih
svetov ustanoviteljic.
Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:
– določanje razvojnih programov ter poslovne politike
podjetja ter odločanje o letnih planih javnega podjetja,
– imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta,
– odločanje o podelitvi razrešnice direktorju in članom
nadzornega sveta,
– predlaganje ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju
in zmanjšanju kapitala,
– imenovanje revizorja,
– predhodno odločanje o prometu nepremičnin, če o tem
ni odločeno v programu družbe, in o izdajanju vrednostnih
papirjev,
– predhodno odločanje o investicijskih delih ali najemu posojil, ki niso izrecno zajeta v programu družbe in ki po vrednosti
presegajo 1% kapitala družbe po zadnji bilanci stanja,
– predhodno odločanje o politiki plač v javnem podjetju
na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih
in doseženih rezultatov poslovanja,
– odločanje o uporabi bilančnega dobička, kolikor to ni v
pristojnosti sveta ustanoviteljic,
– odločanje o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako
določa odlok, sklep skupščine ali zakon ter imenovanje in
razreševanje članov teh organov in komisij,
– predlaganje ustanoviteljicam spremembo tega odloka,
kolikor to ni v pristojnosti sveta ustanoviteljic,
– odločanje o sprejemu splošnih aktov družbe,
– odločanje o nadomestilih članom nadzornega sveta,
– odločanje o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri
dobavi vode,
– v drugih zadevah, ki jih določa zakon.
Skupščina je dolžna, kolikor pristojni organ odločanje od
nje to zahteva, oblikovati mnenje o predlogih:
– za spremembo tega odloka in drugih predpisov, ki se
nanašajo na javno službo,
– poslovnih poročil, obračunov in zaključnih računov, letne bilance stanja, izkaza uspeha ter o razporeditvi dobička in
načinu kritja izgube,
– tarife javne službe.«
10. člen
V četrtem odstavku 16. člena se besedilo »1., 2., 3., 4.,
10., in 11. alineje drugega odstavka 15. člena« nadomesti
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z besedilom »1., 2., 3., 6. in 14. alineje drugega odstavka
15. člena«.
11. člen
Besedilo prvega odstavka 17. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Nadzorni svet ima največ šest članov, od katerih štiri člane izvoli in odpokliče skupščina, od tega dva na predlog župana
Mestne občine Koper ter po enega na predlog župana Občine
Izola in župana Občine Piran. Dva člana, ki zastopata delavce,
izvoli in odpokliče svet delavcev, v kolikor se ta ustanovi in če
to zahteva zakon.«
12. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Nadzorni svet nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter
pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja,
njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga
ter druge stvari, pripravlja predloge za skupščino in izvršuje
njene sklepe, sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in daje
smernice za delo direktorju.
Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo
in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložil
direktor družbe. Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve
iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno poročilo za skupščino in
svet ustanoviteljic.
Nadzorni svet lahko zahteva od direktorja poročila tudi o
drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje javnega podjetja.
Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet.
Nadzorni svet lahko skladno z zakonom določi, da se smejo
določene vrste poslov opravljati le na podlagi njegove predhodne
pozitivne odločitve. Če nadzorni svet ne odloči pozitivno oziroma
zavrne soglasje k predlagani odločitvi, lahko direktor zahteva, da
o poslu predhodno odloči skupščina. Za sklep, na podlagi katerega skupščina predhodno odloči o poslu oziroma poda soglasje,
je potrebna večina najmanj dveh tretjin glasov skupščine.
Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča direktorja družbe, občinske svete, svet ustanoviteljic, župane in
skupščino javnega podjetja.
Nadzorni svet lahko skliče skupščino.«
13. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Direktor na lastno odgovornost vodi poslovanje in delo
družbe.
Direktorja imenuje in razrešuje svet ustanoviteljic po postopku in pristojnostih, ki so urejene s posebnimi predpisi.
Direktor se imenuje za dobo štirih let. Ista oseba je lahko po
poteku mandata ponovno imenovana.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
splošne pogoje, določene z zakonom, ima najmanj univerzitetno izobrazbo, znanje jezika italijanske narodne skupnosti
ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Javni razpis za
izbiro kandidata za imenovanje direktorja se objavi najkasneje
6 mesecev pred iztekom mandata prejšnjega direktorja.
Nadzorni svet v petnajstih dneh po imenovanju sklene z
direktorjem pogodbo o zaposlitvi.«
14. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če je deloval v nasprotju z interesi družbe ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom ali pogodbo o zaposlitvi ali
odlokom o ustanovitvi,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
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Razrešitev lahko predlaga vsak član skupščine, nadzornega sveta, vsak župan oziroma občinski svet.«
15. člen
Besedilo drugega odstavka 24. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Direktorju preneha mandat z dnem, ko svet ustanoviteljic
razreši direktorja oziroma ko ugotovi, da so nastali razlogi iz
prejšnjega odstavka.«
16. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Način in postopek razrešitve direktorja ter njegove pravice, obveznosti in odgovornosti, se podrobneje določijo s
splošnim aktom, ki ga pripravi in sprejme svet ustanoviteljic
ter v skladu s pogodbo o zaposlitvi, ki jo z direktorjem sklene
nadzorni svet.«
17. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s ceno storitev javne službe oskrba s pitno vodo;
– z nadomestilom stroškov za priključitev na vodovodno
omrežje;
– s prihodkom iz naslova izvajanja dejavnosti oskrbe s
požarno vodo;
– z nadomestilom stroškov vzpostavitve in vodenja katastra gospodarske javne službe;
– z drugimi prispevki in javnimi dajatvami, ki jih skladno z
zakonom in tem odlokom predpišejo občine, svet ustanoviteljic
ali državni organi;
– iz drugih namenskih sredstev proračunov ustanoviteljic,
poleg sredstev iz tretje in četrte alinejo tega člena;
– iz državnega proračuna;
– s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi družba;
– iz drugih virov.«
18. člen
Črta se 32. člen odloka.
19. člen
Po uveljavitvi tega odloka sklenejo župani na njegovi podlagi in obveznih sestavin, predpisanih z Zakonom o gospodarskih družbah čistopis pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo (družbena pogodba), ki mora biti sklenjena v
notarski obliki ali drugi obliki, določeni z zakonom.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
ko ga v enakem besedilu sprejmejo Občinski sveti Občine
Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi iz prvega
odstavka.
Št. 022-1/98
Izola, dne 4. marca 2010
Župan
Občine Izola
dr. Tomislav Klokočovnik l.r.
Št. 014-25/2009
Koper, dne 11. marca 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Št. 30002-1/1999
Piran, dne 16. februarja 2010
Župan
Občine Piran
Tomaž Gantar l.r.
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Visti gli artt. 25, 28 e 75 della Legge sui pubblici servizi
di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), la Legge sulle società economiche (Gazzetta Ufficiale della RS n. 65/09 – Testo unico
ufficiale 3), l’art. 20 ed i comma 4° e 5° dell’art. 61 della Legge
sulle autonomie locali (Gazz. Uff. della RS nn. 94/07 – Testo
unico ufficiale 2; 27/08 – Sentenza della Corte costituzionale:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18; 76/08; 100/08 – Sentenza della
Corte costituzionale: U-I-427/06-9; 79/09), l’art. 79 della Legge
sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 42/07 – Testo unico ufficiale 1, 23/09 – Sentenza della Corte costituzionale: U-I-268/06-35), Il Consiglio del
Comune di Isola, in virtù dell’art. 30 dello Statuto del Comune
di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 15/99, 8/2000 e 8/05), alla sua
seduta tenutasi il 4 marzo 2010, il Consiglio del Comune città
di Capodistria, in virtù dell’art. 27 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01, 29/03, e
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), alla sua
26a seduta tenutasi l’ 11 marzo 2010, e il Consiglio del Comune
di Pirano, in virtù dell’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano
(Bollettino Ufficiale n. 46/07 – Testo unico ufficiale), alla sua 25a
seduta tenutasi il 16 febbraio 2010, hanno approvato il

DECRETO
sulle modifiche e integrazioni al decreto sulla
trasformazione dell’impresa pubblica “Rižanski
vodovod Koper, p.o.” nell’azienda pubblica
“Rižanski vodovod Koper d.o.o.”
Articolo 1
Nel Decreto sulla trasformazione dell’Impresa pubblica
“Rižanski vodovod Koper, p.o.” nell’Azienda pubblica “Rižanski vodovod Koper, d.o.o.” (Bollettino Ufficiale n. 26/1998; nel
seguito: decreto), il testo dell’articolo 5 è modificato e recita
come segue:
»Articolo 5
In armonia con l’Ordinanza sulla classificazione standardizzata delle attività (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 69/07,
17/08), le attività di cui all’articolo 4, esercitate dall’azienda
pubblica, sono classificate come segue:
24.330
25.110
25.120
33.110
33.200
36.000
41.200
42.120
42.130
42.210
42.220
42.910
42.990
43.210
43.220
43.290
43.320

Foggiatura a freddo di profilati e curvatura
Produzione di strutture metalliche e delle
relative parti
Produzione di serramenti in metallo
Riparazioni di prodotti in metallo
Montaggio di macchinari e impianti industriali
Attingimento, potabilizzazione e distribuzione
dell’acqua
Costruzione di stabili residenziali
e non residenziali
Costruzione di ferrovie e metrò
Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione delle infrastrutture per
l’erogazione di liquidi e gas
Costruzione delle infrastrutture per l’elettricità
e le telecomunicazioni
Costruzione di strutture connesse con specchi
e corsi d’acqua
Costruzione di altri manufatti dell’ingegneria
civile
Installazione di reti e impianti elettrici
Installazione di reti e impianti idraulici,
del gas e di riscaldamento
Altre opere di installazione in campo edile
Montaggio di serramenti

Uradni list Republike Slovenije
43.990
46.130

Altri lavori edili specializzati
Mediazione nella vendita di legnami
e materiali da costruzione
46.730 Commercio all’ingrosso di legnami, materiali
da costruzione e sanitari
46.740 Commercio all’ingrosso di prodotti metallici,
materiale per installazioni, apparecchi
di riscaldamento
47.520 Commercio al dettaglio in rivendite
specializzate di materiali da costruzione, prodotti metallici, pitture e vernici, vetro
49.410 Trasporto merci su strada
49.420 Servizi di trasloco
69.200 Contabilità, ragioneria e revisione contabile,
consulenza fiscale
71.111
Progettazione architettonica
71.121 Misurazioni geofisiche, mappatura
71.129 Altre attività d’ingegneria, consulenza tecnica
71.200 Collaudi ed analisi
72.110 Ricerche e sviluppo sperimentale nel campo
delle biotecnologie
72.190 Ricerche e sviluppo sperimentale
in altri campi delle scienze naturali
e delle tecnologie
72.200 Ricerche e sviluppo sperimentale nel campo
delle scienze sociali ed umanistiche
74.200 Attività fotografica
74.900 Altre attività tecniche non classificate altrove.
L’attività principale registrata dell’azienda pubblica è:
36.000 Attingimento, potabilizzazione e distribuzione
dell’acqua.
Oltre a quelle di cui al primo comma del presente articolo,
la società esercita anche altre attività necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale ovvero all’esplicazione del servizio
pubblico economico sebbene non costituiscano l’esercizio diretto dell’attività.«
Articolo 2
Il testo dell’articolo 6 è modificato e recita come segue:
»Articolo 6
L’attività principale dell’azienda pubblica consiste
nell’esercizio del servizio pubblico economico di provvista
d’acqua potabile.
Il Servizio pubblico economico di provvista d’acqua potabile consiste nel rifornimento d’acqua potabile a tutti gli utenti
del pubblico servizio alle stesse condizioni, come dalle norme
disciplinanti l’acqua potabile e le prestazioni dei pubblici servizi,
l’organizzazione del trasporto dell’acqua potabile alle zone non
munite dell’apposita rete, la pianificazione a lungo, medio e
breve termine dell’acquisizione di fonti idriche nonché la ristrutturazione e l’ampliamento della rete idrica a tutto il territorio dei
comuni fondatori, in concordanza con la normativa che regola
il pubblico servizio di equipaggiamento degli abitati con l’acqua
antincendio nell’ambito delle possibilità tecnico sanitarie, la
manutenzione dei relativi manufatti e impianti, l’esecuzione di
interventi di manutenzione a favore della comunità sulla rete
idrica pubblica, come pure altri servizi che in armonia con le
leggi, con il decreto disciplinante i pubblici servizi in oggetto e
con altre norme in materia rientrano nell’ambito del pubblico
servizio.
Nei territori dei comuni fondatori, l’azienda pubblica:
– ha il diritto esclusivo ovvero specifico di esercitare il
servizio pubblico economico di cui al primo comma del presente articolo,
– ha il diritto esclusivo ovvero specifico di avere in possesso le infrastrutture pertinenti al pubblico servizio oggetto del
presente decreto, e curarne la manutenzione,
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– ha il dovere di garantire ai consumatori la provvista
ininterrotta dei beni di pubblica utilità e l’appropriata qualità di
esercizio del servizio pubblico economico, in armonia con le
norme in materia e nell’interesse della comunità.
Quale esecutore unico ed esclusivo del servizio pubblico
economico nell’intero comprensorio dei tre comuni fondatori,
l’azienda pubblica deve esercitare l’attività in nome e per conto
proprio.
Oltre a tenere un catasto del servizio pubblico economico,
l’azienda pubblica esercita altri pubblici poteri conferitile con la
normativa approvata dai competenti organismi dei fondatori.
Qualora l’attività di rifornimento d’acqua antincendio non sia
parte integrante del servizio pubblico economico, con il presente decreto si trasferisce all’azienda pubblica il pubblico potere
per l’esercizio di detta attività.«
Articolo 3
Il testo dell’articolo 7 del decreto è modificato e recita
come segue:
»Articolo 7
Il capitale sociale, accertato in base al bilancio patrimoniale del 31. 12. 1996, ammonta a Euro 5.408.926,00. I conferimenti in capitale e le rispettive quote, espresse in percentuali,
ammontano a:
Comune fondatore –
Quota detenuta Conferimento in
Socio
(%)
capitale (Euro)
Comune città di Capodistria
51,8700%
2.805.609,91
Comune di Isola
20,2200%
1.093.684,84
Comune di Pirano
27,9100%
1.509.631,25
Totale
100,0000%
5.408.926,00
I fondatori dell’azienda pubblica possono decidere di aumentare il capitale sociale.«
Articolo 4
Il testo del secondo comma dell’articolo 8 è soppresso.
L’attuale comma terzo diventa comma secondo.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 9 è modificato e recita come segue:
»Articolo 9
I consigli comunali hanno diritto a:
– decidere, secondo criteri di parità, in merito alle modifiche del presente decreto,
– decidere in merito all’adesione di nuovi fondatori alla
società,
– decidere in merito all’aumento ed alla riduzione del
capitale sociale,
– decidere in merito alla cessazione dell’azienda pubblica
ed alla trasformazione dello status societario,
– fornire pareri in materia delle proposte di deliberazioni
e delle deliberazioni approvate dall’assemblea.«
Articolo 6
Il testo dell’articolo 10 è modificato e recita come segue:
»Articolo 10
Sono organi della società:
– l’assemblea,
– il consiglio di controllo, e
– il direttore.
Le norme della legge disciplinante le società economiche,
riferite all’assemblea, si applicano anche per il collegio dei fondatori, purché ciò non sia in contrasto con la legge che regola
le autonomie locali.«
Articolo 7
Dopo l’articolo 10, al decreto si aggiungono i seguenti nuovi
articoli 10/a, 10/b, 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g, 10/h e 10/i:
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»Articolo 10/a
Per attuare nell’azienda pubblica i diritti regolatori ovvero
di fondatore, che non sono espressamente definiti nell'articolo
9 di questo decreto, e per coordinare le deliberazioni in merito
ai beni di pubblica utilità erogati tramite il servizio pubblico economico di provvista d’acqua potabile, con il presente decreto si
istituisce un organo congiunto dei comuni fondatori dell’azienda
pubblica Rižanski vodovod Koper s.r.l.
La denominazione dell’organo congiunto dei comuni fondatori è: Collegio dei fondatori dell’azienda pubblica Rižanski
vodovod Koper s.r.l. (nel seguito: collegio dei fondatori).
Il collegio dei fondatori espleta le proprie mansioni in
nome e per conto dei comuni che lo hanno istituito.
Il collegio dei fondatori ha sede in Capodistria.
Il timbro del collegio dei fondatori è rappresentato
dall’insieme dei timbri ufficiali dei rispettivi comuni fondatori. Il
timbro del collegio dei fondatori si appone a tutti gli atti approvati dallo stesso.
Articolo 10/b
Il collegio dei fondatori si compone dei sindaci dei rispettivi comuni fondatori dell’azienda pubblica Rižanski vodovod
Koper s.r.l.
Tra loro i sindaci designano il presidente del collegio
dei fondatori, il quale rappresenta il collegio dei fondatori, ne
convoca e ne presiede le riunioni, firma le deliberazioni del
collegio dei fondatori, e ne cura l’attuazione e il coordinamento
dell’attuazione. La presidenza del collegio dei fondatori è organizzata secondo il sistema di avvicendamento annuale, con
il seguente ordine di rotazione: Comune città di Capodistria,
Comune di Isola, Comune di Pirano, iniziando dal sindaco
stabilito per sorteggio.
Il collegio dei fondatori opera in seduta. Le sedute del collegio dei fondatori non si svolgono necessariamente presso la
sede del collegio, ma nel luogo stabilito alla seduta costitutiva
del collegio dei fondatori.
Articolo 10/c
Le percentuali dei voti, spettanti
delle deliberazioni, sono le seguenti:
– Comune città di Capodistria
– Comune di Isola
– Comune di Pirano

ai sindaci nell’adozione
51,8700% dei voti,
20,2200% dei voti,
27,9100% dei voti.

Articolo 10/d
Il collegio dei fondatori ha le seguenti attribuzioni:
– stabilisce le condizioni di esercizio dell’attività della
società nonché della provvista e del consumo d’acqua a condizioni di parità nell’intero territorio dei comuni fondatori, il che
viene regolato mediante appositi decreti,
– decide in materia dei prezzi ovvero delle tariffe del
consumo dei beni di pubblica utilità erogati tramite i servizi
pubblici,
– accoglie la relazione contabile, la relazione sulla gestione, il bilancio dello stato patrimoniale, il conto economico,
ovvero altri resoconti e il conto consuntivo dell’azienda, tranne che l’approvazione di singoli atti rientri nelle competenze
dell’assemblea,
– nomina ed esonera il direttore,
– accoglie i criteri per la determinazione dello stipendio,
dei diritti e degli obblighi del direttore dell’azienda pubblica e dei
compensi spettanti ai rappresentanti dei fondatori dell’azienda
pubblica,
– da il consenso alle decisioni adottate dagli organi
dell’azienda pubblica in materia della politica gestionale, dello sviluppo, dei programmi di lavoro e dei piani finanziari
dell’azienda pubblica,
– decide in altri casi che la legge od un’altra norma designano alla deliberazione di un organo del comune, e che non
rientrano nei diritti di cui all’articolo 9 di questo decreto.
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Il primo alinea del primo comma riguarda principalmente
le seguenti condizioni:
– le condizioni di provvista e di consumo dell’acqua,
– i diritti e gli obblighi del fornitore e dei consumatori
d’acqua,
– le fonti pubbliche di finanziamento dell’approvvigionamento
e le modalità di predisposizione delle stesse,
– la tutela delle fonti idriche e delle infrastrutture idrauliche,
– le condizioni d’introduzione e cessazione delle circostanze straordinarie per quanto attiene all’approvvigionamento
idrico, e il modo di agire e di comportarsi in tali circostanze.
Nel caso in cui una norma od un atto emanati prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, contrariamente alla
legge abbiano trasferito la competenza deliberativa in merito
ad una determinata questione ad un organo societario, tale
decisione compete, a prescindere dalla norma o dall’altro atto
sopraccitati, al collegio dei fondatori.
Il collegio dei fondatori coordina le decisioni dei consigli
comunali dei comuni fondatori riguardo a:
– l’accoglimento e l’attuazione delle norme che disciplinano il pubblico servizio esercitato dall’azienda pubblica,
– la deliberazione sull’indebitamento e sulla concessione
di fideiussioni da parte dell’azienda pubblica,
– l’adesione di nuovi soci, e
– le modifiche dello status societario ed alla cessazione
della società.
Articolo 10/e
Il collegio dei fondatori è deliberativo con la presenza alla riunione di tutti i sindaci. Nell’avviso di convocazione
della riunione del collegio dei fondatori si stabilisce la data di
aggiornamento della sessione, nell’eventualità di assenza del
quorum. L’aggiornamento non deve essere fissato a prima del
giorno successivo alla prima data di riunione del collegio dei
fondatori.
La deliberazione del collegio dei fondatori è valida se
sostenuta da oltre due terzi di tutti i voti.
All’aggiornamento della riunione il collegio dei fondatori è
deliberativo indipendentemente dalla presenza.
Articolo 10/f
Il collegio dei fondatori armonizza le proposte delle norme di cui all'articolo 9 del presente decreto, che gli organismi
comunali approvano a proposito dei servizi pubblici economici
obbligatori e facoltativi, in modo da raggiungere il consenso dei
membri del collegio in merito al contenuto delle singole norme
ovvero decisioni.
Il collegio dei fondatori sottopone i testi armonizzati delle
norme ed altre decisioni in approvazione ai competenti organismi dei rispettivi comuni.
Articolo 10/g
Le mansioni tecniche, organizzative ed amministrative
per il collegio dei fondatori sono a cura dell’amministrazione
comunale del Comune città di Capodistria.
Articolo 10/h
I fondi per l’attività del collegio dei fondatori sono garantiti
nei bilanci dei comuni fondatori, in proporzione ai voti spettanti
ai rispettivi membri del collegio dei fondatori.
Articolo 10/i
Delle proprie decisioni il collegio dei fondatori informa regolarmente e volta per volta gli organi dell’azienda pubblica.«
Articolo 8
Il testo dell’articolo 13 è modificato e recita come segue:
»Articolo 13
Il numero dei voti spettante ai singoli soci ovvero ai loro
esponenti, quali membri dell’assemblea, è proporzionale alla
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quota di capitale sociale detenuta dal singolo socio, ed equivale ad un voto per ogni 50 Euro di capitale sociale. I membri
dell’assemblea ed i rispettivi voti sono i seguenti:
Socio

Conferimento in
capitale
2.805.609,91 Euro

Numero voti

Comune città di Capo56.112
distria
Comune di Isola
1.093.684,84 Euro
21.873
Comune di Pirano
1.509.631,25 Euro
30.192
I soci hanno complessivamente 108.177 voti.«
Articolo 9
Il testo dell’articolo 15 è modificato e recita come segue:
»Articolo 15
L’assemblea disamina questioni fondamentali concernenti
lo sviluppo e l’organizzazione della società, che non riguardino la gestione ordinaria e lo svolgimento quotidiano degli
affari correnti, e che non siano di competenza del collegio dei
fondatori, del consiglio di controllo o dei consigli comunali dei
fondatori.
Competenze dell’assemblea dell’azienda pubblica:
– predisporre i programmi di sviluppo e la politica gestionale dell’azienda pubblica, e decidere in merito ai piani annuali
della stessa,
– nominare e richiamare i membri del consiglio di controllo,
– decidere sull’esonero del direttore e dei membri del
consiglio di controllo,
– proporre ai fondatori l’accoglimento del provvedimento
di aumento e diminuzione del capitale sociale,
– nominare il revisore,
– adottare decisioni preliminari in materia di commercio
di immobili, se tale decisione non è contenuta nel programma
societario, e sull’emissione di titoli,
– adottare decisioni preliminari in materia di investimenti
e di accensione di mutui il cui valore superi l’1% del capitale
sociale, accertato nell’ultimo bilancio dello stato patrimoniale,
– adottare decisioni preliminari in materia della politica
salariale nell’azienda pubblica, sulla base del contratto collettivo di lavoro, del piano annuale, e dei risultati di gestione
pianificati e conseguiti,
– deliberare in merito all’impiego dell’utile di bilancio,
qualora ciò non rientri nelle competenze del collegio dei fondatori,
– deliberare in merito all’istituzione di organi tecnici, consultivi, di controllo ed altri, dell’assemblea e della società, che
siano previsti dal decreto, da una delibera assembleare o dalla
legge, e nominare ed esonerare i componenti di detti organi e
commissioni,
– proporre ai fondatori l’apporto di modifiche al presente
decreto, tranne che ciò rientri nelle competenze del collegio
dei fondatori,
– deliberare in merito all’accoglimento degli atti generali
della società,
– deliberare in merito ai compensi di spettanza dei membri del consiglio di controllo,
– deliberare in merito all’introduzione e alla cessazione delle circostanze straordinarie per quanto attiene
all’approvvigionamento idrico,
– deliberare altre questioni stabilite dalla legge.
È dovere dell’assemblea, nel caso in cui il competente
organo deliberativo lo richieda, formulare pareri in merito alle
proposte di:
– modifiche al presente decreto e ad altre norme concernenti il pubblico servizio,
– relazioni sulla gestione, resoconti e conti consuntivi, il
bilancio annuale dello stato patrimoniale, il conto economico,
e la copertura del disavanzo,
– tariffe del pubblico servizio.«
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Articolo 10
Nell’articolo 16, il testo »1º, 2º, 3º, 4º, 10º e 11º alinea del
secondo comma dell’art. 15« è soppresso e sostituito con il
seguente testo: »1º, 2º, 3º, 6º e 14º alinea del secondo comma
dell’articolo 15«.
Articolo 11
Il testo del primo comma dell’articolo 17 è modificato e
recita come segue:
»Il consiglio di controllo conta fino a sei membri, di cui
quattro vengono eletti ed esonerati dall’assemblea, due su
proposta del sindaco del Comune città di Capodistria, ed uno
su proposta, rispettivamente, del sindaco del Comune di Isola
e del sindaco del Comune di Pirano. I due membri rappresentanti i dipendenti vengono eletti ed esonerati dal consiglio dei
dipendenti, qualora quest’ultimo venga costituito e sia la legge
a richiederlo.«
Articolo 12
Il testo dell’articolo 18 è modificato e recita come segue:
»Articolo 18
Il consiglio di controllo vigila sulla gestione degli affari
dell’azienda pubblica, effettua controlli e verifiche dei libri contabili e di altre scritture dell’azienda pubblica, della cassa, dei
titoli conservati nonché delle scorte di merci ed altro, redige le
proposte per l’assemblea ed attua le deliberazioni della stessa,
stipula il contratto d’impiego con il direttore e fornisce al direttore le linee guida per il suo lavoro.
Il consiglio di controllo deve verificare la compilata relazione annuale e la proposta d’impiego dell’utile di bilancio,
avanzati dal direttore della società. A riguardo dei rilevamenti
delle verifiche di cui al comma precedente, Il consiglio di controllo deve redigere una relazione scritta per l’assemblea e per
il collegio dei fondatori.
Il consiglio di controllo ha la facoltà di richiedere dal direttore relazioni anche in materia di altre questioni di rilevanza
per la gestione dell’azienda pubblica.
La gestione degli affari non è trasferibile al consiglio di
controllo. La legge consente al consiglio di controllo di esigere
che determinati tipi di affari possano realizzarsi solo previa
sua decisione favorevole in merito. Nel caso in cui il consiglio
di controllo non adotti una decisione favorevole ovvero neghi
il consenso alla decisione proposta, il direttore può richiedere che l’affare venga sottoposto alla decisione preliminare
dell’assemblea. Per poter essere validamente approvato, l’atto
con il quale l’assemblea delibera in via preliminare in merito
all’affare ovvero da consenso allo stesso, necessita del voto
favorevole di almeno due terzi di tutti i voti dell’assemblea.
Del proprio operato e dei propri rilevamenti il consiglio di
controllo informa il direttore della società, i consigli comunali,
il collegio dei fondatori, i sindaci e l’assemblea dell’azienda
pubblica.
Il consiglio di controllo ha la facoltà di convocare
l’assemblea.«
Articolo 13
Il testo dell’articolo 20 è modificato e recita come segue:
»Articolo 20
Il direttore è responsabile della gestione e dell’operato
della società.
Il direttore viene nominato ed esonerato dal collegio dei
fondatori, nel rispetto del procedimento e delle competenze
sancite da norme specifiche. Il direttore rimane in carica quattro
anni. Il direttore è rieleggibile.
La carica del direttore può venir ricoperta da un soggetto che adempie le condizioni generali stabilite dalla legge,
possiede un titolo di studio universitario, ha padronanza della
lingua della comunità nazionale italiana e possiede capacità
organizzative e dirigenziali. Il bando di concorso per la sele-
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zione del candidato alla carica di direttore si pubblica entro
e non oltre i 6 mesi precedenti la scadenza del mandato del
direttore uscente.
Entro quindici giorni dall’avvenuta nomina, il consiglio di
controllo conclude col direttore il contratto d’impiego.«
Articolo 14
Il testo dell’articolo 23 è modificato e recita come segue:
»Articolo 23
Il direttore può essere esonerato in anticipo rispetto alla
scadenza del mandato:
– su sua esplicita richiesta,
– qualora abbia agito in contrasto con gli interessi della
società o dei fondatori, oppure in difformità alla legge, al contratto d’impiego od all’atto di fondazione,
– in altri casi previsti dalla legge.
L’esonero può essere proposto da ciascun membro
dell’assemblea e del consiglio di controllo, da ciascun sindaco
o consiglio comunale.«
Articolo 15
Il testo del secondo comma dell’articolo 24 è modificato
e recita come segue:
»Il mandato del direttore cessa il giorno in cui il collegio
dei fondatori lo esonera dalla carica ovvero accerta il verificarsi
dei motivi di cui al comma precedente.«
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Articolo 20
Il presente decreto si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale
della RS dopo essere stato approvato, nella medesima dicitura,
dai Consigli comunali del Comune di Isola, del Comune città di
Capodistria e del Comune di Pirano.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione di cui al primo
comma.
N. 22-1/98
Isola, 4 marzo 2010
Il Sindaco
del Comune di Isola
dr. Tomislav Klokočovnik m.p.
N. 014-25/2009
Capodistria, 11 marzo 2010
Il Sindaco
del Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
N. 30002-1/1999
Pirano, 16 febbraio 2010
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Tomaž Gantar m.p.

Articolo 16
Il testo dell’articolo 25 è modificato e recita come segue:
»Articolo 25
Le modalità e la procedura di esonero del direttore, come
pure i diritti, gli obblighi e le responsabilità del medesimo, si
specificano nell’atto generale predisposto ed approvato dal collegio dei fondatori, ed in concordanza con il contratto d’impiego
che il consiglio di controllo stipula con il direttore.«
Articolo 17
Il testo dell’articolo 30 è modificato e recita come segue:
»Articolo 30
I fondi per le attività dell’azienda pubblica si reperiscono
dalle seguenti fonti:
– le tariffe delle prestazioni del pubblico servizio di provvista d’acqua potabile;
– il corrispettivo per l’allacciamento alla rete idrica;
– i proventi riscossi a titolo di esercizio dell’attività di rifornimento dell’acqua antincendio;
– il corrispettivo per l’impostazione e la tenuta del catasto
del servizio pubblico economico;
– altri contributi e pubblici tributi, introdotti in concordanza
con la legge e con il presente decreto da parte dei comuni, del
collegio dei fondatori o dalle autorità statali;
– altri fondi finalizzati erogati dai bilanci dei fondatori, oltre
a quelli indicati agli alinea terzo e quarto di questo articolo;
– il bilancio dello stato;
– mediante la vendita di merci e servizi offerti dalla
società;
– da altre fonti.«
Articolo 18
È soppresso l’articolo 32 del decreto.
Articolo 19
In seguito all’entrata in vigore del presente decreto, sulla
base dello stesso e degli elementi obbligatori prescritti dalla Legge sulle società economiche, i sindaci procedono alla stipulazione del testo unico del contratto di costituzione della società a
responsabilità limitata (contratto societario), da stipularsi sotto
forma di atto notarile od in altra forma prevista dalla legge.

KRANJ
2075.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1017/4, k.o. Kranj

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 27. seji dne
31. 8. 2005 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parc. št. 1017/4, k.o. Kranj
1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 1017/4, k.o. Kranj, preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 1017/4, k.o.
Kranj, se vpiše na Mestno občino Kranj.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Kranju.
Št. 46503-0008/2005-43/06
Kranj, dne 13. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.
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LENDAVA
2076.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLVUPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) in 17. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in
69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 33. seji dne 12. 5.
2010 sprejel naslednji

SKLEP
1.
V Občinsko volilno komisijo Lendava se za mandatno
dobo 4 let imenujejo:
1. Karin GUBIČ - ŠČAP, odvetnica, Lendavske gorice
241/c, 9220 Lendava – za predsednico
2. Vladimira PUČKO, sodnica, Martjanci 109, 9221 Martjanci – za namestnico predsednice
3. Dejan SOMI, dipl. inž. kmetijske tehnike, Trimlini 23,
9220 Lendava – za člana
4. Angelika VIDA, tehnologinja poštnega prometa, Petišovci, Nova ulica 4, 9220 Lendava – za namestnico člana
5. Boris PETEK, pravnik, Rudarska ulica 20, 9220 Lendava – za člana
6. Franc ŠANDOR, univ. dipl. inž. stroj., Dolnji Lakoš,
Glavna ul. 88, 9220 Lendava – za namestnika člana
7. Eva LŐRINC, univ. dipl. prav., Dolnji Lakoš, Glavna
ulica 116 – za članico
8. Janez FRANČIČ, pravnik, Trimlini 64, 9220 Lendava –
za namestnika članice.
2.
Sedež Občinske volilne komisije Lendava je Glavna ulica
20, 9220 Lendava.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0048/2010-ba
Lendava, dne 17. maja 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

2077.

Sklep o imenovanju posebne občinske volilne
komisije – za volitve predstavnikov romske
skupnosti

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLVUPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) in 17. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in
69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 33. seji dne 12. 5.
2010 sprejel naslednji

SKLEP
1.
V posebno občinsko volilno komisijo – za volitve predstavnikov romske skupnosti se za mandatno dobo 4 let imenujejo:
1. Irma HRELJA CSÁSZÁR, odvetnica, Petišovci, Potočna 11, 9220 Lendava – za predsednico
2. Brigita BANOTAI, univ. dipl. pravnica, Dolga vas, Glavna ulica 87, 9220 Lendava – za namestnico predsednice
3. Regina OLAH, gospodinja, Dolga vas, Slovenska ulica
19, 9220 Lendava, – za članico

Št.
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4. Milan OLAH, avtoličar, Dolgovaške gorice 250, 9220
Lendava – za namestnika članice
5. Erika VERBANČIČ, univ. dipl. psih., Trg Ljudske pravice 13, 9220 Lendava – za članico
6. Rozalija BERNJAK, socialna delavka, Dolnji Lakoš,
Glavna ul. 88, 9220 Lendava – za namestnico članice
7. Boštjan KELENC, dipl. upr. org., Lendavske gorice
325/e, 9220 Lendava – za člana
8. Patricija IMRE, dipl. med. sestra, Hotiza, Šolska ulica
6, 9220 Lendava, za namestnico člana.
2.
Sedež posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavnikov romske skupnosti je Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0050/2010-ba
Lendava, dne 17. maja 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

2078.

Sklep o imenovanju posebne občinske volilne
komisije – za volitve predstavnikov narodnosti

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLVUPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) in 17. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in
69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 33. seji dne 12. 5.
2010 sprejel naslednji

SKLEP
1.
V posebno občinsko volilno komisijo – za volitve predstavnikov narodnosti se za mandatno dobo 4 let imenujejo:
1. Terezija BIRO, univ. dipl. pravnica, Kranjčeva ulica 49,
9220 Lendava – za predsednico
2. Kristina DAVID, univ. dipl. pravnica, Kranjčeva 10, 9220
Lendava – za namestnico predsednice
3. Danijel MAGYAR, Dolnji Lakoš, Glavna 66, 9220 Lendava – za člana
4. Simona HOZJAN, učiteljica nemščine, Kranjčeva ulica
2, 9220 Lendava – za namestnico člana
5. Dejan SOBOČAN, delovodja, Dolina, Glavna ulica 11,
9220 Lendava – za člana
6. Karmen LEBAR, poslovna sekretarka, Dolnji Lakoš,
Glavna ul. 88, 9220 Lendava – za namestnico člana
7. Làszlo LIGETI, univ. dipl. inž. kem., Trg Ljudske pravice
11, 9220 Lendava – za člana
8. Jožef ZAGOREC, špediter, Kapca, Spodnja ulica 1,
9220 Lendava, za namestnika člana.
2.
Sedež posebne občinske volilne komisije – za volitve
predstavnikov narodnosti je Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0049/2010-ba
Lendava, dne 17. maja 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
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2079.

Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite
kulturne dediščine na območju Občine
Poljčane

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1 in 7/07 – odl.
US), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD, 63/07,
Odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13), Statuta Občine Poljčane
(Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na
28. redni seji dne 11. 5. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine
na območju Občine Poljčane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in kriterije za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Poljčane (v
nadaljevanju: akcije).
2. člen
Sredstva za akcije se zagotavljajo v proračunu Občine
Poljčane v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine
Poljčane za posamezno proračunsko obdobje, ki ga potrdi
Občinski svet Občine Poljčane.
3. člen
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo fizične osebe in
društva, ki:
– so lastniki ali solastniki kulturne dediščine za katero se
dodeljuje sredstva ali
– so najemniki kulturne dediščine in imajo z lastnikom
sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt
ali ustrezno soglasje lastnika objekta.
Predlagatelj lahko z isto akcijo kandidira samo na en
javni razpis.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za sofinanciranje akcij na območju Občine Poljčane za določeno leto se določi v proračunu Občine
Poljčane. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa,
ki ga objavi župan na uradni spletni strani Občine Poljčane.
Obvestilo o javnem razpisu se pošlje v vsaj en javni medij.
Javni razpis mora vsebovati:
1. naziv in sedež razpisovalca,
2. akcijo, ki je predmet sofinanciranja,
3. navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
4. vrednost razpoložljivih sredstev,
5. merila in kriterije ter prioritete, po katerih se bo posamezna akcija ocenjevala,
6. rok za vložitev vlog,
7. naslov, na katerega se vložijo vloge in način dostave,
8. rok, v katerem bo izdan sklep o dodelitvi sredstev,
9. okvirni rok za sklenitev pogodbe,
10. določitev obdobja za porabo sredstev,
11. sankcije v primeru nenamenske porabe sredstev,
12. razpisne obrazce.
Predlagatelji se prijavijo na razpis na podlagi razpisne
dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
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5. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji
obravnava 5-članska komisija, ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo:
– 3 predstavniki občinskega sveta,
– 1 predstavnik s področja gradbeništva,
– 1 predstavnik občinske uprave.
Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta.
6. člen
Člani komisije izmed sebe imenujejo predsednika, ki
sklicuje in vodi seje. Na sejah komisije se piše zapisnik. Administrativne in druge operativne naloge za komisijo opravlja
občinska uprava.
7. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– prevzame, odpre in pregleda vse vloge, prispele na
javni razpis,
– vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, izloči iz nadaljnjega postopka,
– točkuje vloge v skladu z merili, določenimi v 13. členu
tega pravilnika, na podlagi točkovnika, ki je sestavni del razpisa,
– določi višino sredstev za posameznega predlagatelja,
– pisno obvesti občinsko upravo o odločitvi,
– spremlja izvajanje pogodb,
– opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
8. člen
O odločitvi komisije občinska uprava izvajalce akcij obvesti z odločbo, na katero se izvajalec akcije lahko v 8 dneh od
vročitve pritoži.
9. člen
Po pravnomočni odločbi Občina Poljčane z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo vrste akcije,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če kateri od izvajalcev v roku 15 dni od vročitve ne podpiše pogodbe, se šteje, da je predlog akcije umaknil. Sredstva,
ki so bila dodeljena temu izvajalcu, vendar niso bila porabljena
v skladu s pogodbo, lahko komisija s sklepom prerazporedi
drugim akcijam.
Občina Poljčane bo sofinancirala akcije v višini največ do
50% celotne vrednosti akcije oziroma največ do višine določene v razpisni dokumentaciji, do porabe razpoložljivih sredstev.
Pogodbeni znesek bo izvajalec prejel v enem delu, in
sicer v roku 30 dni od dneva, ko je izvajalec podal vsebinsko
in finančno poročilo o izvedeni akciji s pisnimi dokazili o porabljenih sredstvih in izjavo Zavoda za varstvo kulturne dediščine
o izvedenih delih.
V primeru, da izvajalec ne more dokazati porabe sredstev
v višini pogodbeno odobrenega zneska, ima komisija pristojnost, da odobri izplačilo le v višini dokazane porabe.
III. VSEBINSKA DOLOČILA

cije:

10. člen
Iz proračuna občine se lahko sofinancirajo naslednje ak-

a) akcije, povezane z adaptacijo in prenovo streh, oken in
fasad kulturnih spomenikov, ki so razglašeni za kulturne spomenike lokalnega pomena na območju Občine Poljčane;
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b) akcije, povezane z adaptacijo in prenovo streh, oken
in fasad nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja znotraj
zaščitenega območja spomenika lokalnega pomena in ima
kulturno zgodovinsko vrednost v zaščitenem območju;
c) restavratorske in sanacijsko-konservatorske posege na
kulturnih spomenikih lokalnega pomena in nepremični kulturni
dediščini.
Vrsta akcije, ki se bo sofinancirala iz proračuna Občine
Poljčane, se opredeli v razpisni dokumentaciji.

Št.

12. člen
Prednost pri sofinanciranju bodo imele akcije:
– glede na stopnjo zaščitenosti,
– glede na pomen spomenika,
– glede na stopnjo ogroženosti objekta.
13. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja
naslednjih meril:
a) Glede na stopnjo zaščitenosti enote:
– razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena
(15 točk)
– nepremična kulturna dediščina, ki se nahaja znotraj
območja spomenika lokalnega pomena in ima kulturnozgodovinsko vrednost v zaščitenem območju (10 točk)
– nepremična kulturna dediščina (5 točk);
b) Glede na pomen enote:
– enota ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena (15 točk)
– enota se nahaja znotraj zaščitenega območja spomenika lokalnega pomena in ima kulturnozgodovinsko vrednost v
zaščitenem območju (10 točk)
– enota ima status nepremična kulturna dediščina
(5 točk);
c) Glede na stopnjo poškodovanosti objekta:
– enota je brez poškodb (0 točk)
– enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote
(5 točk)
– enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane
lastnosti enote (10 točk)
– enoti zaradi poškodb grozi porušitev (15 točk);
d) Akcija se sofinancira iz drugih proračunskih virov:
– da (0 točk)
– ne (10 točk).
Glede na doseženo število točk se določijo upravičenci, ki
izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na razpisu in ki so pravočasno vložili vlogo. Sredstva se razdelijo do višine sredstev
določenih v proračunu za tekoče leto za sofinanciranje akcij
zaščite kulturnozgodovinske dediščine.
14. člen
Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati akcije v
skladu s tem pravilnikom.
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15. člen
Občinska uprava in komisija je dolžna nadzirati in spremljati izvajanje akcij, ki so predmet tega pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-2/2010-7-301(28-T…)
Poljčane, dne 11. maja 2010

IV. MERILA
11. člen
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– enota je razglašena za kulturni spomenik lokalnega
pomena na območju Občine Poljčane ali se nahaja znotraj
zaščitenega območja spomenika lokalnega pomena in ima
kulturnozgodovinsko vrednost v zaščitenem območju oziroma
ima status nepremične kulturne dediščine.
– posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem pravilniku,
morajo biti izvedeni do konec meseca novembra tekočega leta,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva,
– predlagatelj mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg, kolikor je to potrebno,
– predlagatelj mora pridobiti kulturnovarstveno soglasje
za poseg.
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Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

2080.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob
rojstvu otroka v Občini Poljčane

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 in vse nadaljnje spremembe),
10. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)
je Občinski svet Občine Poljčane na 28. redni seji dne 11. 5.
2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
v Občini Poljčane
1. člen
Drugi člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: denarna pomoč) je pomoč, s katero se družini zagotovijo
dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo
z otrokovim rojstvom«.
2. člen
V 5. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Denarna pomoč se lahko izplača tudi na bančni račun
novorojenca, če starš ali zakoniti zastopnik to izkaže s prilogo
k pisni vlogi.«
3. člen
Ostali členi ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati 1. junija 2010.
Št. 013-2/2010-301(28-T…)
Poljčane, dne 11. maja 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

2081.

Sklep o določitvi cene socialnovarstvene
storitve pomoč družini na dom

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 36/04), določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 36/02), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 38/02 in 124/04) in določil Statuta Občine Poljčane
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(Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na
28. redni seji dne 11. 5. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi cene socialno varstvene storitve
pomoč družini na dom
I.
Občinski svet Občine Poljčane daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal
izvajalec CSD Slovenska Bistrica, v višini 14,99 EUR.
II.
Ob upoštevanju subvencije RS in Občine Poljčane znaša
prispevek uporabnika za uro opravljene storitve pomoči družini
na domu 3,36 EUR.
III.
Občina Poljčane subvencionira ceno urne postavke pomoči družini na domu v višini 8,39 EUR.
IV.
Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu
Repulike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2010 dalje.
V.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu, številka 013-1/2009-301-T8 z dne 22. 12. 2009, objavljen v Uradnem listu RS, št. 109/09, dne 28. 12. 2009.
Št. 013-2/2010-14-301(28-T10)
Poljčane, dne 11. maja 2010
Župan
Občine Poljčane
Stane Kovačič l.r.

2082.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 – UPB1,
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 126/07 in 108/09) in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2, Uradni list RS,
št. 94/07, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Poljčane na
28. redni seji dne 11. 5. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za
nepremičnino parc. št. 1213/2, k.o. Poljčane.
Nepremičnina postane last Občine Poljčane, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-0003/2010-6
Poljčane, dne 11. maja 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
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PUCONCI
2083.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Puconci

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) in
16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07
UPB1, 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 32. seji dne
13. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Puconci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Puconci (Uradni list RS, št. 79/09 – uradno
prečiščeno besedilo) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine
Puconci.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci šole na neposrednih
in tajnih volitvah po postopku in na način, kot ga določa zakon,
odlok o ustanovitvi zavoda in pravila šole, pri čemer upoštevajo v
svoji sestavi dva predstavnika matične šole, enega predstavnika
podružnične šole, enega predstavnika vrtca ter enega predstavnika administrativno-tehničnih delavcev zavoda.
Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.
Mandat predstavnikov staršev je povezan s statusom otroka
oziroma učenca.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ne moreta voliti in
biti izvoljena oziroma imenovana v svet zavoda.
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za
štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni
največkrat dvakrat.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, če z
zakonom ni določeno drugače. Člani sveta na prvi seji izmed
sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.«
2. člen
V 16. členu se doda novi drugi odstavek, ki glasi:
»Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.«
3. člen
Spremeni se 17. člen, ki se glasi:
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni
delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma
vrtca,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni
problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte,
– opravlja in potrjuje druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V 19. členu se v dvajseti alineji briše veznik »in« ter doda
nova enaindvajseta alineja, ki glasi:
»– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
šole oziroma vrtca,«
Dosedanja enaindvajseta alineja postane dvaindvajseta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Ravnatelja
imenuje in razrešuje svet šole po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.«
5. člen
V 24. členu se v prvem odstavku dodan nov stavek, ki
se glasi: »Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta
staršev zagotavlja šola oziroma vrtec.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca
oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter
da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in
druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo,
zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma
oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.«
6. člen
V 28. členu se črtata dosedanji drugi in tretji odstavek in
dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandarde
opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev
imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.
Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.«
Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred
uveljavitvijo tega odloka in članom, ki so izvoljeni v skladu s tem
odlokom, poteče mandat s potekom mandata sveta.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0022/2009
Puconci, dne 13. maja 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju lokacijskega načrta za območje
Keme Puconci v Puconcih

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine
Puconci (Uradni list RS, št. 66/07, uradno prečiščeno besedilo
UPB-1) je Občinski svet Občine Puconci na 32. redni seji dne
13. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju lokacijskega načrta za območje
Keme Puconci v Puconcih
1. člen
V Odloku o sprejetju lokacijskega načrta za območje
Keme Puconci v Puconcih (Uradni list RS, št. 36/05) se v odstavku A) 5. člena dodata točki 7 in 8, ki se glasita:
»7. odstranitev dotrajanih objektov in objektov, ki ne izpolnjujejo osnovnih zahtev za izvajanje delovnega procesa z
možnostjo nadomestitve z novim objektom z enakim namenom
oziroma z namenom objekta ali naprave, ki je potrebna za
tehnološko-proizvodni proces.
8. gradnja objektov za potrebe tehnoloških procesov v
proizvodnji.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-2/2004
Puconci, dne 13. maja 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
2085.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), določil Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in
16/10), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3,
102/07) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine
Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 3. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica
1. člen
Občina Slovenska Bistrica s tem odlokom določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 41/08).
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2. člen
Četrti in peti odstavek 10. člena se spremenita tako, da
na novo glasita:
»Šolski okoliš matične osnovne šole Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica obsega: »Industrijska ulica h. št. 9 (PO
0001), Romihova ulicah.št. od 1 do 39 (PO 0001), Tomažičeva
ulica h. št. 4 (PO 0001), Jurčičeva ulica (PO 0001), Kolodvorska ulica h. št od 1 do 38, od 40 do 99 (PO 0001,0025),
Leskovarjeva ulica (PO 0001), Miklošičeva ulica (PO 0001),
Zelena ulica h. št. 1, 3 in 5 (PO 0001), Tavčarjeva ulica (PO
0001), Slovenska ulica neparne h. št. od 1 do 13 (PO 0001),
Vošnjakova ulica neparne h. št. od 1 do 11 in h. št. 10 (PO
0001), Žolgarjeva ulica h.št. 25 in 29 (PO 0001), Ob potoku
(PO 0015, 0285), Ribiška ulica (PO 0015), Travniška ulica
(PO 0015), Kraigherjeva ulica (PO 0015, 0036, 0276 in 0285),
Ob parku (PO 0015, 0034), Ob gozdu (PO 0015, 0036), Cvetlična ulica (PO 0017), Jenkova ulica (PO 0017), Kajuhova
ulica h. št. od 1 do 77, od 79 do 85 (PO 0017, 0021, 0022,
0287, 0290), Ulica Anice Černejeve (PO 0017), Špindlerjeva
ulica neparne h. št. od 1 do 57 in parne h. št. od 36 do 54 (PO
0017, 0021, 0022, 0287, 0290),Osojna ulica (PO 0021), Vrtnarska ulica (PO 0017, 0021), Gregorčičeva ulica (PO 0021,
0290), Kettejeva ulica (PO 0021), Murnova ulica (PO 0021),
Ulica Slave Klavore (PO 0021), V črnec (PO 0021, 0038),
Cesta XIV. Divizije (PO 0022), Finžgarjeva ulica (PO 0022,
0287), Ingoličeva ulica (PO 0022), Nazorjeva ulica (PO 0022),
Ljubljanska cesta h. št. parne od 44 do 122 in h. št. neparne
od 71 do 127 (PO 0022, 0024, 0038), Bazoviška ulica (PO
0024), Lackova ulica (PO 0024), Leonova ulica (PO 0024),
Stepišnikova ulica (PO 0024), Krekova ulica (PO 0024), Livadna (PO 0024), Pirnikova ulica (PO 0024), Ratejeva ulica (PO
0025), Zadružna ulica h. št. 1,3 in 5 (PO 0025), Grajska ulica
razen h. št. 12 (PO 0030, 0031), Ozka ulica (PO 0030, 0031),
Partizanska ulica parne h.št. od 2 do 22 (PO 0030), Trg svobode h. št. 20 in 24 (PO 0030), Kratka ulica (PO 0034), Ulica
dr. Štefke Hribarjeve (PO 0034, 0277), Gombačeva ulica (PO
0034), Mladinska ulica (PO 0034), Štuhčeva ulica (PO 0034),
Ulica Pohorskega bataljona h. št. 5 (PO 0034), Ulica Sagadinovih (PO 0034), Zidanškova ulica (0034, 0277), Devinska
ulica (PO 0035, 0288), Na Jožefu neparne h. št. od 1 do 87 in
h. št. 82 (PO 0035, 0289), Mariborska cesta neparne h. št. od
1 do 51 (PO 0035), Sernčeva ulica (PO 0036), Tovarniška
ulica (PO 0036), Samova ulica (PO 0036, 0285), Aljaževa
ulica (PO 0038), Vodovnikova ulica (PO 0038), V Zafošt (PO
0038), Spodnja Ložnica h. št. od 1 do 6, 7, 8, 9, 36, od 40 naprej (PO 0267), Zgornja Bistrica h.št. od 77 do 93, od 106 do
117, od 151A do 152, od 159 do 168 (PO 0052), Kovača vas
(PO 0055, 0056, 0057, 0296), Ritoznoj (PO 0059, 0060, 0061,
0309), Šentovec (PO 0062, 0278), Devina (PO 0063), Klopce
(PO 0064, 0300), Spodnja Nova vas (PO 0086, 0087), Cigonca (PO 0141, 0142), Videž (PO 0143), Prepuž (PO 0146),
Sevec do h. št. 10 (PO 0147), Preloge od h. št. 23 dalje (PO
0256), Nova gora nad Slov. Bistrico h. št. 23, od 32 do 54, 58,
67, 70, od 80 do 83 (PO 275, 0283), Proti Jezam (PO 0280),
Levič (PO 0282), Jamova ulica (PO 0285), Levstikova ulica
(PO 0285), Ulica Bračičeve brigade (PO 0285), Cankarjeva
ulica (PO 0287), Prešernova ulica (PO 0287), Župančičeva
ulica (PO 0287, 0290), Aškerčeva ulica (PO 0290).«
»Šolski okoliš Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zgornja Ložnica obsega: Vrhole
pri Slov. Konjicah (PO 0040, 0041), Korplje (PO 0042), Zgornja Ložnica (PO 0043, 0044), Kostanjevec (PO 0045, 0046,
0047), Gladomes (PO 0186, 0187, 0188), Vinarje h. št. od 1
do 70, od 94 do 105 A (PO 0189, 0191), Spodnja Ložnica h.
št. 6A, 6C, od 10 do 35, 37, 37 A, 38 (PO 0039, 0316) Tinjska
gora h.št. od 1 do 3, 77, od 79 do 86, od 90 do 92 (PO 0268,
0269), Sevec od h. št. 11 dalje (PO 0255),Visole h. št. od 136
naprej (PO 0272, 0304), Fošt (PO 0185, 0259).«

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da na novo
glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
4. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da na novo
glasi:
»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa
zakon, ta odlok in poslovnik zavoda.«
5. člen
16. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«
6. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Postopek imenovanja ravnatelja se lahko začne šest
mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«
7. člen
Tretji odstavek 25. člena se spremeni tako, da na novo
glasi: »Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev.«
8. člen
Črta se peta alineja četrtega odstavka 33. člena.
9. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033-4/2010/25/9a
Slovenska Bistrica, dne 3. maja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2086.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), določil Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in
16/10), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3,
102/07) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine
Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 3. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica
1. člen
Občina Slovenska Bistrica s tem odlokom določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 41/08).
2. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da na novo glasi:
»Šolski okoliš 2. osnovne šole Slovenska Bistrica obsega:
Izseljenska ulica (PO 0002), Zelena ulica h. št. 2, 4 in 7 (PO
0002), Prečna ulica (PO0002), Ulica Borisa Winterja (PO 0002),
Ulica dr. Jagodiča (PO 0002), Slovenska ulica h. št. parne od 2
do 22 (PO 0002), Vošnjakova ulica parne h. št. od 2 do 8 (PO
0002), Plečnikova ulica h. št. 25 in 27 (PO 0002), Industrijska
ulica h. št. 4 (PO 0002), Trgovska ulica h. št. 11 (PO 0002),
Rimska ulica h. št. 4 in 9 (PO 0002), Romihova ulica h. št. od
47 do 77 (PO 0002), Gradišče (PO 0003), Trg svobode h. št. od
1 do 30 – razen h. št. 20 in 24 (PO 0003, 0028, 0029), Ljubljanska cesta h. št. od 1 do 42 in h. št. 61, 63 in 69 (PO 0003, 0004,
0023, 0319), Cesta zmage (PO 0319) Čopova ulica (PO 0004),
Partizanska ulica h. št. od 1 do 61 –razen parne h. št. od 2 do
22 (PO 0004, 0005, 0006, 0012, 0013, 0014, 0016, 0037), Ob
stadionu (PO 0005, 0006, 0020, 0319), Špindlerjeva ulica parne
h. št. od 2 do 34 (PO 0019, 0319), Štancerjeva ulica (PO 0319),
Slomškova ulica (PO 0004, 0005), Ulica dr. Jožeta Pučnika h.
št. 21(PO 0319), Tomšičeva ulica (PO 0006, 0007, 0008, 0010,
0011, 0016, 0298), Šolska ulica (PO 0006, 0007, 0286) Prvomajska ulica (PO 0007, 0018, 0298), Ulica Pohorskega odreda
(PO 0009, 0012), Grajska ulica h. št. 12 (PO 0014), Kopališka
ulica (PO 0014), Mroževa ulica (PO 0016, 0037, 0298), Na
Ajdov hrib (PO 0019), Prežihova ulica (PO 0020),Maistrova
ulica (PO 0023), Obrtniška ulica (PO 0023), Potrčeva ulica
(PO 0023),Trubarjeva ulica (PO 0023), Žolgarjeva ulica parne
h. št. od 2 do 20 (PO 0023), Na poljanah (PO 0023), Na Jožefu
parne h. št. od 6 do 78 (PO 0026), Kolodvorska ulica h. št. 39
(PO 0026), Vinarska ulica (PO 0026), Zadružna ulica h. št. 2, 4,
7,7A (PO 0026), Mariborska cesta parne h. št. od 2 do 52 (PO
0026) Trg Alfonza Šarha (PO 0027, 0033), Grogova ulica (PO
0032), Ulica Pohorskega bataljona (PO 0032, 0033), Kajuhova
ulica h. št. 78, 87, 88, 90, 92 in 94 (PO 0037), Visole h. št. od 1
do 76, h. št. 100, 104 in od h. št. 114 do 135 (PO 0048 in 0049),
Zgornja Bistrica (PO 0050, 0051, 0054, 0273, 0274), Nova gora
nad Slov. Bistrico (PO 0053).«

glasi:

3. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da na novo
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
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4. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa
zakon, ta odlok in poslovnik zavoda.«
5. člen
16. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«

glasi:

6. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da na novo

»Postopek imenovanja ravnatelja se lahko začne šest
mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«
7. člen
Tretji odstavek 25. člena se spremeni tako, da na novo
glasi: »Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev«.
8. člen
Črta se peta alineja četrtega odstavka 31. člena.
9. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033-4/2010-25/9b
Slovenska Bistrica, dne 3. maja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

2087.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja
Polskava

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), določil Zakona

5952 /

Stran

Št.

41 / 25. 5. 2010

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in
16/10), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3,
102/07) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine
Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 3. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča
Spodnja Polskava
1. člen
Občina Slovenska Bistrica s tem odlokom določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja
Polskava (Uradni list RS, št. 41/08).
2. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da na novo

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Črta se peta alineja četrtega odstavka 33. člena.
8. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033-4/2010-25/9c
Slovenska Bistrica, dne 3. maja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

2088.

glasi:

»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa
zakon, ta odlok in poslovnik zavoda.«
4. člen
16. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«

glasi:

5. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da na novo

»Postopek imenovanja ravnatelja se lahko začne šest
mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«
6. člen
Tretji odstavek 25. Člena se spremeni tako, da na novo
glasi: »Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev«.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika
Črešnjevec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), določil Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in
16/10), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3,
102/07) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine
Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 3. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika
Črešnjevec
1. člen
Občina Slovenska Bistrica s tem odlokom določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika
Črešnjevec (Uradni list RS, št. 104/07, 41/08).
2. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa
zakon, ta odlok in poslovnik zavoda.«
4. člen
18. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,

Uradni list Republike Slovenije
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«
5. člen
Četrti odstavek 26. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:
»Postopek imenovanja ravnatelja se lahko začne šest
mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«
6. člen
Tretji odstavek 26.a člena se spremeni tako, da na novo
glasi: »Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev«.
7. člen
Črta se peta alineja četrtega odstavka 32. člena.
8. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033-4/2010-25/9č
Slovenska Bistrica, dne 3. maja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

2089.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), določil Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in
16/10), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3,
102/07) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine
Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 3. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
1. člen
Občina Slovenska Bistrica s tem odlokom določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
(Uradni list RS, št. 41/08).

Št.
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5953

2. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa
zakon, ta odlok in poslovnik zavoda.«
4. člen
18. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«
5. člen
Četrti odstavek 26. člena spremeni tako, da na novo
glasi:
»Postopek imenovanja ravnatelja se lahko začne šest
mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«
6. člen
Tretji odstavek 27. člena se spremeni tako, da na novo
glasi: »Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev«.
7. člen
Črta se peta alineja četrtega odstavka 34. člena.
8. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033-4/2010-25/9d
Slovenska Bistrica, dne 3. maja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

5954 /

Stran
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), določil Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in
16/10), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3,
102/07) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine
Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 3. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Tretji odstavek 27. člena se spremeni tako, da na novo
glasi: »Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev«.
7. člen
Črta se peta alineja četrtega odstavka 34. člena.
8. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033-4/2010-25/9e
Slovenska Bistrica, dne 3. maja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

1. člen
Občina Slovenska Bistrica s tem odlokom določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju
(Uradni list RS, št. 41/08).
2. člen
Drugi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da na
novo glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa
zakon, ta odlok in poslovnik zavoda.«
4. člen
18. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«

glasi:

5. člen
Četrti odstavek 26. člena se spremeni tako, da na novo

»Postopek imenovanja ravnatelja se lahko začne šest
mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«

2091.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica
Jesen Tinje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), določil Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in
16/10), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3,
102/07) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine
Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 3. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica
Jesen Tinje
1. člen
Občina Slovenska Bistrica s tem odlokom določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica
Jesen Tinje (Uradni list RS, št. 41/08).
2. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa
zakon, ta odlok in poslovnik zavoda.«
4. člen
16. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,

Uradni list Republike Slovenije
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«
5. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Postopek imenovanja ravnatelja se lahko začne šest
mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«
6. člen
Tretji odstavek 26. člena se spremeni tako, da na novo
glasi: »Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev«.
7. člen
Črta se peta alineja četrtega odstavka 31. člena.
8. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 030-4/2010-25/9f
Slovenska Bistrica, dne 3. maja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

2092.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje
Slovenska Bistrica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09,
55/09, 58/09 in 16/10), Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07, ter določil Statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02,
43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 25.
redni seji dne 3. 5. 2010 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje
Slovenska Bistrica
1. člen
Občina Slovenska Bistrica s tem odlokom določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 41/08).
2. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:

»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa
zakon, ta odlok in poslovnik zavoda.«
4. člen
18. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«
5. člen
Četrti odstavek 26. člena se spremeni tako, da na novo

glasi:
»Postopek imenovanja ravnatelja se lahko začne šest
mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«
6. člen
Tretji odstavek 27. člena se spremeni tako, da na novo
glasi: »Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev«.
7. člen
Črta se peta alineja četrtega odstavka 34. člena.
8. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
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9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033-4/2010-25/9g
Slovenska Bistrica, dne 3. maja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

TREBNJE
2093.

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje

Na podlagi 65. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 54/09 in 34/10)
ter 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)
je Občinski svet Občine Trebnje na 34. redni seji dne 14. 4.
2010 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Trebnje
I. PREDMET PRAVILNIKA
1. člen
S Pravilnikom o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Trebnje (v nadaljevanju: pravilnik) se določi
način obračunavanja storitve ravnanja z odpadki v Občini Trebnje. V tem pravilniku imajo uporabljeni izrazi enak pomen kot v
Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje (v
nadaljevanju: odlok).
2. člen
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje določa način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:
1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
2. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
ob uporabi posod prostornine od 120 l do 1.100 l in izjemoma
tudi posod večjega volumna.
3. člen
Pravilnik velja skladno z določili Odloka za uporabnike
storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
4. člen
Cene storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se oblikujejo za:
1. zbiranje in prevoz odpadkov, ki obsega:
– zbiranje in prevoz komunalnih (mešanih in ločeno zbranih frakcij) odpadkov iz gospodinjstev,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– obdelavo komunalnih odpadkov v zbirnem centru in v
mali kompostarni.
2. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki obsega:
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (mehanskobiološka stabilizacija),
– transport odpadkov,
– odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov,

Uradni list Republike Slovenije
– okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in izvajanje
ukrepov po zaprtju odlagališča,
– stroške upravičenih bonitet ali odškodnin do 10% cene
odlaganja, če to določa zakon ali drug predpis.
Cena storitev mora pokrivati vse stroške ravnanja z odpadki. Lastna cena predstavlja pokrivanje stroškov, nastalih z
izvajanjem dejavnosti, vključno z amortizacijo.
Višina cene storitev se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.
II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
5. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov (v nadaljevanju: odvoz) obsega:
– zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz
gospodinjstev,
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev
in z ekoloških otokov,
– zbiranje in prevoz bioloških odpadkov,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– delovanje zbirnega centra,
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– obdelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi
odpadki,
– obdelavo drugih frakcij komunalnih odpadkov, če obdelava posamezne frakcije ni določena z drugimi predpisi,
– prevoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov
na regijsko odlagališče,
– prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
– sledljivost volumna preostanka odpadkov s sodobnim
računalniškim sistemom,
– analitično obdelavo podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
V obseg ravnanja z odpadki sodi tudi strošek odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z
vključeno okoljsko dajatvijo.
III. NAČIN OBRAČUNA STORITEV RAVNANJA
S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA
6. člen
Ravnanje z odpadki se gospodinjstvom obračunava mesečno na osebo. Enota količine storitev je masa (kg) komunalnih odpadkov, ki jih uporabniki storitev prepustijo izvajalcu javne
službe. Sodilo za razdelitev količine storitev na posameznega
uporabnika je velikost zabojnika in število odvozov, pri čemer
se kot najmanjša količina prepuščenih komunalnih odpadkov
obračuna za 40 litrov na osebo mesečno, kot določa Odlok o
ravnanju z odpadki in glede na sestavo preostanka komunalnih
odpadkov, ustreza 20 kg.
Izvajalec ima pravico vpogleda v razpoložljive evidence
o številu prebivalcev na posameznem naslovu kot je centralni
register prebivalstva. Izvajalec po potrebi obnavlja podatke o
številu prebivalcev na posameznem naslovu.

Uradni list Republike Slovenije
Izvajalec javne službe do 15. 4. tekočega leta pripravi
letno poročilo o zbranih komunalnih odpadkov z izračunom
mase preostanka in bioloških odpadkov na osebo.
V primeru večjih količin preostankov odpadkov se storitev
zaračuna po dejanski masi oziroma dejanskem volumnu. Pooblaščeni delavec izvajalca lahko kontrolira dejanski volumen
odloženega preostanka komunalnih odpadkov in v primeru
ponavljajočih se povečanih količin odredi povečanje razpoložljivega volumna zabojnika za preostanek odpadkov.
Cena ravnanja s komunalnimi odpadki za posamezno
osebo (Cos) na mesec je produkt povzročene količine odpadkov ene osebe Q = kg/(os/m) in cene (C) ravnanja z odpadki:
Cos = Q x C
Mesečni obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
Zo = Cos x Šos
Zo – znesek za ravnanje z odpadki, ki ga gospodinjstvo
plača v EUR na mesec
Cos – mesečna cena na osebo, izražena v EUR na kg v
Občini Trebnje
Šos – število oseb v gospodinjstvu.
Cena ravnanja z odpadki je na računu razčlenjena v skladu s 4. členom tega pravilnika oziroma z veljavnimi republiškimi
predpisi.
7. člen
Za posamezno počitniško hišo, vikend oziroma drug
objekt, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni
podatka o velikosti zabojnika, se za zaračunavanje stroškov, ki
nastajajo ne glede na količino prepuščenih odpadkov, upošteva
ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša frekvenca odvoza, ki je določena v občinskem predpisu, kar je 20 kg
komunalnih odpadkov mesečno.
8. člen
V primeru občasnih povečanih količin ostanka komunalnih odpadkov, mora uporabnik pri izvajalcu nabaviti dodatne
namenske vreče z logotipom izvajalca, ki jo odda na odjemno
mesto za preostanek odpadkov.
Cena vreče za ostanek komunalnih odpadkov vsebuje
stroške odvoza, obdelave in odlaganja preostanka odpadkov.
9. člen
Finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča bo vključeno v ceno storitve po
prejeti odločbi o IPPC odlagališča in se bo naknadno dodalo
ceni, o čemer se bo pristojno ministrstvo obvestilo najkasneje
v 15 dneh.
IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S PREOSTANKOM
ODPADKOV IN BIOLOŠKIMI ODPADKI
ZA GOSPODINJSTVA
10. člen
Obračun storitve zbiranja in odvoza bioloških odpadkov
za gospodinjstva, izražen v EUR/kg se opravi na podlagi naslednjih postavk:
A) minimalne količine preostanka komunalnih odpadkov na osebo na mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika
20 kg/osebo/mesec, kar je ekvivalentno volumnu 40l
B) minimalne količine bioloških odpadkov na osebo na
mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika 5 kg/osebo/mesec,
kar je ekvivalentno volumnu 10 l v primeru, ko uporabnik nima
možnosti kompostiranja na lastnem vrtu.
Obračun storitve A se uporablja za povzročitelje komunalnih odpadkov, ki bodo sami izvajali kompostiranje in ne bodo
prepuščali bioloških odpadkov izvajalcu javne službe.
Obračun storitve A+B se uporablja za povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne bodo sami izvajali kompostiranja in bodo
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vključeni v sistem javne službe ločenega zbiranja bioloških
odpadkov.
Način obračuna A vključuje dva odvoza preostanka komunalnih odpadkov na mesec, dva odvoza rumenih vreč na mesec,
dva odvoza ekoloških otokov na mesec, dva odvoza kosovnih
odpadkov na leto, en odvoz nevarnih odpadkov na leto.
Način obračuna A+B vključuje dva odvoza preostanka
komunalnih odpadkov na mesec, dva odvoza rumenih vreč na
mesec, dva odvoza ekoloških otokov na mesec, dva odvoza
kosovnih odpadkov na leto, en odvoz nevarnih odpadkov na
leto in štiri odvoze bioloških odpadkov na mesec.
V. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI ZA PRAVNE OSEBE
11. člen
Obračun storitve zbiranja in odvoza preostanka odpadkov za pravne osebe, izražen v EUR/kg, se opravi na podlagi
naslednjih postavk:
– glede na dejanski volumen zabojnika oziroma najmanj
za 100 kg preostanka odpadkov, pri čemer je razmerje med
volumnom in maso preostanka odpadkov 2:1
– v primeru, da nastaja pri pravni osebi večja količina
komunalnih odpadkov, se storitev obračuna po dejanski masi
odpadkov.
Cena za posodo se določi na podlagi volumna posode in
cene za storitev ravnanja z odpadki, izražene v EUR/kg.
Cena odvoza odpadkov na mesec (Cod) je produkt cene odvoza za posodo (Cp), števila posod (Šp) in števila odvozov (K):
Cod = Cp x Šp x K
Cod – cena za odvoz odpadkov na mesec
Cp – cena odvoza za posodo
Šp – število posod
K – število odvozov.
12. člen
Če več povzročiteljev odlaga odpadke v skupno posodo,
se sorazmerno oziroma po dogovoru volumen razdeli med
posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša
obračunana masa, ki se povzročitelju obračuna 100 kg.
Za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem ter športna igrišča in parkirišča se obračunava storitev ravnanja z
odpadki za 50 kg oziroma ustrezno maso mesečno na posamezno počitniško enoto (stanovanje, počitniška hiša, apartma,
ipd.), oziroma po dejanskem volumnu.
13. člen
Odvoz komunalne embalaže (papirna, votla steklena in
ostala) in papirja se ne obračunava posebej, če se zagotavlja
odvoz v enakem standardu, kot je določen za gospodinjstva v
individualni gradnji. V nasprotnem primeru se lahko zagotovi
odvoz ob dodatnem plačilu storitve, ki lahko znaša četrtino vrednosti, ki bi veljala za odvoz ostanka komunalnih odpadkov.
VI. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega Pravilnika opravljajo
pristojni nadzorni organi.
VII. PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Obračun po tem pravilniku se mora pričeti izvajati najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi pravilnika. Za storitve, ki se na
dan uveljavitve tega pravilnika še ne izvajajo, se prične izvajati
obračun z izvajanjem storitve.
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VIII. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene oblikovane na podlagi
tega Pravilnika se pričnejo uporabljati po pridobitvi predhodnega soglasja občinskega sveta in pristojnega organa, v
skladu z republiškim predpisom oblikovanja cen komunalnih
storitev.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 30/01) in Sklep o tarifnih postavkah
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje (Uradni list
RS, št. 30/01).
Št. 354-58/2009
Trebnje, dne 30. aprila 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

ZREČE
2094.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Zreče

Na podlagi določila 21. in 61. člena Zakona o lokalni
samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), 6. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06
– ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09) je Občinski svet
Občine Zreče na 26. seji dne 12. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Zreče
1. člen
Prvi odstavek Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 55/09) (v nadaljevanju:
odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske vode,
3. čiščenje komunalne in padavinske vode,
4. zbiranje komunalnih odpadkov,
5. prevoz komunalnih odpadkov,
6. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
7. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
8. urejanje in čiščenje javnih površin,
9. vzdrževanje občinskih javnih cest,
10. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.).«
2. člen
Peti odstavek 11. člena odloka se spremeni tako, da se

glasi:

»(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke
prvega odstavka 5. člena in 1., 2., 3., 4. ter 5. točke 6. člena
tega odloka.«

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 301-0003/2010-1
Zreče, dne 12. maja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

2095.

Odlok o spremembi Odloka Občine
Zreče o merilih in postopku za določitev
nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del
na njih

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Odl. US: U-I-165/09-8 in 108/09)
in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 –
prečiščeno besedilo in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na
26. redni seji dne 12. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka Občine Zreče o merilih
in postopku za določitev nevzdrževanih objektov
in vzdrževalnih del na njih
1. člen
V Odloku Občine Zreče o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih
(Uradni list RS, št. 14/10) se v drugi alineji prvega odstavka
4. člena črta besedna zveza »s pooblastilom pooblaščenega
arhitekta«.
2. člen
Vsa ostala določila Odloka Občine Zreče o merilih in
postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih
del na njih ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2010-4
Zreče, dne 13. maja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

2096.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o določitvi volilnih enot za volitve članov
organov krajevnih skupnosti na območju
Občine Zreče

Na podlagi 109. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah
(ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo in 55/09) je Občinski
svet Občine Zreče na 26. redni seji dne 12. 5. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
volilnih enot za volitve članov organov krajevnih
skupnosti na območju Občine Zreče
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 50/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zreče se
oblikuje 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno 11 članov sveta
krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja Loška gora pri Zrečah in
Boharina.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselja Bork, Cankarjevo ulico,
Jamniško cesto, Mladinsko ulico, Obvozno cesto, Pohorsko
cesto, Prešernovo cesto, Štajersko ulico, Vodnikovo ulico, Vodovodno cesto, Cesto na Roglo številke: 6, 8, 10, 12, 14, 16,
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
57, Cesto talcev 2, Ul. Bratov Mernik, Ul. Pohorskega bataljona številke: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Osredek pri Zrečah,
Ogljarsko ulico.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega Cesto na Roglo od številke 4/B,
4/C, 4/E, 4/F, 4/G, 11, 11/A do 11/M, 13, 13/A, 13/B, 15, 17, od
17/A do 17/D, 19 in 21, Cesto talcev, Slomškovo ulico, Šarhovo
ulico, Ul. Pohorskega bataljona številke: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, Ul. Jurija Vodovnika, Ul. 12. oktobra.«
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje Breg št. 20/A, 21/A, 22 in
22/A, Brinjeva gora št. 1, 2, 2/A, 3, 3/A, 4, 19, 20, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Cesto na Roglo št. 1, 1/A, 2, 3, 3/A,
4, 4/A, 5, 5/A, 7, 9, 9/A, Cesto pod hribom, Dobroveljsko cesto,
Dravinjsko cesto št. 1, 2, 3 in 5, Gračič, Kovaško cesto št. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 6/A, 7, 7/A, 8, 8/A, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
25/A, 25/B, 27, 29, 29/A, 29/B, Kratko pot, Obrtniško cesto, Ob
gozdu, Radano vas, Rudniško cesto in Ul. Janeza Koprivnika.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje št. Breg št. 1, 1/A, 2, 2/A,
3, 4, 5, 6, 6/A, 6/B, 7, 8, 9, Cesto na Gorenje, Cesto na Roglo
št. 18, 20, 20/A, 22, 24, 26, 28, 59, 59/A, 63, 65, 67, 69, 69/A,
71, 73, Ilirsko pot, Kovaško cesto št. 10, 10/A, 12, 14, 14/A, 16,
18, 20, 22, 22/A, 24, 26, 28, 30, 31, 31/B, 32, 33, 34, 35, 36,
36/A, 37, 38, 39, 40, 42, Strmo cesto, Šolsko cesto, Tovarniško
cesto, Ul. Borisa Vinterja in Vinogradno cesto.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselje Breg št. 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 17/A, 18, 19, 20, 21, 23, 23/A, 24, Brinjeva
gora št. 5, 5/A, 6, 7, 7/A, 8, 9, 10, 11, 12, 12/A, 12/B, 13, 14,
15, 16, 16/A, 17, 17/A, 18, 21, 22, 23, 24, 25, Zlakovška cesta,
Zlakova.
V 6. volilni enoti se voli 1 član krajevne skupnosti.«
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o določitvi volilnih enot za
volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine
Zreče ostanejo nespremenjena.

Št.
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Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Zreče

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo
in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 26. redni seji dne
12. 5. 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Zreče
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta
in župana v Občini Zreče.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane
v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in revizijskega poročila računskega sodišča.
3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni
tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana,
za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih
upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in revizijskega poročila računskega sodišča.
Če pride na volitvah župana Občine Zreče do drugega
kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu,
upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov
v tem krogu.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Zreče v
roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu oziroma
po objavi dokončnega poročila računskega sodišča.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Zreče (Uradni list RS, št. 81/02).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0004/2010-2
Zreče, dne 13. maja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2010-2
Zreče, dne 13. maja 2010
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Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07)
objavlja

Stran

5960 /

Št.

41 / 25. 5. 2010

CENIK
daljinskega ogrevanja
1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Petrol Energetika, d.o.o., Ljubljana, se v mestu Zreče s 1. 6.
2010 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za
8,1978%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 91,6909 Eur/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare
in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 31/10).
Na navedeno ceno se skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Št. 143/2010-02
Zreče, dne 19. maja 2010
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l.r.

ŽUŽEMBERK
2099.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Žužemberk

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08
in 79/09) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list
RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07 in 17/10) je Občinski svet
Občine Žužemberk na 27. seji dne 13. 5. 2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Žužemberk
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (v nadaljevanju: Poslovnik)
se spremeni in dopolni Poslovnik Občinskega sveta Občine
Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99 in 63/00).
2. člen
V Poslovniku se spremeni 8. člen, ki se glasi:
»Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan praviloma 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot 10 dni
po izvedbi drugega kroga volitev župana.
Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.«
3. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen, ki se glasi:
»Dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta

Uradni list Republike Slovenije
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah
kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in
ne odloča.«
4. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen, ki se glasi:
»Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi slovesno prisego župana in njegov pozdravni nagovor.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega svetnika
določi svet.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej
imenuje tri člansko mandatno komisijo za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta.
Člane mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta. Svet
glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler
niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet
ne odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in
potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za
člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah
kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in
predlaga potrditev mandatov članov sveta.
Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi poročila volilne
komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo v vsebini
in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitve o posameznih pritožbah.«
5. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen, ki se glasi:
»Mandate svetnikov potrdi svet na predlog mandatne
komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o
vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Svetnik, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o
potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o
spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej
odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana oziroma
predstavnikov kandidatur.«
6. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
»Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni
člani sveta, mandat dotedanjim članom sveta pa preneha.
Kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana iz
četrtega odstavka 11. člena, prične novoizvoljenemu županu
teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.
S prenehanjem mandata članov sveta, preneha članstvo
v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih
telesih sveta.«
7. člen
Spremeni in dopolni se 12. člen, ki se glasi:
»Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo, na konstitutivni seji ali najkasneje na prvi naslednji seji.«
8. člen
V 34. členu se dopolni drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih
sejah.«

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
V 34. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v
primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.«
10. člen
V 35. členu se v prvem odstavku spremeni petnajst v
osem.
11. člen
Doda se nov 36.a člen, ki se glasi:
»Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic
izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi
se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge
dajatve. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter
predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim
glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja
dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere
ure se šteje trajanje seje).
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem
članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot
polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so
glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet,
če so za sklep glasovali vsi svetniki, ki so do roka oddali svoj
glas.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin,
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni
vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti
na prvo naslednjo redno sejo sveta.«
12. člen
Spremeni se 108. člen in ta se glasi:
»Osnutek odloka lahko predlaga vsak član občinskega
sveta, župan občinski odbor ali najmanj 5% volivcev.
Osnutek odloka pošlje predlagatelj županu.
Osnutek odloka mora vsebovati:
– naslov odloka,
– oceno stanja in razloge za sprejem odloka,
– pravno podlago za sprejem odloka,
– načela in cilje predlagane rešitve,
– finančne in druge posledice,
– besedilo odloka z obrazložitvijo.«
13. člen
Spremeni se 110. člen, ki se po novem glasi:
»Župan se lahko do predlaganega odloka pismeno opredeli in dopolnjeni predlog lahko posreduje občinskemu svetu
v obravnavo.«
14. člen
Spremeni se 111. člen Poslovnika in se glasi:
»Župan pošlje predlog odloka članom občinskega sveta
najkasneje 8 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri
bo obravnavan predlog odloka.«
15. člen
114. člen Poslovnika se spremeni in se glasi:
»Predlog odloka se predloži v obliki pravnih določb in
mora biti obrazložen.
Predlogu odloka mora biti predložena potrebna dokumentacija in povzetek vsebine odloka.«
16. člen
116. člen Poslovnika se spremeni in se glasi:
»Po končani razpravi o predloženem osnutku odloka svet
s sklepom določi stališča, mnenja in predloge k osnutku in jih
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pošlje predlagatelju odloka, da pripravi predlog odloka. Hkrati
določi tudi rok, v katerem mora predlagatelj osnutka odloka
poslati svetu predlog odloka.
Če svet ne sprejme osnutka odloka, ga vrne predlagatelju in s sklepom določi, katero vsebino je potrebno v osnutku
spremeniti in dopolniti.«
17. člen
117. člen Poslovnika se spremeni in se glasi:
»V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem
redu o vsakem členu predloga odloka.
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta, župan
in predlagatelj z amandmaji.
Ko občinski svet konča razpravo o posameznem amandmaju k odloku, člani občinskega sveta o njem glasujejo. Na
koncu člani sveta glasujejo o odloku v celoti.«
18. člen
122. člen Poslovnika se spremeni in se glasi:
»Delovna telesa amandmaje preučijo in predložijo svetu
poročilo.
Na sejo delovnega telesa mora biti povabljen predlagatelj
amandmaja in predlagatelj osnutka odloka.
Predlagatelj predloga odloka lahko daje amandmaje, dokler ni končana obravnava predloga odloka.
Predlagatelj predloga odloka ali član sveta, ki je predlagal
amandma oziroma pooblaščenec predlagatelja amandmaja,
lahko med obravnavo tudi spremenijo, dopolnijo oziroma umaknejo svoj amandma. Spremembo, dopolnitev oziroma umik
amandmaja je treba obrazložiti.
Predlagatelj predloga odloka in župan lahko povesta svoje mnenje k vsakemu amandmaju k predlogu odloka.«
19. člen
123. člen Poslovnika se spremeni in se glasi:
»O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
Če je k odloku predlaganih več amandmajev, člani sveta
glasujejo o amandmajih po vrstnem redu, kot so bili vloženi.
Če je predlagan amandma k amandmaju, se najprej odloča o amandmaju, ki je bil dan k amandmaju.«
20. člen
124. člen Poslovnika se spremeni in se glasi:
»Občinski svet odloča o osnutku in predlogu odloka na
seji, na kateri je navzoča večina vseh članov sveta.
Predlog in odlok predsedujoči da na glasovanje.
Odlok je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov sveta.«
21. člen
125. člen se spremeni in se glasi:
»Svet lahko na predlog predlagatelja odloka, s katerim soglaša pristojno delovno telo sveta, odloči z dvotretjinsko večino
navzočih, da bo hkrati obravnaval in sprejel osnutek odloka in
predlog odlok po postopku, ki velja po določbah tega poslovnika za obravnavanje in sprejemanje predloga odloka. Skrajšani
postopek lahko predlaga tudi pristojno delovno telo sveta.«
22. člen
Spremeni in dopolni se 131. člen, ki se glasi:
»Osnutek proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega
proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev
predloži župan osnutek proračuna najkasneje v 60 dneh po
izvolitvi sveta.
Župan pošlje vsem članom sveta osnutek proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne
finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo osnutek
proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.
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V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni
delavec občinske uprave občinskemu svetu:
– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo osnutka
proračuna,
– načrtovane politike občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev
in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega
neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in
kadrovski načrt,
– načrt razvojnih programov,
– načrt nabav.
Po predstavitvi osnutka proračuna opravi občinski svet
splošno razpravo in sprejme sklep, da se o osnutku opravi
javna razprava.
Osnutek proračuna mora biti v javni razpravi najmanj
8 dni.
V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v
osnutek proračuna tako, da se sklep o javni razpravi in osnutek
proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim
zagotovi dostop do osnutka proračuna v prostorih občine.«
V času javne razprave lahko člani sveta k osnutku proračuna predložijo županu pisne pripombe in predloge.«
23. člen
Doda se nov 131.a člen, ki se glasi:
»Župan se najkasneje v petnajstih dneh po javni razgrnitvi
opredeli do vloženih pripomb in predlogov in pripravi dopolnjen
osnutek proračuna občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bo
razpravljalo o njem.«
24. člen
132. člen se spremni in se glasi:
»Predsedniki delovnih teles v osmih dneh po opredelitvi
župana do vloženih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek proračuna skličejo seje delovnih teles, na katerih župan
in predstavniki občinske uprave pojasnijo dopolnjen osnutek
proračuna občine.
Občinski svet opravi splošno razpravo o dopolnjenem
osnutku proračuna občine najkasneje v štirinajstih dneh po
preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena.
Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja proračuna občine, v skladu s
statutom in poslovnikom občinskega sveta, ali da osnutka proračuna ne sprejme in hkrati določi rok, v katerem mora župan
pripraviti nov osnutek proračuna.«
25. člen
134. člen Poslovnika se črta.
26. člen
135. člen se spremeni in se glasi:
»Na predlog proračuna lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta na katerem se bo sprejemal proračun.
Amandmaji iz prvega odstavka tega člena se dostavijo
županu.
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz
prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen
namen.«
27. člen
140. člen se spremeni in se glasi:
»Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna
telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
določbah tega poslovnika, ki urejajo hitri postopek.«
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28. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2010-1
Žužemberk, dne 13. maja 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

2100.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Žužemberk

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1 in
70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB4, 17/08 in 21/08 – popr.), Pravilnika o oskrbi
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 35. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 63/09) je Občinski svet Občine Žužemberk na 27. seji
dne 13. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok ureja zahteve za oskrbo s pitno vodo in zahteve pri lastni oskrbi s pitno vodo, način opravljanja obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in lastne oskrbe prebivalcev s
pitno vodo, ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev
na območju Občine Žužemberk, tako, da določa:
Splošne določbe,
Upravljanje vodovodov,
Opremljenost naselij z vodovodom,
Načrtovanje vodovoda,
Oskrbovalne standarde javne službe,
Viri financiranja in način obračunavanja storitev obvezne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,
Meritve, odčitavanje in obračun,
Evidence uporabnikov,
Prekinitev dobave pitne vode,
Nadzor in kazenske določbe,
Prehodne in končne določbe.
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu v Občini Žužemberk.
2. člen
(namen)
Namen tega odloka je:
– zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z
učinkovitim izvajanjem javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno
vodo in varstvo virov pitne vode,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov financiranja in nadzora nad izvajanjem javne službe.
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3. člen
(pomen izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo;
2. obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija
vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo;
3. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi;
4. javna površina je površina objekta ali dela objekta
državne ali lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki ima
status grajenega javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev
objektov. Za javno površino štejejo tudi površine javnih zelenic
in površine zemljišč v javnih parkih;
5. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi,
črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so
priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje
kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih
vodovodov;
6. sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali
zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno
z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje
javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura.
Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma
oprema javne infrastrukture;
7. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura;
8. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen
za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega vodovoda;
9. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih,
kjer se storitve javne službe ne izvajajo;
10. zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo;
11. javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali
transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska gospodarska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe;
12. oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih območij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod;
13. hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in
naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja
do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali
se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali
prenosne gasilne črpalke;
14. upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe, pridobila pravico
upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja
storitev javne službe in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili
za upravljanje z zasebnim vodovodom;
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15. obstoječe poselitveno območje je naselje in območje,
ki je z ustreznim prostorskim aktom, uveljavljenim najpozneje
do 31. decembra 2005, določeno za širitev naselja;
16. predvideno poselitveno območje je v skladu s predpisi
s področja urejanja prostora določeno območje za širitev naselja, razen območij iz prejšnje točke;
17. vodovarstveno območje je območje, kot ga določa
predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo;
18. obstoječa stavba je stavba, za katero je postalo izdano gradbeno dovoljenje dokončno najpozneje ob uveljavitvi
tega pravilnika;
19. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
o objektih gospodarske javne infrastrukture;
20. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske
javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora;
21. GJS – gospodarska javna služba oskrbe s pitno
vodo.
4. člen
(uporaba storitev javne službe)
(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo vseh stavb, v katerih bivajo ali se zadržujejo ljudje ali se
pitna voda uporablja za oskrbo živali, ter stavb ali gradbenih
inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve državnih in
občinskih javnih služb.
(2) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno
vodo nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah in
oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov, če:
– iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
– je namen rabe vode proizvodnja pijač,
– se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je voda
pretežna sestavina proizvodov,
– se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali
– se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso
javne površine.
(3) Storitve javne službe opravljajo izvajalci storitev javne
službe (v nadaljevanju upravljavci) v obliki in na način, določen
s predpisom, ki ureja gospodarske javne službe, v skladu s
pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (v nadaljevanju; pravilnik) ter
v skladu s tem odlokom.
5. člen
(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)
(1) Občina Žužemberk mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh njenih poselitvenih območjih, razen
na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega
vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem
ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot
10 m3 pitne vode na dan.
(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja
na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja
v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo
oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
6. člen
(določitev upravljavca vodovoda)
(1) Izvajalec obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo
in upravljavec vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav na
območju Občine Žužemberk, je javno podjetje Komunala Novo
mesto d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).

Stran

5964 /

Št.

41 / 25. 5. 2010

(2) Praviloma se območja, kjer se opravlja oskrba s pitno
vodo s storitvami javne službe, in območja, kjer se opravlja
lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, določijo in označijo v
topografski karti.
(3) Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje
več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci
s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali
več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska
dejavnost.
(4) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
(5) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za
upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne službe.
7. člen
(vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo
iz javnega vodovoda)
(1) Za rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo iz
javnega vodovoda je treba pridobiti vodno dovoljenje v skladu
s predpisi, ki urejajo vode (v nadaljnjem besedilu: vodno dovoljenje).
(2) Vodno dovoljenje mora pridobiti občina oziroma več
občin, če so objekti in oprema javnega vodovoda v njeni oziroma
njihovi lasti ali lasti pravne osebe javnega prava, ki jo je ustanovila občina oziroma več občin.
(3) Če javni vodovod oskrbuje s pitno vodo več občin,
pridobijo vodno dovoljenje za rabo vode iz vodnega vira ali več
vodnih virov, ki zagotavljajo vodo javnemu vodovodu, vse občine, ki jih ta vodovod oskrbuje, pravica rabe količin pitne vode
iz vodnega vira ali več vodnih virov, pa se posamezni občini v
vodnem dovoljenju določi glede na količino pitne vode, ki je na
območju posamezne občine dobavljena porabnikom pitne vode
v okviru storitev javne službe.
(4) Vodno dovoljenje pridobi občina tudi za vodovod, ki je
v lasti oseb, ki niso osebe iz drugega odstavka tega člena, če
so cevovodi in oprema vodovoda namenjeni opravljanju storitev
javne službe.
8. člen
(vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo
s pitno vodo)
(1) Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni
oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, morajo
pridobiti vodno dovoljenje lastniki vseh stavb, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
(2) Če je lastnikov posamezne stanovanjske stavbe, ki jih
zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, več, se vodno dovoljenje
glasi na lastnika oziroma lastnike, ki so kot lastniki stanovanjske
stavbe navedeni v vlogi za pridobitev vodnega dovoljenja za
rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda.
(3) Če se namerava na zasebni vodovod priključiti stavba
v lasti osebe, ki ni imetnik vodnega dovoljenja za rabo vode zaradi oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, mora lastnik
oziroma lastniki stavbe pridobiti vodno dovoljenje za rabo vode
iz tega zasebnega vodovoda.
(4) Če je stavba, ki se namerava priključiti na zasebni vodovod, šesta stanovanjska stavba ali stavba, v kateri se izvaja
gostinska, turistična ali živilska dejavnost, ministrstvo, pristojno
za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izda vodno dovoljenje iz prejšnjega odstavka, če je občina določila ali
potrdila upravljavca zasebnega vodovoda.
(5) Če se namerava na vodni vir, ki napaja zasebni vodovod, ali neposredno na zasebni vodovod priključiti nestanovanjska stavba ali gradbeni inženirski objekt, za katerega se oskrba
s pitno vodo ne šteje za storitev javne službe, mora upravljavec
take stavbe ali gradbenega inženirskega objekta pridobiti posebno vodno dovoljenje za rabo vode za namene izvajanja svoje
dejavnosti.
(6) Ne glede na določbe prvih petih odstavkov tega člena
ministrstvo izda vodno dovoljenje občini, če se mora zaradi no-
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vega priklopa stavbe na zasebni vodovod oskrba s pitno vodo
izvajati v obliki storitev javne službe, ker je število s pitno vodo
oskrbovanih prebivalcev s stalnim prebivališčem preseglo 50 ali
ker je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presegla
10 m3 pitne vode na dan.
(7) V primeru iz prejšnjega odstavka mora občina za upravljavca vodovoda določiti osebo, ki opravlja na vodovodu storitve
javne službe, objekti in oprema do tedaj zasebnega vodovoda pa
pridobijo status objektov in opreme javnega vodovoda.
9. člen
(evidence)
(1) Občina mora voditi evidence o upravljavcih javnih in
zasebnih vodovodov, ter o spremembah poročati pristojnemu
ministrstvu.
(2) Podatki iz evidence o vodovodih niso javno dostopni,
neposreden dostop do evidence je omogočen le ministrstvom,
pristojnim za zdravje in za obrambo.
III. OPREMLJENOST NASELIJ Z VODOVODOM
10. člen
(opremljenost naselij)
(1) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim
prebivališčem več kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti
opremljeno z enim, funkcionalno zaokroženim javnim vodovodom, če je število prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem območju, večje od 50, ali če je letna povprečna zmogljivost oskrbe s
pitno vodo večja od 10 m3 pitne vode na dan.
(2) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim
prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti
opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:
– izvajalci javne službe, če na oskrbovalnemu območju
posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev
ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega
10 m3 pitne vode na dan, ali
– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni oskrbi
s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje alineje.
11. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
(1) Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena izključno
oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo. Lastni viri pitne vode se
lahko uporabljajo za namen zagotavljanja rezervnih zmogljivosti
in za preprečevanje prekomerne uporabe pitne vode, vendar le
za potrebe zalivanja, izplakovanja in napajanja domačih živali.
(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu,
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno
vodo.
12. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu
na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo
s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora lastnik stavbe
oziroma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe s pitno
vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe na vodovod. Priključitev na javni vodovod se mora, pod nadzorom upravljavca,
izvesti v roku šestih (6) mesecev od prejema obvestila o obvezni
priključitvi.
(2) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu
na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda, lahko lastnik
stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če je izpolnjen eden od
naslednjih pogojev:
– oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega
objekta od javnega vodovoda je večja od 200 m ali
– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod, povezana z nesorazmernimi
stroški.
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(3) Občina v svojem programu komunalnega opremljanja
naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove dele, kjer se
stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključevali na javni
vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov priključitve.
IV. NAČRTOVANJE VODOVODA
13. člen
(upravni postopki – javna pooblastila)
(1) Upravljavec javnega vodovoda izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu:
smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta
(v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi (v nadaljnjem besedilu: pogoje), ter soglasja k projektnim
rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja), pri čemer mora investitor v vlogi predložiti:
1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju;
2. za pogoje:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov;
3. za soglasja na PGD in PZI:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
vodovodnega priključka;
4. za soglasja za priključitev:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
vodovodnega priključka;
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in
vodovodnim priključkom v merilu 1:1000;
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spremembi namembnosti stavbe;
6. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
(2) Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične
podatke iz katastra, ki jih izda upravljavec na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena,
upravljavec zaračuna materialne stroške po merilih in tarifi
storitve javne službe.
14. člen
(gradnja novega vodovoda)
(1) Pri načrtovanju komunalne opremljenosti predvidenega
poselitvenega območja je treba zagotoviti, da se nov javni vodovod priključi na obratujoči javni vodovod.
(2) Če priključitev novega javnega vodovoda ali porabnikov
pitne vode na obratujoči javni vodovod ni možna zaradi nezadostne tehnološke zmogljivosti obratujočega javnega vodovoda, ima
obnova oziroma rekonstrukcija obratujočega javnega vodovoda,
zlasti z vidika zmanjševanja vodnih izgub, prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode za nov javni vodovod.
(3) Če priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči
javni vodovod ni možna zaradi nezadostnih količin pitne vode
iz vodnih virov pitne vode obratujočega javnega vodovoda, ima
povečanje zmogljivosti vodnih virov obratujočega javnega vodovoda ali njihova nadomestitev z drugimi obratujočimi vodnimi
viri prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode
za nov javni vodovod.
(4) Če je za priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči javni vodovod potrebno zagotoviti nove vodne vire pitne
vode, ima priključitev na nov ali obratujoči transportni vodovod
prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode.
(5) Načrtovalec mora merila iz tega člena upoštevati pri
izboru variante oskrbe s pitno vodo pri izvedbi prostorskega akta,
ki je podlaga za poseg v prostor objektov in opreme komunalnega opremljanja predvidenega poselitvenega območja.
15. člen
(prednostna raba vode iz vodovoda)
(1) Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode
iz vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s
pitno vodo prednost pred rabo voda za druge namene.
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(2) Če objekti in naprave javnega vodovoda ne morejo zagotavljati oskrbe s pitno vodo sočasno z zagotavljanjem pogojev
hidrantnega omrežja v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij, je treba za oskrbo hidrantnega omrežja zagotoviti
druge vodne vire, pri čemer morajo biti viri za oskrbo hidrantnega
omrežja hidravlično ločeni od javnega vodovoda, razen če se s
priključkom na javni vodovod izvede samo napajanje požarnega
bazena iz javnega vodovoda.
(3) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda
omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da
ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda
za druge namene.
16. člen
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)
(1) Javne vodovode je treba načrtovati tako, da imajo zagotovljene rezervne zmogljivosti virov pitne vode, s katerimi se
povečujeta zanesljivost in varnost obratovanja javnega vodovoda, pri čemer je treba upoštevati razvojne potrebe oskrbovalnega
območja, ki ga javni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
(2) Vsak javni vodovod mora imeti rezervni vodni vir, iz
katerega se lahko v primeru onesnaženja enega vodnega vira
pokriva poraba vode v javnem vodovodu vsaj v nujnem obsegu
porabe, pri čemer se za nujni obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje in osnovno higieno prebivalstva ter
nujne dejavnosti za delo in življenje na oskrbovalnem območju.
(3) Rezervni vodni vir je lahko drug neodvisen vodni vir,
ki napaja isti javni vodovod. Rezervni vodni vir je lahko tudi
sosednji javni vodovod, če je izveden ustrezen priključek nanj
in predviden režim obratovanja obeh javnih vodovodov v takih
primerih.
(4) Upravljavec javnega vodovoda lahko izjemoma nadomesti rezervne vodne vire z dovažanjem pitne vode za javne
vodovode, ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev
s stalnim prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca
zagotoviti najmanj 10 litrov pitne vode na dan.
17. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora letno spremljati
stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter v primeru, ko
vodne izgube onemogočajo normalno oskrbo, pripraviti program
ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.
(2) Za potrebe izdelave programa ukrepov za zmanjševanje
vodnih izgub mora upravljavec ugotavljati vodne količine, ki so
načrpane, transportirane, porabljene in izgubljene iz javnega vodovoda, in izdelati vodno bilanco. S stalnimi aktivnostmi za zmanjševanje vodnih izgub mora zagotoviti najmanjše možne izgube.
18. člen
(priključitev stavb na javni vodovod)
(1) Predvideno poselitveno območje mora biti pred dajanjem v uporabo novih stavb ali gradbenih inženirskih objektov
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, opremljeno z
javnim vodovodom.
(2) Na predvidenem poselitvenem območju upravljavec
javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega
odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
(3) Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju
upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti na javni vodovod nestanovanjskih stavb ali gradbenih inženirskih objektov, če
lastnik stavbe oziroma inženirskega objekta ni pridobil vodnega
dovoljenja in gre za rabo vode iz javnega vodovoda, za katero
je treba pridobiti vodno dovoljenje.
(4) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti
lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti
lastnika stavbe.
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(5) Priključek se izvede praviloma za vsakega uporabnika
posebej, uporabnik pa lahko ima tudi več priključkov glede na
potrebe in ob pogojih, ki so predpisani s tehničnim pravilnikom.
Za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje mora naročnik z izvajalcem javne službe skleniti pogodbo o priključitvi.
K pogodbi mora priložiti:
– gradbeno dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom in vodovodnim priključkom
v merilu M = 1: 1000,
– tehnološki projekt za proizvodne objekte, ker se bo voda
rabila v tehnološke namene,
– potrdilo lokalne skupnosti o plačanem komunalnem prispevku,
– služnostno pravico za vse zemljiške parcele po katerih
poteka vodovodni priključek na javni vodovod.
Izvajalec javne službe lahko na predlog občine, v izjemnih primerih, zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz predhodnega
stavka tega odstavka.
(6) Možen je tudi začasni priključek na omrežje vodovoda.
Začasni vodovodni priključek je priključek izveden z montažnim
vodomernim jaškom, ki ga določi upravljalec vodovoda in vodomerom DN 20. Postavitev jaška se izvede na parcelni meji oziroma na lokaciji, ki dopušča postavitev vodomernega jaška vendar
čim bližje javnega vodovoda. Začasni vodovodni priključek na
javni vodovod se lahko izvede na zemljišču, kjer se predvideva
raba vode za gradbene, kmetijske ali druge namene. Začasni
vodovodni priključek se lahko izvede najdlje za obdobje desetih
let. K vlogi za začasni vodovodni priključek je potrebno priložiti:
– potrdilo lokalne skupnosti o plačanem komunalnem prispevku,
– služnostno pravico za vse zemljiške parcele po katerih
poteka vodovodni priključek na javni vodovod.
Vsi stroški za izvedbo in ukinitev začasnega vodovodnega
priključka bremenijo uporabnika oziroma naročnika.
V. OSKRBOVALNI STANDARDI JAVNE SLUŽBE
19. člen
(obseg storitev javne službe in obveznosti uporabnika)
(1) V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe v skladu s predpisi;
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
– vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij;
– skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode;
– izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z veljavno zakonodajo;
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s
pitno vodo;
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov
varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja
vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira,
iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo;
– izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema;
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo, ki ga potrdi
občinski svet in vodenje evidenc, ki jih določa Pravilnik o oskrbi
s pitno vodo.
– napake na vodovodnem sistemu se odpravijo strokovno
in v čim krajšem možnem času.
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(2) Upravljavec javnega vodovoda organizira na stroške
upravljavcev zasebnih vodovodov, ki so namenjeni lastni oskrbi
s pitno vodo, njihovo stalno izobraževanje, pri čemer mora
izobraževanje vsebovati tehnične in zdravstvene vidike oskrbe
prebivalstva s pitno vodo.
(3) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju
Občine Mirna Peč, priključenega na javno vodovodno omrežje.
V primeru, da uporabnik objekt ali del objekta, preda v najem,
je dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne
storitve in poroštvih.
Obveznosti uporabnika so:
– redno vzdrževanje internega omrežja, vodomernega mesta in internega hidrantnega omrežja;
– zaščita vodomernega mesta in vodomera pred zmrzovanjem in poškodovanjem;
– upravljavcu omogočiti nemoten dostop do vodomernega
mesta;
– upravljavcu omogočiti pregled ustreznosti priključka
stavbe;
– upravljavcu omogočiti vzorčenje pitne vode na internem
vodovodnem omrežju;
– obveščanje upravljavca o okvarah na javnem vodovodu
in priključku stavbe, ter omogočanje izvedbe odprave okvare in
obnove;
– pisno obveščanje upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki
imajo vpliv na odvzem in obračun vode;
– redno plačevanje storitev upravljavcu;
– urejanje medsebojnih delitev stroškov v večstanovanjskih
stavbah;
– izvrševanje varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave pitne vode.
20. člen
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
(1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem
oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod
enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve
javnih služb;
– redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda;
– vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij;
– nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod;
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji
iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
– obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev zasebnih vodovodov, ki ga organizira upravljavec javnega vodovoda;
– meritve količin dobavljene vode in obračun storitev;
– vodenje evidenc iz 26. člena pravilnika.
(2) Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smernic in
mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje
prostora.
21. člen
(storitve v zvezi s priključki stavb na vodovod)
(1) Priključek stavbe na vodovod je del javnega ali zasebnega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim ali izjemoma
primarnim vodovodom, in napravo za merjenje porabljene pitne
vode pri porabniku.
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati vodovodni priključek, lastnik ali najemnik stavbe pa mora dopustiti
preverjanje in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe
na vodovod ter njegovo investicijsko in tekoče vzdrževanje in
plačati storjene storitve javne službe v skladu s tarifo za storitve
vzdrževanja priključkov stavbe na vodovod.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora voditi evidence
o stavbah in opremi priključkov stavb na vodovod in trasah teh
priključkov.
22. člen
(prenos novozgrajenih vodovodov na Občino Žužemberk)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajeno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti obravnavano kot javni vodovod, je investitor novozgrajenih vodovodnih
objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo le‑te
predati v last občini.
(2) Za prevzem objektov in omrežij vodovoda iz prvega
odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– geodetski načrt novega stanja,
– zapisnik o opravljenih tlačnih preskusih,
– poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti vodovodnega omrežja in pitne vode,
– meritve hidrantnega omrežja,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– overjene služnostne pogodbe.
23. člen
(kataster javnega vodovoda)
(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega
vodovoda zagotavlja izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo
v skladu s predpisi. Stroški se krijejo iz proračunskih sredstev
Občine Žužemberk.
(2) V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o objektih in opremi sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda in hidrantnih omrežjih in hidrantih, če so oskrbovani iz
javnega vodovoda.
(3) Objekti in naprave javnega vodovoda, ki se evidentirajo
v katastru javnega vodovoda, so vodovodna cev, vodohran,
črpališče, razbremenilnik, jašek, območje objekta vodovoda,
naprave za obdelavo pitne vode, zajetje, objekt za bogatenje ali
aktivno zaščito vodonosnika in druga oprema in objekti.
(4) Lokacija objektov in opreme se vodi v skladu s predpisom, ki ureja vodenje zbirnega katastra gospodarske javne
infrastrukture.
24. člen
(uporaba javnih hidrantov)
(1) Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato
morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Sredstva
za pokrivanje stroškov vzdrževanja, obratovanja hidrantnega
omrežja in porabljene pitne vode upravljavcu javnega vodovoda
zagotavlja Občina Žužemberk iz proračunskih sredstev
(2) Odvzem vode iz javnega hidranta je dovoljen samo s
predhodnim soglasjem upravljavca, ki določi mesto in pogoje za
odvzem vode.
(3) Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov, in
za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja upravljavca. V tem primeru mora uporabnik
naknadno obvestiti upravljavca vodovoda o uporabi, trajanju in
količini odvzete vode.
(4) Gasilska društva so dolžna izvajati stalen nadzor nad
uporabo hidrantov in upravljavcu sprotno sporočati vsak odvzem
in količino odvzete vode ter sporočiti morebitne tehnične pomanjkljivosti in nepravilnosti pri uporabi hidrantov. Podatke o hidrantih
vodi upravljavec v registru hidrantov. Povzročitelj odgovarja za
škodo, ki je nastala na hidrantu po njegovi krivdi.
25. člen
(varovanje obstoječe infrastrukture)
(1) Vsakdo, ki na območju javnega in zasebnega vodovoda, oziroma vodovodnega priključka izvaja dela, ki lahko škodno
vplivajo na vodovodne objekte in naprave, je dolžan pred začet-

Št.

41 / 25. 5. 2010 /

Stran

5967

kom del pri upravljavcu naročiti podatke o poteku vodovoda s
pogoji za izvedbo del.
(2) V primeru nastalih poškodb je povzročitelj škode dolžan
nemudoma obvestiti upravljavca o kraju, času in vrsti poškodbe,
ter upravljavcu naročiti popravilo in poravnati stroške popravila
nastale poškodbe in stroške odtečene vode.
VI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA
STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OSKRBE S PITNO VODO
26. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
1. Prihodek od prodane vode
2. Sredstva občinskega proračuna
3. Sredstva državnega proračuna in državnih skladov
4. Dotacije in subvencije
5. Komunalni prispevek in ostali prispevki občanov
6. Druga sredstva.
27. člen
(zaračunavanje storitev)
Uporabniki so dolžni kriti stroške storitev oskrbe s pitno
vodo od dneva priključitve na javno vodovodno omrežje.
28. člen
(1) V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se uporabnikom zaračunavajo naslednje storitve javne službe:
– oskrba s pitno vodo (vodarina in omrežnina),
– nadzor in vzdrževanje vodomerov,
– nadzor in vzdrževanje priključkov stavb.
(2) Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo so razdeljeni v naslednje skupine:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
29. člen
(elementi cene storitve gospodarske javne službe)
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine, vodarine in stroškov vodnih povračil, ki se
pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
30. člen
(omrežnina)
(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo in zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe,
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost
in povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– finančne odhodke ki vključujejo obresti in druge stroške
povezane z dolžniškim financiranjem izgradnje infrastrukture.
(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve
oskrbe s pitno vodo, določi se na letni ravni in se lahko obračuna mesečno v evrih, glede na faktor, oblikovan po različnih
zmogljivostih vodovodnih priključkov, določenih z nazivnim premerom vodomera (DN) in pretokom Q max (m3/h), skladno z
naslednjo preglednico:
Vodomer (DN)
DN 13
DN 20
DN 25
DN 32

Pretok Q max (m3/h)
3
5
7
12

Faktor
1,00
1,67
2,50
4,00
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Vodomer (DN)
Pretok Q max (m3/h)
Faktor
DN 50
30
10,00
DN 80
100
33,33
DN 100
150
50,00
DN 150
300
100,00
(3) V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka tega
člena, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor omrežnine z upoštevanjem dejanskega pretoka tega vodomera.
(4) V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve
javne službe oskrbe s pitno vodo ni opremljena z vodomerom,
se obračuna omrežnina, ki je določena za vodomer DN 20.

34. člen
(števnina)
(1) Uporabniki plačujejo števnino mesečno, uporablja pa
se za vzdrževanje, menjavo in overjanje vodomerov. Mesečni
znesek števnine se izračuna kot zmnožek nazivnega premera
(DN) vgrajenega vodomera in konstante (K1), ki predstavlja stroške vzdrževanja in zamenjave vodomerov, za 1 mm nazivnega
premera vgrajenega vodomera.

31. člen
(vodarina)
Stroški vodarine vključujejo:
– proizvajalne stroške (stroški materiala in storitev),
– splošne stroške izvajanja javne službe (uprava, nabava,
prodaja),
– donos na vložena sredstva izvajalca (v višini donosa
zadnje izdane obveznice RS povečane za 1 odstotno točko).

Št.k. (€) = DN(mm) • 3 • K1 (€/mm)

32. člen
(obračun vodarine)
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega
omrežja se meri v m3 po stanju odčitanem na vodomeru. Stanje
na vodomeru se odčitava praviloma na vsake štiri mesece za
gospodinjstva, za večje odjemalce (industrijo in večstanovanjske stavbe) pa vsak mesec. Znotraj obračunskega obdobja
uporabnik mesečno plačuje akontacije za predvideno porabo
vode, ki je enaka povprečni porabi vode posameznega uporabnika v preteklem obračunskem obdobju. Upravljavec lahko
določi akontacije tudi drugače.
(2) Višino akontacije praviloma določi upravljavec, uporabnik pa ima pravico zahtevati spremembo višine akontacije.
(3) V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je
vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode,
se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera
poraba pitne vode obračuna v višini uporabnikove povprečne
porabe v preteklem letu.
(4) Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu brez
vodomera, se določi na osnovi predpisane količine iz uredbe o
okoljskih dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode se uporabniku obračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega priključka oziroma najmanj za obdobje enega leta.
(5) Uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljavcem
ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se kršitelju
zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine za zagotavljanje požarne varnosti, ki znaša 72 m3.
(6) Normirana poraba se za stavbe, opremljene z obračunskimi vodomeri, določi z upoštevanjem zmogljivosti vodomerov in faktorjev, navedenih v preglednici iz drugega odstavka
30. člena, pri čemer se za vodomer DN 13 upošteva normalna
poraba, ki znaša 0,6 m3 pitne vode na dan. V večstanovanjskih
stavbah se normirana poraba lahko določi glede na dejansko
število oseb, ki prebivajo v stavbi, s tem, da se upošteva poraba
0,15 m3 na osebo na dan.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena,
se za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne
namene in gradbene inženirske objekte celotna poraba upošteva
kot normalna poraba pitne vode.
(8) Poraba pitne vode, ki je na letni ravni večja od normirane porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, 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.
33. člen
(vodna povračila)
Stroški vodnih povračil so stroški v skladu s predpisi, ki
določajo vodna povračila in se praviloma obračunajo mesečno.

Št (€) = DN(mm) • K1 (€/mm)
(2) Števnina za obtočne (kombinirane) vodomere se izračuna kot zmnožek nazivnega premera (DN) vgrajenega vodomera
in konstante (K1) pomnožene z 3.

35. člen
(vzdrževanje priključka)
(1) Vzdrževanje priključka stavbe je plačilo storitve upravljavca, ki jo mesečno plačujejo uporabniki, uporablja pa se za
preverjanje izgradnje in delovanja cevovoda in opreme priključka
stavbe na sekundarni vodovod, vodenje predpisanih evidenc o
opremi priključkov stavb, trasah teh priključkov ter njihovo investicijsko in tekoče vzdrževanje.
(2) Mesečni znesek za vzdrževanje priključka stavbe se
izračuna kot zmnožek nazivnega premera priključne cevi v mm,
faktorja dolžine (do 50 metrov dolžine priključka je faktor 1,
za vsak nadaljnji meter pa se poveča za 0,02) in konstante
(K2), ki predstavlja stroške povezane s preverjanjem izvedbe
in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovim vzdrževanjem za 1 mm nazivnega
premera cevi priključka.
36. člen
(cene storitev GJS)
(1) Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo pripravi izvajalec javne službe skladno z določili tega odloka in zakonskimi predpisi o določanju cen komunalnih storitev v
Republiki Sloveniji, potrjuje pa jih občinski svet.
(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.
37. člen
(subvencioniranje storitve GJS)
Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve posamezne javne službe samo za prvo skupino uporabnikom v
tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture,
ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo
stroški izvajalca in javnih dajatev.
38. člen
(odpis vodarine)
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno
velika poraba vode, delno odpiše stroške vodarine in vodnih
povračil v skladu z Internim pravilnikom upravljavca o načinu
obračunavanja vode v primeru večjega izliva.
39. člen
(neplačevanje storitev GJS)
Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju zaračunanih stroškov oskrbe s pitno vodo lahko izvajalec gospodarske javne službe uporabniku po izpeljanem postopku
obveščanja v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo odklopi
vodovodni priključek.
VII. MERITVE, ODČITAVANJE IN OBRAČUN
40. člen
(uporaba vodomerov)
(1) Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode.
Odčitavanje vodomera je v pristojnosti upravljavca.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Vodomer se vgrajuje v predpisan vodomerni jašek, ki
ga določi upravljalec.
(3) Lokacijo vodomernega jaška določi upravljalec in se
praviloma postavlja na parcelni meji najbližje javnemu vodovodu.
(4) Vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih
za standardizacijo in meroslovje.
(5) Vodomere namešča, zamenjuje in vzdržuje izključno
upravljavec na stroške uporabnika.
(6) Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izredno
kontrolo vodomerne naprave. Če vodomer deluje izven meja
predpisane točnosti v škodo uporabnika, nosi stroške kontrole
uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.
(7) Odštevalni vodomeri so del interne instalaciji za vodomerno napravo, zato niso v upravljanju in vzdrževanju upravljalca.
VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV
41. člen
(evidence uporabnikov)
(1) Za potrebe poslovanja upravljavec vodi in vzdržuje
evidenco uporabnikov.
(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika;
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebivališča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število
oseb v gospodinjstvu);
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti;
– datum vnosa podatkov.
(3) Upravljavec lahko za posameznega uporabnika, po
predhodno pridobljenem soglasju istega uporabnika, zbira tudi
podatke o:
– zaposlitvi;
– številki osebnega računa;
– davčni številki;
– deležu lastništva;
– EMŠO.
(4) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne
podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika;
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika;
– naslov;
– transakcijski račun;
– davčno številko;
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti;
– datum vnosa podatkov.
(5) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi
naslednje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu;
– lastništvo nepremičnine.
42. člen
(dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)
(1) Uporabniki ter upravniki večstanovanjskih stavb morajo upravljavca pravočasno pisno obveščati o:
– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem;
– vseh spremembah naslova za dostavo računov in drugih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi
v obstoječe razmerje.
(2) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od
prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega:
– ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega
odjemalca;
– listino o prenosu lastninske pravice;
– številko in naslov odjemnega mesta;
– podpisano izjavo novega uporabnika na obrazcu upravljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
(3) Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti
zavezan dotedanji uporabnik.
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43. člen
(pridobivanje evidenc)
Upravljavec pridobiva evidence od uporabnikov, upravnikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb,
ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Zakona
o javnih gospodarskih službah.
44. člen
(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozneje v
osemnajstih dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon
ne določa drugače. Po izteku roka plačila, določenega v opominu, lahko upravljavec na stroške uporabnika prekine dobavo
vode, ter začne postopek izterjave po sodni poti. Reklamacija
uporabnika na prejeti račun mora biti pisna, podana v roku osmih
dni od datuma izstavitve računa.
45. člen
(izstavitev računa)
Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en
glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj stavbe in v
celoti poravna račun upravljavcu;
– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi
ali upravnik v njihovem imenu, sklene pisni dogovor z upravljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti za vse
uporabnike enoten in plačila nastalih stroškov takšne delitve.
IX. PREKINITEV DOBAVE VODE
46. člen
(prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti
in na zahtevo uporabnika)
(1) Upravljavec je dolžan uporabniku prekiniti dobavo pitne
vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javno vodovodno omrežje izdelan
brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca ali brez
nadzora ter prevzema s strani upravljavca;
– če vodomerni jašek ali interna instalacija uporabnika ni
tehnično ustrezna in je zaradi tega ogrožena kakovost pitne vode
v omrežju javnega vodovoda;
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev
drugega uporabnika na svoje interno omrežje;
– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo redno
dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja noče
odstraniti;
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo
(na vodomeru) ali kako drugače spremeni način izvedbe priključka;
– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege v
naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec;
– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije);
– če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu in priključku stavbe;
– če uporabnik onemogoča upravljavcu odčitavanje in pregled vodomerne naprave;
– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode;
– če uporabniki v večstanovanjski stavbi ne uredijo medsebojnih razmerij in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode;
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka.
(2) Dobava vode se prekine do odprave vzroka za prekinitev.
Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik plačati
vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklopa po
ceniku upravljavca.
(3) Na zahtevo uporabnika, zaradi opustitve uporabe stavbe,
je upravljavec dolžan začasno prekiniti dobavo pitne vode uporabniku. Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode
plača uporabnik po ceniku upravljavca.
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47. člen
(prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)
(1) Upravljavec ima pravico brez odškodninske odgovornosti
do uporabnika prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del na omrežju, odprave okvar ali
zaradi višje sile. Za načrtovana vzdrževalna in investicijska dela
mora preko lokalnih sredstev javnega obveščanja obvestiti uporabnike o prekinitvi vode vsaj 1 dan pred prekinitvijo dobave vode,
oziroma takoj v primeru prekinitve vode zaradi višje sile.
(2) V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja
pristojnih institucij je upravljavec dolžan obveščati uporabnike o
izvajanju posebnih ukrepov glede uporabe vode.
48. člen
(ukrepi ob pomanjkanju vode)
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju, župan Občine Žužemberk na predlog upravljavca izda sklep o varčevanju s
pitno vodo, v katerem določi stopnjo varčevanja in posameznim
skupinam omeji uporabo vode.
X. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
49. člen
(inšpekcijski organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dolenjske Toplice, Mirna
Peč in Žužemberk.
(2) Vodenje postopka, izdajo plačilnih nalogov in odločb
o prekrških zoper določbe tega odloka izvaja Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in
Žužemberk.
(3) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve
določil odloka in kršitelje prijaviti Medobčinskemu inšpektoratu in
redarstvu občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk.
50. člen
(globe)
(1) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
– upravljavec javnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju s 13. členom;
– ravna v nasprotju s 17. členom;
– ravna v nasprotju z 18. členom;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena;
– ravna v nasprotju s 46. členom;
– ravna v nasprotju s 47. členom.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
– upravljavec zasebnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena;
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena;
– ravna v nasprotju z 8. členom;
– ravna v nasprotju z 20. členom;
– ravna v nasprotju s 47. členom.
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ter posameznik –
upravljavec zasebnega vodovoda.
(5) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom;
– ravna v nasprotju z 11. členom;
– ravna v nasprotju z 12. členom;
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena;
– ravna v nasprotju z 21. členom;
– ravna v nasprotju s 24. členom;
– ravna v nasprotju z četrtim in petim odstavkom 32. člena;
– ravna v nasprotju z 42. členom.
– ravna v nasprotju z določili pete in šeste alineje
46. člena.
(6) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz petega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ter posameznik.
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(7) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s 24. členom.
(8) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz sedmega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(9) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik
– uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom;
– ravna v nasprotju z 11. členom;
– ravna v nasprotju z 12. členom;
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena;
– ravna v nasprotju z 21. členom;
– ravna v nasprotju s 24. členom;
– ravna v nasprotju z četrtim in petim odstavkom 32. člena;
– ravna v nasprotju z 42. členom;
– ravna v nasprotju z določili pete in šeste alineje
46. člena.
(10) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek upravnik
večstanovanjske stavbe – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 42. členom.
(11) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz desetega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(prehodni roki)
(1) Izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih mora Občina Žužemberk zagotoviti do 31. decembra 2015.
(2) Lastniki obstoječih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s pitno
vodo iz zasebnih vodovodov, morajo prilagoditi oskrbo s pitno
vodo zahtevam tega pravilnika najpozneje do 31. 12. 2010.
(3) Če obstoječa poselitvena območja, kjer mora občina
zagotavljati opravljanje storitev javne službe, niso opremljena ali
niso v celoti opremljena z javnim vodovodom, je oskrba s pitno
vodo iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler občina ne vzpostavi pogojev za priključitev stavb na sekundarni vodovod, vendar
najpozneje do 31. decembra 2015. Za ta čas mora občina potrditi
upravljavca zasebnega vodovoda po pogojih in načinu določenem
v 6. členu tega odloka.
(4) Obratujoče vodovodne sisteme na območju Občine Žužemberk v zasebni lasti, ki oskrbujejo več kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno
vodo, večjo od 10 m3 pitne vode na dan, morajo lastniki zasebnega
vodovodnega sistema, oziroma imetniki vodnega dovoljenja za
lastno oskrbo s pitno vode preko Občine Žužemberk prenesti v
upravljanje izvajalcu javne službe najkasneje do 31. 12. 2015.
(5) Določila šestega odstavka 18. člena se uveljavijo po
spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 98/09), z opredelitvijo vsebin o začasnih vodovodnih
priključkih.
(6) Upravljavec javnega vodovoda mora pričeti z vzdrževanjem priključkov obstoječih stavb takoj po uveljavitvi tarife iz
28. člena (prvi odstavek, tretja alineja), oziroma najpozneje v roku
treh let po uveljavitvi tega odloka.
(7) Vodenje katastra javnega vodovoda mora Občina Žužemberk zagotoviti v okviru javne službe ob uveljavitvi tega odloka.
(8) Do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij mora
Občina Žužemberk zagotavljati sredstva za vzdrževanje in obratovanje hidrantnega omrežja iz proračuna Občine Žužemberk.
(9) Tehnični pravilnik iz 1. člena tega odloka sprejme Občinski svet Občine Žužemberk v roku dveh let od uveljavitve tega
odloka.
52. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo
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Št.

v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 44/08), Pravilnik o javnem
vodovodu v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 71/01), Pravilnik
za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih
sistemov v upravljanju javnega podjetja Komunala Novo mesto
d.o.o. (Uradni list RS, št. 71/01), Pravilnik o spremembah Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih
sistemov v upravljanju javnega podjetja Komunala Novo mesto
d.o.o. (Uradni list RS, št. 13/06), Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk
iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Komunala
Novo mesto d.o.o. (Uradni list RS, št. 44/08).
53. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2010-1
Žužemberk, dne 13. maja 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

MINISTRSTVA
2101.

Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko
upravljavskih območij v Republiki Sloveniji
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih
območij v Republiki Sloveniji za leto 2010

41 / 25. 5. 2010 /

Stran

5971

– Kočevsko‑Belokranjskega lovsko upravljavskega območja,
– Notranjskega lovsko upravljavskega območja,
– Primorskega lovsko upravljavskega območja,
– Pohorskega lovsko upravljavskega območja,
– Posavskega lovsko upravljavskega območja,
– Pomurskega lovsko upravljavskega območja,
– Savinjsko‑Kozjanskega lovsko upravljavskega območja,
– Slovensko goriškega lovsko upravljavskega območja,
– Triglavskega lovsko upravljavskega območja,
– Zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja,
– Zasavskega lovsko upravljavskega območja,
– Kamniško‑Savinjskega lovsko upravljavskega območja in
– Ptujsko‑Ormoškega lovsko upravljavskega območja.
2. člen
(1) Letni načrt posameznega lovsko upravljavskega
območja iz prejšnjega člena je na vpogled na za to območje
pristojni območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije in je
javno dostopen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za gozdove Slovenije.
(2) Letni načrti se trajno hranijo na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana in na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22,
Ljubljana.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-120/2010
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2311-0064

1. člen
S tem pravilnikom se za leto 2010 sprejmejo letni načrti
naslednjih lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji:
– Novomeškega lovsko upravljavskega območja,
– Gorenjskega lovsko upravljavskega območja,

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

VSEBINA
2065.
2066.

2067.
2101.

2068.

VLADA

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško
Slatino in Trojanami
Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov

OBČINE
5843

2070.

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja
obrtne cone Predstruge

5867
5971

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2009

5855

MINISTRSTVA

Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov,
ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter
promet z njimi
Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2010

5868

BOVEC

2069.

5929

DOBREPOLJE

5930

GRAD

2071.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Grad za leto 2009

2072.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko
ureditvenih pogojev – Generalni PUP Občine Grosuplje, dopolnitev 2010

5933

GROSUPLJE

5934

Stran
2073.

2074.

2075.

2076.
2077.
2078.

2079.
2080.
2081.
2082.
2083.
2084.

2085.

2086.
2087.
2088.
2089.
2090.
2091.
2092.

5972 /

Št.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996–2000,
dopolnitev 2010
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod
Koper, p.o., v Javno podjetje Rižanski vodovod
Koper d.o.o.

LENDAVA

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavnikov romske skupnosti
Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavnikov narodnosti

2096.
5944
5945
5945
5945

5947
5947
5948

2098.
2099.
2100.

ZREČE

5958
5958
5958
5959
5959

ŽUŽEMBERK

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Žužemberk
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Žužemberk

5960
5962

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/10

5948

VSEBINA
Četrti zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe
(MLP), podpisane v Lizboni, 13. decembra 2007
Peti zapisnik o popravku pogodbe o pristopu
(MPPEU), podpisane v Atenah dne 16. aprila 2003

5949

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

46.
47.

SLOVENSKA BISTRICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska
Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica

2097.

5956

5946

PUCONCI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Puconci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejetju lokacijskega načrta za območje Keme
Puconci v Puconcih

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče
Odlok o spremembi Odloka Občine Zreče o merilih
in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in
vzdrževalnih del na njih
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
določitvi volilnih enot za volitve članov organov
krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Zreče
Cenik daljinskega ogrevanja

5936

POLJČANE

Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju Občine Poljčane
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini
Poljčane
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve
pomoč družini na dom
Sklep o ukinitvi javnega dobra

2094.
2095.

KRANJ

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1017/4, k.o. Kranj

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje

5936

KOPER

TREBNJE

2093.

5949

48.

49.

5951
5951
5952
5953
5954
5954

5955

50.
51.

52.

53.
54.

Obvestilo o začetku veljavnosti Stabilizacijskopridružitvenega sporazuma med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni
strani ter Republiko Črno goro na drugi strani s
Sklepno listino
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) Republike Slovenije in Državnim
svetom za znanstveni in tehnološki razvoj (CNPq)
Federativne republike Brazilije
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazum med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Azerbajdžan o odpravi vizumske obveznosti za
imetnike diplomatskih potnih listov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju
tajnih podatkov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Arabske republike
Egipt

377
409

417

417
418

418

418
419

419
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