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DRŽAVNI ZBOR
1554.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in nalogah delovnih teles
Državnega zbora (OdUNDTDZ-3A)

Na podlagi prvega odstavka 33. in 108. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 15. maja 2012
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in nalogah delovnih teles
Državnega zbora (OdUNDTDZ-3A)
1.
V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 7/12) se v 4. točki II. poglavja
črta prva alineja.
Dosedanja druga alineja, ki postane prva alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– razvoj in graditev širokopasovnih omrežij,«.
Dosedanja tretja alineja, ki postane druga alineja, se
spremeni tako, da se glasi:
»– energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije,«.
Dosedanje četrta do petnajsta alineja postanejo tretja do
štirinajsta alineja.
2.
V 5. točki II. poglavja se za deveto alinejo dodajo nove
deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasijo:
»– podnebne spremembe,
– javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja
narave, javne službe urejanja voda,
– varstvo pred ionizirajočimi sevanji,
– investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo,«.
Dosedanji deseta in enajsta alineja postaneta štirinajsta
in petnajsta alineja.

glasi:

3.
V 6. točki II. poglavja se doda nova prva alineja, ki se

»– makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih
reform,«.
Dosedanje prva do trinajsta alineja postanejo druga do
štirinajsta alineja.

Leto XXII

Za dosedanjo štirinajsto alinejo, ki postane petnajsta alineja, se doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
»– makrofiskalne analize in napovedi,«.
Dosedanji petnajsta in šestnajsta alineja postaneta sedemnajsta in osemnajsta alineja.
4.
V prvem odstavku 7. točke II. poglavja se za prvo alinejo
doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– gospodarsko diplomacijo,«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
V dosedanji tretji alineji, ki postane četrta alineja, se
beseda »in« nadomesti z vejico, za njo pa se doda nova peta
alineja, ki se glasi:
»– mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč in«.
Dosedanja četrta alineja postane šesta alineja.
5.
V prvem odstavku 8. točke II. poglavja se za tretjo alinejo
dodajo nove četrta do sedma alineja, ki se glasijo:
»– elektronsko poslovanje,
– dostop do informacij javnega značaja,
– nevladne organizacije,
– sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb,«.
Dosedanja četrta alineja, ki postane osma alineja, se
spremeni tako, da se glasi:
»– sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem
države,«.
Za dosedanjo peto alinejo, ki postane deveta alineja, se
doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– nadzor nad poslovanjem državnega pravobranilstva
ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov,
razen pravosodnega nadzora nad državnim tožilstvom,«.
Dosedanje šesta do dvanajsta alineja postanejo enajsta
do sedemnajsta alineja.
6.
V 13. točki II. poglavja se prva alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– ustvarjanje in umetnost,«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– kulturo in kulturni razvoj Slovenije in slovenskega naroda ter kulturno dediščino,«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– predšolsko vzgojo,«.
Za sedmo alinejo se dodajo nove osma, deveta, deseta
in enajsta alineja, ki se glasijo:
»– informacijsko družbo,
– elektronske komunikacije,
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– slovenski jezik,
– verske skupnosti,«.
Dosedanje osma do enajsta alineja postanejo dvanajsta
do petnajsta alineja.

zbor.

7.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/12-13/4
Ljubljana, dne 15. maja 2012
EPA 242-VI

Uradni list Republike Slovenije
mag. Andrej APLENC,
Alojzij BOGATAJ,
Slavko KMETIČ,
Žiga KUŠAR,
dr. Jernej LETNAR ČERNIČ,
dr. Leon OBLAK,
dr. Mitja ŠTULAR,
Branko ŽNIDARIČ.
Št. 010-02/12-11/59
Ljubljana, dne 15. maja 2012
EPA 310-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

1555.

Sklep o razrešitvi člana Državne volilne
komisije

Na podlagi 32. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in
54/07 – odločba US) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 15. maja 2012 sprejel

SKLEP
o razrešitvi člana Državne volilne komisije
V Državni volilni komisiji:
se razreši dolžnosti člana:
dr. Jurij TOPLAK.
Št. 004-01/12-2/6
Ljubljana, dne 15. maja 2012
EPA 309-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

1556.

Sklep o imenovanju osmih članov
Programskega sveta RTV Slovenija –
na podlagi sedme alineje šestega odstavka
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

1557.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o Skladu
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
(Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08
in 77/08 – ZJS-1) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in
105/10) je Državni zbor na seji dne 15. maja 2012 sprejel

SKLEP
o imenovanju članice Nadzornega odbora Sklada
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov
iz Nuklearne elektrarne Krško
V Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov
iz Nuklearne elektrarne Krško se imenuje:
za članico:
Alenka PLANINC.
Št. 412-01/12-2/13
Ljubljana, dne 15. maja 2012
EPA 327-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

Na podlagi sedme alineje šestega odstavka v zvezi s
sedmim odstavkom 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
(Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odločba US in 26/09 – ZIPRS0809-B) ter 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 15. maja 2012
sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju osmih članov Programskega
sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje
šestega odstavka 17. člena Zakona
o Radioteleviziji Slovenija
Za člane Programskega sveta RTV Slovenija se na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija imenujejo:

Sklep o imenovanju članice Nadzornega
odbora Sklada za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne
elektrarne Krško

MINISTRSTVA
1558.

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje
pomembnejših dosežkov delovanja društva
za podelitev statusa društva v javnem interesu

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena in v povezavi s
tretjim odstavkom 31. člena Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
notranje zadeve

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o določitvi kriterijev za izkazovanje
pomembnejših dosežkov delovanja društva
za podelitev statusa društva v javnem interesu
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših
dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v
javnem interesu na področju notranjih zadev in področjih, za
katera ni pristojno drugo ministrstvo.
2. člen
Za pomembnejši dosežek delovanja društva se šteje
delovanje društva, s katerim društvo dviguje splošno raven
zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispeva k razvoju
področja, na katerem deluje, ali nadomešča delovanje potrebnih javnih institucij.
3. člen
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva iz prejšnjega člena so zlasti:
– aktivno sodelovanje pri razvoju področja, na katerem
društvo deluje, s tem da društvo izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem in vzgojo oziroma prispeva k
razvoju področja na drug primerljiv način;
– dopolnjevanje in razvijanje vsebin, povezanih s področjem, na katerem društvo deluje;
– vzpodbujanje aktivnosti pristojnih organov in organizacij
za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju, na katerem
društvo deluje;
– aktivno sodelovanje pri oblikovanju državnih ukrepov
ali ukrepov samoupravne lokalne skupnosti in predlaganje
sprejema predpisov in ukrepov na področju, na katerem društvo deluje;
– izvajanje dejavnosti, ki so po kakovosti ali po namenu
primerljive z dejavnostjo javnih zavodov, oziroma dejavnosti, ki
dopolnjujejo mrežo javnih zavodov po vsebini dela ali načinu
delovanja;
– prejem priznanj ali nagrad na lokalni, državni oziroma
mednarodni ravni;
– izdajanje strokovne literature na področju, na katerem
društvo deluje.
4. člen
Društvo lahko izkaže kriterije iz prejšnjega člena s poročilom iz druge alineje drugega odstavka 32. člena Zakona
o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), z različnimi dokazili, ki izkazujejo posamezen kriterij,
ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega
delovanja v javnem interesu.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 215-22/2012
Ljubljana, dne 10. maja 2012
EVA 2012-1711-0016
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

1559.

Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi
cen

Na podlagi 9. točke 9. člena ter šestega, sedmega in
osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo
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ODREDBO
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki
proizvajajo blago in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te
odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
(1) Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o
spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi
delovni dan po spremembi cen.
(2) Proizvodna podjetja morajo sporočiti proizvajalčeve
prodajne cene brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem
besedilu: DDV). Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s
prodajo na debelo ali na drobno, morajo sporočiti tudi cene v
prodaji na debelo z DDV ali cene v prodaji na drobno z DDV.
Storitvena podjetja morajo za vse storitve, navedene v 3. členu
te odredbe, razen za komunalne storitve, sporočiti cene na
drobno z DDV. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo
posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo sporočiti cene
v prodaji na debelo z DDV.
(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen
zaradi akcijskega ali drugega promocijskega znižanja.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za
naslednje blago in storitve:
1. OSKRBA S PLINOM IN PARO
1.a povprečna cena zemeljskega plina iz prenosnega
omrežja,
1.b uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem prek števca)
iz distribucijskega omrežja za gospodinjske odjemalce po odjemnih skupinah,
1.c para in topla voda za daljinsko ogrevanje;
2. KOMUNALNE STORITVE
2.a oskrba s pitno vodo,
2.b odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
2.c zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
2.d odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov;
3. PRODAJA GORIVA
3.a neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več oktanski motorni bencin),
3.b dizelsko gorivo,
3.c ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
3.d kurilno olje srednje (mazut),
3.e letalsko gorivo,
3.f utekočinjeni naftni plin v jeklenkah in plinohramih za
pogon in ogrevanje.
4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za
blago in storitve iz prejšnjega člena, če so zajeta že z drugim
ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
(1) Podjetja morajo pošiljati obvestila o spremembi cen
ministrstvu na obrazcih, določenih v Prilogi 1, Prilogi 2, Prilogi 3
in Prilogi 4, ki so kot priloge sestavni del te odredbe.
(2) Na obrazcu v Prilogi 1 te odredbe podjetja pošiljajo
obvestila o spremembi cen za vse blago in storitve, razen za
storitve, navedene v Prilogi 2 te odredbe, Prilogi 3 te odredbe
ter Prilogi 4 te odredbe. Obvestilo o spremembi cene za storitev
oskrbe s pitno vodo, storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in storitve, vezane na nepretočne greznice

Stran

3574 /

Št.

36 / 18. 5. 2012

Uradni list Republike Slovenije

ter storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
podjetja pošiljajo na obrazcu v Prilogi 2 te odredbe, na obrazcu
v Prilogi 3 te odredbe podjetja pošiljajo obvestilo o spremembi
cene za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave, na obrazcu v Prilogi 4 te odredbe podjetja pošiljajo obvestilo o spremembi cene za storitev zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov ter storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(3) Obrazci se objavijo tudi na spletni strani ministrstva.
Obvestila pošljejo podjetja po pošti na naslov: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za preskrbo, nadzor
cen in trgovino, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski
pošti na naslov: gp.mg@gov.si.
6. člen
Ta odredba začne veljati 20. maja 2012 in velja šest
mesecev.
Št. 007-102/2012-5
Ljubljana, dne 8. maja 2012
EVA 2012-2130-0027
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo
Priloga

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 1
OBVESTILO O SPREMEMBI CEN
Ime in sedež podjetja:
_________________________________________________________________________________________
Sprememba cene v obþini:

Blago ali storitev

ME*

Vrsta
cene **

Cena na dan
1. 1.
tekoþega
leta v EUR

Trenutno
veljavna
cena v
EUR

Nova cena
v EUR

* ME je merska enota.
** Vrsta cene: A – proizvajalþeva prodajna cena brez DDV, B – veleprodajna cena z DDV, C – maloprodajna cena z DDV.

Glavni razlogi za spremembo cene:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Datum zadnje spremembe cene: ______________________________________________________________
Datum zaþetka uporabe nove cene: ____________________________________________________________
Kraj in datum: ______________________________________________________________________________
Odgovorna oseba: __________________________________________________________________________
Obrazec izpolnil:
ime in priimek: ____________________ telefon: _______________elektronska pošta:__________________

Prispevki
ob ceni v
3
EUR/m

Omrežnina
za DN13 v
EUR/mesec

Vodna
povraþila oz.
okoljska
dajatev v
EUR/m3

Nova cena
Stroški
izvajanja
storitve v
3
EUR/m

Prispevki
ob ceni v
3
EUR/m

Obrazec izpolnil (ime in priimek):_______________________ telefon: ____________________elektronska pošta:__________________________________

Odgovorna oseba: ________________________________________________________________________________________________________________

36 / 18. 5. 2012

Datum zadnje spremembe cene: ______________ Datum zaþetka uporabe nove cene: _____________ Kraj in datum: _____________________________

Glavni razlogi za spremembo cene:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

ýišþenje komunalne in padavinske odpadne
vode

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode in storitve vezane na nepretoþne
greznice

Oskrba s pitno vodo

Vrsta storitve

Omrežnina
za DN13 v
EUR/mesec

Vodna
povraþila oz.
okoljska
dajatev v
EUR/m3

Veljavna cena
Stroški
izvajanja
storitve v
3
EUR/m

Št.

Sprememba cene v obþini:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3576 /

Ime in sedež podjetja:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO O SPREMEMBI CENE ZA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO, STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE IN
STORITVE, VEZANE NA NEPRETOýNE GREZNICE TER STORITEV ýIŠýENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Priloga 2
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Priloga 3
OBVESTILO O SPREMEMBI CENE ZA STORITVE VEZANE NA OBSTOJEýE GREZNICE IN MALE
KOMUNALNE ýISTILNE NAPRAVE
Ime in sedež podjetja:
_____________________________________________________________________________________
Sprememba cene v obþini:
_____________________________________________________________________________________

Veljavna cena

Nova cena

Omrežnina za DN 13 v EUR/mesec
*

3

Prevzem blata iz obstojeþih greznic ali MKýN v EUR/m

3

Ravnanje z blatom iz obstojeþih greznic ali MKýN v EUR/m

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in
padavinske vode v EUR/m3
Obratovalni monitoring MKýN v EUR
* MKýN – mala komunalna þistilna naprava

Glavni razlogi za spremembo cene:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Datum zadnje spremembe cene: ______________________________________________________________
Datum zaþetka uporabe nove cene: ____________________________________________________________
Kraj in datum: ______________________________________________________________________________
Odgovorna oseba: __________________________________________________________________________
Obrazec izpolnil:
ime in priimek ____________________ telefon: ________________elektronska pošta:__________________

obdelava mešanih komunalnih odpadkov,

prevoz preostankov po obdelavi komunalnih
odpadkov na regijsko odlagališþe;

-

odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov,

prevoz preostankov po obdelavi komunalnih
odpadkov na regijsko odlagališþe,

finanþno jamstvo za zaprtje odlagališþa in
izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališþa;

-

-

-

ali

Stroški javne
infrastrukture
EUR/kg
Okoljska
dajatev v
EUR/kg
Prispevki
ob ceni v
EUR/kg
Stroški javne
infrastrukture
EUR/kg

Okoljska
dajatev v
EUR/kg

Nova cena

Stroški
izvajanja
storitve v
EUR/kg

Prispevki
ob ceni v
EUR/kg

Obrazec izpolnil (ime in priimek):_______________________ telefon: _____________________ elektronska pošta:____________________________

Odgovorna oseba: _____________________________________________________________________________________________________________

Datum zadnje spremembe cene: ______________ Datum zaþetka uporabe nove cene: _____________ Kraj in datum: __________________________

36 / 18. 5. 2012

Glavni razlogi za spremembo cene:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

obdelava mešanih komunalnih odpadkov,

-

Odlaganje
ostankov
predelave
odstranjevanje komunalnih odpadkov:

komunalnih

-

mešanih

-

prevoz

zbiranje in prevoz bioloških odpadkov,

zbiranje
in
odpadkov,

-

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov:

Vrsta storitve

Veljavna cena

Stroški
izvajanja
storitve v
EUR/kg

Št.

Sprememba cene v obþini:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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USTAVNO SODIŠČE
1560.

Odločba o razveljavitvi 1. do 17. člena Zakona
o postopkih za uveljavitev ali odpustitev
odgovornosti družbenikov za obveznosti
izbrisanih gospodarskih družb

Številka: U-I-307/11-21
Datum: 12. 4. 2012

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani, na seji 12. aprila 2012

o d l o č i l o:
Členi 1 do 17 Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih
gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 87/11) se razveljavijo.

Obrazložitev
A.
1. Okrožno sodišče v Ljubljani zahteva oceno ustavnosti
1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev
odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb (v
nadaljevanju ZPUOOD). Zatrjuje neskladje izpodbijanih določb
z 22., 33. in 155. členom Ustave. ZPUOOD naj bi posegal v
pridobljene oziroma pričakovalne pravice upnikov izbrisanih
gospodarskih družb. Protiustavnost naj bi se kazala v tem, da
dolžnikom, za katere je pred uveljavitvijo ZPUOOD obstajala
zakonska in ustavnoskladna podlaga za nastanek obveznosti,
omogoča, da v posebnem sodnem postopku dosežejo odpust
teh obveznosti do upnikov izbrisanih družb. Na drugi strani
pa naj bi upnike postavljala v položaj, ko bodo morali kljub
temu, da že imajo pridobljeno pravico v obliki pravnomočne
sodne odločbe oziroma imajo pričakovalne pravice, v novem
postopku uveljavljati iste terjatve, pri čemer naj bi bila pravna
podlaga za njihovo uveljavitev zožena. Čeprav ne gre za takojšnjo izgubo pridobljenih oziroma pričakovalnih pravic, kot
je ta nastopila v primeru Zakona o spremembah Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 31/07 – v
nadaljevanju ZFPPod-B), za katerega je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-117/07 z dne 21. 6. 2007 (Uradni list RS, št. 58/07,
in OdlUS XVI, 64) ugotovilo neskladje z Ustavo, gre po mnenju
predlagatelja za poseg v pravice iz 33. člena Ustave, v primeru
pridobljenih pravic tudi za kršitev 155. člena Ustave. Za tak poseg po mnenju predlagatelja ne obstaja ustavno dopusten cilj.
Navaja še, da je ZPUOOD v neskladju z 22. členom Ustave, ker
upnike, ki imajo pričakovalno ali pridobljeno pravico, neenako
obravnava glede na upnike, ki so že dosegli poplačilo svojih
terjatev pod milejšimi pogoji.
2. Državni zbor Republike Slovenije je na navedbe v zahtevi odgovoril in predlaga, naj Ustavno sodišče zahtevo zavrne.
Navaja, da je njegova Zakonodajno-pravna služba v zakonodajnem postopku opozorila na morebitni poseg v pridobljene
in pričakovalne pravice upnikov, vendar je bila pri tem zasledovana javna korist. Ta se kaže v dejstvu, da je bilo z Zakonom o
finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99
in 31/07 – v nadaljevanju ZFPPod) in Zakonom o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10,
26/11 in 47/11 – v nadaljevanju ZFPPIPP) poseženo v lastninsko pravico družbenikov izbrisanih gospodarskih družb, saj jim
je bilo naloženo plačilo tujih obveznosti brez njihovega soglasja. Dodaja, da noben zakon ne nalaga družbenikom ravnanja,
za katera se jim ob izbrisu očita, da so jih opustili. Zato naj bi
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bilo arbitrarno poseženo v njihovo lastninsko pravico, rušilo naj
bi se njihovo zaupanje v pravo in posegalo v njihovo svobodno
gospodarsko pobudo. S takšno ureditvijo naj bi bistveno odstopali od ureditev drugih držav. Po mnenju Državnega zbora naj
bi bilo dopustno od družbenikov terjati poplačilo za obveznosti
izbrisane družbe le, ko jim je mogoče očitati, da so pravno
osebo zlorabili zaradi lastnih interesov.
3. Svoje mnenje je posredovala tudi Vlada Republike
Slovenije. Navaja, da je že v zakonodajnem postopku nasprotovala sprejetju ZPUOOD in sprejela mnenje, da predlog
ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Vlada se v celoti strinja
s predlagateljem, da je ZPUOOD v neskladju z Ustavo in s
predlagateljevo utemeljitvijo zatrjevanih protiustavnosti. Poleg
tega navaja, da je ZPUOOD posegel v pridobljene oziroma pričakovalne pravice upnikov izbrisanih družb tako, da jih je spremenil v pogojne pravice, ki bodo lahko uspešno uveljavljene
le, če bodo upniki uspeli dokazati obstoj razlogov za spregled
pravne osebnosti iz 8. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11 in
91/11 – v nadaljevanju ZGD-1). Učinek izpodbijane ureditve na
premoženje upnikov naj bi bil razviden iz 15. člena ZPUOOD,
ki določa, da morajo upniki v svojih poslovnih knjigah izkazati
višino neplačanih terjatev, ki so predmet sklepa o odpustu
obveznosti, in jih odpisati v skladu z zakonom, ki ureja odpis
terjatev zaradi stečaja dolžnika. Izpodbijana ureditev naj bi bila
v neskladju z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek
14. člena Ustave), ker arbitrarno razlikuje med upniki, ki so že
dosegli poplačilo, in tistimi, ki ga še niso, imajo pa pridobljeno
ali pričakovalno pravico. Sprememba ureditve iz popolnega
favoriziranja upnikov v popolno favoriziranje dolžnikov naj bi
kršila tudi načelo zaupanja v pravo (2. člen Ustave). Vlada meni
še, da bi Ustavno sodišče moralo začeti postopek za oceno
ustavnosti 18. in 19. člena ZPUOOD, ki ju predlagatelj ne
izpodbija, saj je z ukinitvijo osebne odgovornosti družbenikov
izbrisane družbe upnik ostal brez sleherne možnosti, da uveljavi svojo terjatev do družbe. Osebna odgovornost družbenikov
naj bi namreč nadomeščala postopek uveljavljanja terjatev, saj
po pravnomočnosti sklepa o začetku izbrisa ni več mogoče
predlagati začetka stečajnega postopka ali prisilne likvidacije.
B. – I.
4. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-307/11 z dne
1. 12. 2011 (Uradni list RS, št. 100/11) na podlagi 39. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) do končne odločitve zadržalo izvrševanje drugega do četrtega odstavka 1. člena
in 2. do 17. člena ZPUOOD.
B. – II.
5. Institut izbrisa gospodarske družbe iz sodnega registra
brez likvidacije je v slovenski pravni red uvedel ZFPPod. Z
nastopom zakonskega izbrisnega razloga je sodišče po uradni
dolžnosti izbrisalo gospodarsko družbo iz sodnega registra
brez likvidacije (v nadaljevanju izbrisana družba). Pravna posledica izbrisa je bila izpodbojna pravna domneva, da se z
izbrisom šteje, da so njeni družbeniki dali izjavo, da prevzemajo
vse obveznosti izbrisane družbe.1 Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-135/00 razveljavilo četrti in peti odstavek 27. člena
ZFPPod (ki sta urejala navedeno izpodbojno pravno domnevo),
kolikor sta se nanašala na družbenike, ki v smislu obrazložitve
te odločbe niso odgovorni za obveznosti družbe (t. i. nepravi,
pasivni družbeniki), ker je ugotovilo, da sta v neskladju z drugim odstavkom 14. člena in 2. členom Ustave. To je pomenilo,
da so sodišča morala ugotavljati odgovornost posameznega
družbenika za obveznosti družbe v odvisnosti od vpliva, ki ga
je imel na poslovanje družbe.2 Z ZFPPod-B je zakonodajalec
ukinil neomejeno solidarno odgovornost vseh družbenikov za
1 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-135/00 z dne 9. 10. 2002
(Uradni list RS, št. 93/02, in OdlUS XI, 211), 75. točka obrazložitve.
2 Prav tam, 76. točka obrazložitve.
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obveznosti izbrisane družbe in ustavil vse še nedokončane
postopke, začete na podlagi ZFPPod. Z odločbo št. U-I-117/07
je Ustavno sodišče razveljavilo 2. in 4. člen ZFPPod-B ter ugotovilo, da sta 1. in 3. člen ZFPPod-B v neskladju z Ustavo, zakonodajalcu pa naložilo, da mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev od objave odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije. Tako je ugotovilo, da je 1. člen ZFPPod-B,
ki je ukinil neomejeno solidarno odgovornost družbenikov za
obveznosti izbrisane družbe, v neskladju z drugim odstavkom
14. člena Ustave, ker upnike družb izbrisanih iz sodnega registra brez likvidacije neenako obravnava glede na upnike
družb, ki so prenehale na drugačen način, saj zakonodajalec ni
zagotovil ustreznega varstva upnikov.3 Prvi do četrti odstavek
4. člena ZFPPod-B pa je Ustavno sodišče razveljavilo, ker je
presodilo, da ustavitev sodnih in upravnih postopkov, začetih
na podlagi ZFPPod proti družbenikom izbrisanih družb, oziroma njihovo nadaljevanje, če so podani pogoji za spregled
pravne osebnosti, pomeni za upnike s pričakovalno pravico
do poplačila terjatve poseg v pravico iz 33. člena Ustave, za
upnike s pridobljeno pravico do poplačila terjatve pa tudi kršitev
prepovedi povratne veljave pravnih aktov iz 155. člena Ustave,
pri čemer za tak poseg in kršitev ni obstajal ustavno dopusten
cilj.4 Ustavno sodišče je v navedeni odločbi pojasnilo tudi, da
neomejena solidarna odgovornost aktivnih družbenikov izbrisanih družb ni edina ustavnoskladna možnost ureditve varstva
upnikov izbrisanih družb.5 Z ZFPPIPP, ki je razveljavil ZFPPod,
je zakonodajalec vnovič vzpostavil neomejeno solidarno odgovornost aktivnih družbenikov izbrisane družbe in določil, kdo je
aktivni družbenik. Po šestem odstavku 442. člena ZFPPIPP je
bil aktivni družbenik oseba: (1) ki je imela v zadnjih dveh letih
pred prenehanjem izbrisane pravne osebe položaj njenega
družbenika in (2) ki je imela v izbrisani pravni osebi pred njenim
prenehanjem možnost vplivanja na njeno upravljanje in poslovanje tako, da bi lahko dosegla, da izbrisana pravna oseba
pravočasno izvede ustrezne ukrepe finančnega prestrukturiranja, potrebne za zagotovitev kratkoročne in dolgoročne plačilne
nesposobnost, ali da v rokih, določenih z zakonom, predlaga
začetek stečajnega postopka na podlagi uresničevanja upravljavskih pravic iz njenega deleža v pravni osebi ali drugih pravic v razmerju do pravne osebe v skladu z zakonom ali pravili
izbrisane pravne osebe ali katerega koli drugega pravnega
ali dejanskega razmerja z izbrisano pravno osebo ali članom
njenega poslovodstva ali organa nadzora. Po osmem odstavku
istega člena ZFPPIPP je veljalo, če družbenik ni dokazal drugače, da je predpostavka iz 2. točke sedmega odstavka tega
člena izpolnjena, če je bil družbenik sam ali skupaj z osebami,
ki so bile z njim ožje povezane, imetnik glasovalnih pravic, ki
so predstavljale najmanj 25 odstotkov vseh glasovalnih pravic.
6. Bistvena vsebina ZPUOOD je, da razveljavlja določbe
šestega do desetega odstavka 442. člena ZFPPIPP (18. člen
ZPUOOD) ter da na novo ureja vprašanje odgovornosti družbenikov za obveznosti družb, izbrisanih iz sodnega registra
brez likvidacije pred uveljavitvijo ZPUOOD (1. do 17. člen
ZPUOOD), in sicer tako, da:
– se ex lege prekinejo vsi postopki, ki so bili začeti bodisi
po ZFPPod bodisi po ZFPPIPP, pa ne končani do uveljavitve
ZPUOOD, v katerih upniki izbrisanih družb uveljavljajo svoje
terjatve zoper družbenike teh družb; sodišča oziroma upravni
organi pa morajo po uradni dolžnosti izdati sklepe o prekinitvi
postopkov;
– lahko dolžnik (brez plačila sodne takse) vloži predlog
za odpust obveznosti;
– lahko upnik (proti plačilu sodne takse) poda ugovor proti
odpustu dolga;
– sodišče predlog za odpust dolga zavrne (prekinjeni
postopki pa se nadaljujejo), če je podana ovira za odpust ob3 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-117/00, 17. in 20. točka
obrazložitve.
4 Prav tam, 38. točka obrazložitve.
5 Prav tam, 20. točka obrazložitve.
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veznosti, tj. bodisi pravnomočna obsodba dolžnika za kaznivo
dejanje proti premoženju ali gospodarstvu v zvezi s poslovanjem izbrisane družbe, ki še ni izbrisano, bodisi obstoj pogojev
za spregled pravne osebnosti, sicer pa sodišče predlogu ugodi
(prekinjeni postopki pa se ustavijo);
– lahko vsak upnik, na čigar terjatev se raztezajo učinki
sklepa o odpustu obveznosti, v enem letu po njegovi pravnomočnosti od sodišča zahteva, naj razveljavi odpust obveznosti,
če je dolžnik s prekrivanjem ali lažnim prikazovanjem podatkov
ali z drugačno prevaro dosegel izdajo sklepa o odpustu obveznosti.
7. ZPUOOD tako ureja dva različna položaja, in sicer
18. člen ZPUOOD se nanaša na položaj, ko je bila družba
izbrisana iz sodnega registra po njegovi uveljavitvi, medtem
ko se 1. do 17. člen ZPUOOD nanašajo na položaj, ko so bile
družbe izbrisane iz sodnega registra do uveljavitve ZPUOOD.
Ker gre za dva različna položaja, Ustavno sodišče ni sledilo
predlogu predlagatelja in Vlade, naj začne postopek za oceno
ustavnosti po 30. členu ZUstS tudi za 18. člen ZPUOOD. Gre
namreč za dva različna položaja, ki pomenita, da določbe niso
v medsebojni zvezi, niti ni nujna odločitev o ustavnosti 18. člena
ZPUOOD za rešitev zadeve. Ker so določbe 1. do 17. člena
ZPUOOD prepletena celota materialnih in postopkovnih določb, ustavnosodno poseganje v posamezne dele tako povezane in prepletene celote ne bi bilo smiselno: kar bi ostalo, ne
bi bilo več tisto, kar je nameraval zakonodajalec. Zato Ustavno
sodišče ni presojalo vsake določbe posebej, temveč je opravilo
presojo izpodbijane ureditve kot celote.
8. V obravnavanem primeru je treba tudi znotraj položaja,
ki je predmet urejanja v 1. do 17. členu ZPUOOD, razlikovati
med dvema različnima položajema. Izpodbijana ureditev se
namreč nanaša tako na postopke, ki so se začeli na podlagi ZFPPod, kot tudi na postopke, ki so se začeli na podlagi
ZFPPIPP. Za oba primera ZPUOOD določa, da se postopki
prekinejo in da lahko dolžniki vložijo predlog za odpust obveznosti. Ureditev, v bistvenem podobno izpodbijani ureditvi, je
Ustavno sodišče že presojalo, in sicer z odločbo št. U-I-117/07.
Ureditvi po ZPUOOD in ZFPPod-B sta v bistvenem podobni
zato, ker je končna posledica za upnike v obeh primerih enaka.
V obeh primerih preneha upnikova pravica uveljavljati plačilo
terjatve do aktivnega družbenika izbrisane družbe na podlagi
njegove neomejene solidarne odgovornosti za obveznosti izbrisane družbe. Družbenik izbrisane družbe v obeh primerih
poslej odgovarja le, če so podani pogoji za spregled pravne
osebnosti. Na dejstvo, da sta si ureditvi v bistvenem podobni,
ne more vplivati, da so bili postopki po ZFPPod-B ustavljeni,
medtem ko so po ZPUOOD prekinjeni. Po ZFPPod-B se je po
ustavitvi začel nov postopek s tožbo iz razlogov, da so podani
pogoji za spregled pravne osebnosti (tretji in četrti odstavek
4. člena ZFPPod-B), po ZPUOOD pa se isti postopek nadaljuje, upnik pa lahko vloži ugovor proti odpustu obveznosti
zaradi obstoja pogojev za spregled pravne osebnosti (7. člen
ZPUOOD). Prav tako na dejstvo, da sta si navedeni ureditvi v
bistvenem podobni, ne more vlivati, da prenehanje upnikove
pravice uveljavljati plačilo terjatve po ZPUOOD ne nastopi, če
je bil dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti
premoženju ali gospodarstvu v zvezi s poslovanjem izbrisane
družbe, ki še ni izbrisano.
9. Ustavno sodišče je pravico do zasebne lastnine že večkrat opredelilo kot jamstvo, ki zagotavlja posamezniku svobodo
na premoženjskem področju (npr. odločba Ustavnega sodišča
št. U-I-60/98 z dne 16. 7. 1998, Uradni list RS, št. 56/98, in
OdlUS VII, 150). V skladu s to opredelitvijo je v kasnejših odločbah klasično pojmovanje vsebine pravice do zasebne lastnine
iz 33. člena Ustave in njenega varstva razširilo: iz »obstoječe
lastnine« tudi na »zahtevek« v povezavi s t. i. pričakovalnimi
pravicami (npr. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-302/98 z dne
14. 10. 1998, Uradni list RS, št. 72/98, in OdlUS VII 187; št. Up77/04 z dne 11. 10. 2006, Uradni list RS, št. 118/06, in OdlUS
XV, 98) in upravičenim pričakovanjem (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-117/07) ter z lastninske pravice v klasičnem smislu
tudi na terjatve (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-267/06 z
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dne 15. 3. 2007, Uradni list RS, št. 29/07, in OdlUS XVI, 20). Za
obravnavano zadevo so pomembni vsi navedeni vidiki širitve
pravice do zasebne lastnine, torej terjatev, pričakovalne pravice
in upravičeno pričakovanje.
10. Pri izpodbijani ureditvi je treba tako pri položajih
po ZFPPod kot po ZFPPIPP razlikovati med tremi skupinami
upnikov, ki so v različnih položajih in je zato predmet ustavnopravnega varstva različen (prim. odločbo Ustavnega sodišča
št. U-I-117/07) ter bolj ali manj ustavnopravno kompleksen. Pri
upnikih, ki že imajo pravnomočno (sodno) odločbo, s katero
jim je bila priznana pravica do poplačila terjatve do izbrisane
družbe ali družbenika take družbe, je predmet varstva t. i.
judikatna terjatev,6 tj. terjatev, ugotovljena pred pristojnim državnim organom ali s pred njim sklenjeno poravnavo.7 Ker je
obstoj upnikove terjatve že ugotovljen s pravnomočno odločbo, gre za pridobljeno pravico, ki ni varovana le s 33. členom
Ustave, temveč tudi s 155. členom Ustave. Ob tem je treba
upoštevati še, da sta namen in cilj sodnega varstva praviloma
dosežena šele z uresničitvijo določene pravice oziroma pravnega razmerja in ne le z odločitvijo o njegovem obstoju. Zato
morata biti stranki, ki ji je v sporu s pravnomočno sodno odločbo priznana pravica, dani možnost in sredstva, da to pravico
tudi dejansko uveljavi (tako že v odločbi Ustavnega sodišča
št. Up-181/99 z dne 18. 12. 2002, Uradni list RS, št. 7/03, in
OdlUS XI, 292).8 Zahteva po (spoštovanju) pravnomočnosti je
namreč sestavni del pravice do učinkovitega sodnega varstva
iz prvega odstavka 23. člena Ustave (glej npr. odločba št. Up685/05 z dne 6. 11. 2008, Uradni list RS, št. 111/08, in OdlUS
XVII, 90). ZPUOOD je tem upnikom preprečil, da bi svojo
pridobljeno pravico do poplačila dejansko uveljavili, in določil,
da jo morajo ponovno pridobiti pod drugačnimi pogoji, kot so
veljali po ZFPPod ali ZFPPIPP. Do uveljavitve ZPUOOD je bil
namreč pravni temelj za uveljavitev terjatev do družbenikov
izbrisanih družb neomejena solidarna odgovornost aktivnih
družbenikov izbrisanih družb (četrti odstavek 27. člena ZFPPod
ali šesti odstavek 442. člena ZFPPIPP), pri čemer je ZFPPIPP
v sedmem in osmem odstavku 442. člena določal, kdo je aktivni družbenik,9 v primerih po ZFPPod pa je bila upoštevna za
določitev položaja aktivnega družbenika odločba Ustavnega
sodišča št. U-I-135/00. Po uveljavitvi ZPUOOD je pravni temelj
za uveljavitev terjatev do družbenikov izbrisanih družb spregled pravne osebnosti iz 8. člena ZGD-1, kjer je sestavni del
opredelitve zloraba pravne osebe,10 ki jo je mogoče pripisati
družbenikom. Namesto izpodbojne pravne domneve bi moral
upnik izkazati neizpolnitev obveznosti družbe11 in obstoj enega
6 Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju
ESČP) šteje judikatne terjatve za premoženje v smislu 1. člena Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju
EKČP) in meni, da nezmožnost njihove uveljavitve pomeni kršitev
te določbe Prvega protokola k EKČP (glej sodbo ESČP Svetlana
Naumenko proti Ukrajini z dne 9. 11. 2004).
7 B. Strohsack, Obligacijska razmerja III, Druga dopolnjena
in spremenjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana
1996, str. 119.
8 Prim. tudi sodbo ESČP Immobiliare Saffi proti Italiji z dne
28. 7. 1999, v kateri ESČP ugotavlja, da bi bila pravica do sodnega varstva iluzorna, če bi notranji pravni red države dopuščal, da
dokončna in zavezujoča sodna odločba ostane neizvršena. Sicer
pa tudi ESČP priznava povezavo med 1. členom Prvega protokola
k EKČP in 6. členom EKČP. Tako A. van Rijn v P. van Dijk, F. van
Hoof, A. van Rijn in L. Zwaak (ur.), Theory and Practice of the
European Convention on Human Rights, 4. izdaja, Intersentia,
Antwerpen – Oxford 2006, str. 867, s sklicevanjem na sodbo ESČP
Yagtzilar in drugi proti Grčiji z dne 6. 12. 2001.
9 Glej 5. točko obrazložitve.
10 Takšno je tudi stališče sodne prakse, npr. sodbi Vrhovnega
sodišča št. III Ips 315/2000 z dne 10. 1. 2001 in št. III Ips 615/2001
z dne 4. 7. 2002.
11 Prim. sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 315/2000 z dne
10. 1. 2001: »Če ni ugotovljeno vsaj to, da je gospodarska družba
odklonila upniku izpolnitev obveznosti, ni pogojev za uveljavljanje
spregleda njene pravne osebnosti.«
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od zakonskih dejanskih stanov12 spregleda pravne osebnosti.
Ustavno sodišče ugotavlja, da je v primeru te skupine upnikov
z ZPUOOD poseženo v njihove pravice, varovane s prvim odstavkom 23. člena, 33. in 155. členom Ustave.
11. Pri upnikih, ki so imeli v teku postopke za uveljavljanje
svoje terjatve do družbenikov izbrisanih družb, pa odločitev o
njenem obstoju še ni pravnomočna, gre za položaj, ko se je
med postopkom spremenila zakonodaja. Po ustaljeni ustavnosodni presoji velja, da ni ustavne zahteve, da bi se sodni postopek moral končati po procesnih pravilih, po katerih se je začel.
Ne gre namreč za vprašanje pridobljenih pravic, saj pravila o
teku pravdnega postopka niso pravica stranke. Zakonodajalec
tako ob določitvi prehodnih določb procesnega zakona ni omejen s kakšnimi ustavnimi zahtevami in z vidika Ustave je dopustna (in v procesnih zakonih tudi povsem običajna) ureditev,
da nova procesna pravila začnejo veljati takoj, tudi za tekoče
sodne postopke (tako že v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I21/02 z dne 12. 9. 2002, Uradni list RS, št. 83/02, in OdlUS
XI, 166). V obravnavanem primeru pa ne gre le za procesna
pravila, temveč je ZPUOOD prepletena celota procesnih in
materialnih pravil, pri čemer so pogoji, pod katerimi lahko upnik
uveljavlja svojo terjatev do družbenika izbrisane družbe, pravila
materialnega prava. Terjatev upnika do družbenika izbrisane
družbe je do uveljavitve ZPUOOD nastala s trenutkom izbrisa
družbe iz sodnega registra in je imela svojo materialnopravno
podlago v ZFPPod ali ZFPPIPP. Upniki so torej imeli pričakovalno pravico, saj so lahko na podlagi ureditve po ZFPPod ali
ZFPPIPP utemeljeno pričakovali, da bo sodišče družbeniku
dolžniku naložilo plačilo terjatve. Te pričakovalne pravice do
poplačila so varovane s 33. členom Ustave (prim. odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-117/07, 31. točka obrazložitve). S
tem, ko je zakonodajalec spremenil ureditev po ZFPPod in
ZFPPIPP tako, da je spremenil materialnopravne pogoje za
uveljavitev terjatve upnikov do družbenikov izbrisane družbe,
ki so imeli v teku postopke za uveljavitev svojih zahtevkov, je
posegel v pričakovalne pravice do pridobitve pravice poplačila
teh upnikov.13 Vendar pa je tudi položaj te skupine upnikov
kompleksnejši. Iz sodne prakse ESČP izhaja, da zakonodajalcu sicer ni preprečeno, da sprejema nova in retroaktivna
pravila, ki pomenijo zakonodajno vmešavanje v odprti postopek z namenom vplivanja na izid postopka. Vendar pa načelo
vladavine prava in pravica do poštenega postopka iz 6. člena
EKČP zahtevata, da je zakonodajno vmešavanje upravičeno
z vidika prevladujočih razlogov v javnem interesu (compelling
public-interest reasons).14 ESČP ne razlikuje med položaji, ko
je stranka postopka država in želi z zakonodajnim ukrepanjem
vplivati na izid postopka, ter položaji, ko gre za spor med
posamezniki, temveč jih presoja po enakih merilih.15 Pri tem
v sporih med posamezniki, ki se nanašajo na civilne pravice
in obveznosti, presoja zlasti, ali je zakonodajalec pri sprejemanju ukrepa upošteval zahtevo po enakosti orožij v pome12 Prevladujoče stališče sodne prakse je, da so dejanski stani
spregleda pravne osebnosti iz 8. člena ZGD-1 določeni taksativno.
Glej npr. sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 185/2001 z dne
6. 9. 2001 ter sodbo in sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp
1496/2008 z dne 24. 9. 2008.
13 Tudi iz sodne prakse ESČP izhaja, da država v takih primerih krši pravico do spoštovanja premoženja iz 1. člena Prvega
protokola k EKČP. Prim. zlasti sodbi ESČP Draon proti Franciji z
dne 6. 10. 2005 in Maurice proti Franciji z dne 6. 10. 2005.
14 Glej zlasti sodbe ESČP Stran Greek Refineries in Stratis Andreadis proti Grčiji z dne 9. 12. 1994, National & Provincial Building
Society, Leeds Permanent Building Society in Yorkshire Building
Society proti Združenemu kraljestvu z dne 23. 10. 1997, Zielinski
in Pradal in Gonzales in drugi proti Franciji z dne 28. 10. 1999. Glej
tudi A. Jasiak, Changing the rules mid-game. Legislative interference in specific pending cases: separation of powers and fair trial,
International Constitutional Law Journal, št. 1 (2010), str. 21–30.
15 Za primere, ko je šlo za spore med posamezniki, glej sodbe
ESČP Vezon proti Franciji z dne 18. 4. 2006, Ducret proti Franciji
z dne 12. 6. 2007 ter Arras in drugi proti Italiji z dne 14. 2. 2012.
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nu pravičnega ravnotežja med strankama postopka.16 ESČP
še poudarja, da je treba pri presoji prevladujočih razlogov v
javnem interesu zakonodajno vmešavanje v odprte postopke
presojati z najvišjo stopnjo pazljivosti (the greatest possible
degree of circumspection).17 Zakonodajno ukrepanje v primerih
odprtih sodnih postopkov lahko v primeru, ko gre za ukrepe,
ki vplivajo na materialno pravo, ki naj se uporabi v postopku,
pomeni tudi poseg v pravico do poštenega postopka, varovano
v 22. členu Ustave. V primeru, da bi zakonodajno vmešavanje
imelo za posledico ukinitev sodnega postopka, pa bi šlo tudi
za kršitev pravice do sodnega varstva iz 23. člena Ustave.
V obravnavanem primeru se je zaradi izpodbijane ureditve
spremenil ne le postopek uveljavljanja terjatve do družbenikov
izbrisane družbe, temveč tudi pogoji, pod katerimi lahko upnik
zahteva terjatev od družbenikov izbrisane družbe. Z izpodbijano ureditvijo tako sodno varstvo ni bilo ukinjeno, temveč je
šlo le za zakonodajno vmešavanje v odprte sodne postopke.
Tako Ustavno sodišče glede te skupine upnikov ugotavlja, da je
ZPUOOD posegel v njihovo pričakovano pravico do poplačila
terjatve, varovano v 33. členu Ustave, in pravico do poštenega
postopka iz 22. člena Ustave.
12. V tretjo in zadnjo skupino upnikov sodijo vsi tisti
upniki, ki imajo terjatve do gospodarskih družb, izbrisanih iz
sodnega registra pred uveljavitvijo ZPUOOD, pa jih še niso
uveljavili.18 Zanje je pomemben pojem upravičenega pričakovanja (angl. legitimate expectation, fr. espérance légitime), ki se
je najprej razvil v sodni praksi ESČP. Po njej mora posameznik,
da se lahko uspešno sklicuje na pravico do premoženja, izkazati, da obstaja njegov konkretni, na veljavnem pravu temelječi
zahtevek za pridobitev določenega premoženja. Tak zahtevek
mora imeti zadostno podlago v nacionalnem pravu, kot na primer v ustaljeni sodni praksi ali pravni normi, ter mora biti bolj
konkretiziran od golega upanja.19 Za upravičeno pričakovanje
po sodni praksi ESČP ni odločilno, da obstaja realni spor ali
verjeten zahtevek (»genuine dispute« or an »arguable claim«),
temveč je edini pogoj, da ima zahtevek dovolj trdno podlago
v nacionalnem pravu.20 ESČP šteje za poseg v upravičeno
pričakovanje, varovano v 1. členu Prvega protokola k EKČP,
ne le zakonodajno vmešavanje v odprte postopke, temveč tudi
primere, ko zahtevek še ni vložen.21 Ob upoštevanju navedenih
pogojev je mogoče ugotoviti, da so upniki te skupine imeli do
uveljavitve ZPUOOD (ob predpostavki, da enoletni rok še ni
pretekel) upravičena pričakovanja, saj so imeli konkreten, na
veljavnem pravu temelječ zahtevek za pridobitev določenega premoženja.22 Njihova terjatev do aktivnih družbenikov je
namreč imela do uveljavitve ZPUOOD dovolj trdno podlago v
zakonski določbi in sodni praksi rednih sodišč. Tako so lahko
utemeljeno pričakovali, da bodo svojo terjatev do družbenikov
izbrisanih družb uveljavili po dotlej veljavnem pravu. S tem, ko
je ZPUOOD na novo uredil vprašanje odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb in ga vezal na drugačne
pogoje kot po ZFPPod oziroma ZFPPIPP, je posegel v upravičena pričakovanja te skupine upnikov, varovana s 33. členom
Ustave.
Sodba ESČP Arras in drugi proti Italiji.
Primerjaj sodbi ESČP Stran Greek Refineries in Stratis
Andreadis proti Grčiji, kjer je bila tožena stranka država in Arras in
drugi proti Italiji, kjer je šlo za spor med posamezniki.
18 Rok za uveljavitev zahtevka je bil tako po ZFPPod kot po
ZFPPIPP eno leto po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.
Pravna narava tega roka pa se je skozi čas spreminjala, saj je bil
nekaj časa to zastaralni rok, nekaj časa pa prekluzivni rok.
19 Prim. sodbe ESČP Kopecky proti Slovaški z dne 28. 9.
2004, Draon proti Franciji in Maurice proti Franciji.
20 Prav tam.
21 Glej na primer sodbo ESČP Scordino proti Italiji z dne
29. 7. 2004. Glej tudi P. Popelier, Legitimate Expectations and
the Law-Maker in the Case Law of the European Court of Human
Rights, European Human Rights Law Review, št. 1 (2006), str. 16.
22 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-117/07, 32. točka
obrazložitve.
16
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13. Pogoj za zakonsko ureditev posega v človekovo pravico Ustavno sodišče presoja najprej z vidika obstoja ustavno dopustnega cilja (tretji odstavek 15. člena Ustave). Če ta obstaja,
je treba po ustaljeni ustavnosodni presoji vselej oceniti še, ali
je ta v skladu z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer
s splošnim načelom sorazmernosti (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 dne 24. 10. 2003, Uradni list RS, št. 108/03,
in OdlUS XII, 86). Na enak način presoja Ustavno sodišče
tudi retroaktivne zakonske posege v pridobljene pravice (prim.
odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-65/08 z dne 25. 9. 2008,
Uradni list RS, št. 96/08, in OdlUS XVII, 49).
14. Iz zakonodajnega gradiva23 izhaja, da so cilji ZPUOOD
»ustavitev pravdnih, upravnih in izvršilnih postopkov, začetih na
podlagi III. poglavja Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(ZFPPod) in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), v katerih
upniki izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike
izbrisane družbe, ki na dan uveljavitve še niso končani«. S tem
naj bi zakonodajalec vsaj delno omilil posledice zakona, ki ga
je po hitrem postopku sprejel pred več kot desetletjem. Zato
naj bi bila cilja Zakona tudi priznanje zakonodajalca, da je storil
napako, ki pomeni unikum v primerjalnih pravnih sistemih, če
ne celo kršitev ustavnih načel, in minimalna sanacija položaja,
ki je nastal kot posledica ZFPPod. Tako naj bi se ponovno
uveljavilo temeljno načelo korporacijskega prava o ločenosti
premoženja kapitalske družbe in osebnega premoženja družbenika. Državni zbor je v svojem odgovoru dodal še, da naj bi
bilo družbenikom izbrisanih družb poseženo v njihovo pravico
do zasebne lastnine in da naj bi slovenska ureditev tega vprašanja bistveno odstopala od ureditve v drugih državah.
15. Iz razlogov, ki jih navaja zakonodajalec v zakonodajnem gradivu in v odgovoru na zahtevo, izhaja, da si zakonodajalec prizadeva za spremembo obstoječe ureditve odgovornosti
družbenikov za obveznosti izbrisane družbe, saj je ocenil, da
takšna ureditev ni več primerna oziroma potrebna. Zakonodajalec nima le pravice, temveč tudi dolžnost, da zakonodajo
spreminja, če to narekujejo spremenjena družbena razmerja.
Načelo prilagajanja družbenim razmeram je namreč eno od
načel pravne države (odločba št. U-I-69/03 z dne 20. 10. 2005,
Uradni list RS, št. 100/05, in OdlUS XIV, 75). Vendar pa mora
zakonodajalec pri tem spoštovati človekove pravice in temeljne
svoboščine ter upoštevati ustavna načela, kot sta načeli prepovedi retroaktivne veljave pravnih aktov in zaupanja v pravo. Pri
tem mora biti posebej pozoren, da s spremembami zakonodaje
ne posega v pridobljene in pričakovalne pravice posameznikov,
ki so v dotedanjo ureditev zaupali, saj s tem posega v obstoječa
pravna razmerja, ki so nastala po do tedaj veljavnem pravu.
Prav zaradi tega morajo biti razlogi, ki narekujejo zakonodajno spremembo, posebej očitni in utemeljeni. Drugače je pri
spremembah zakonodaje, ki učinkujejo za naprej, za pravna
razmerja, ki še niso nastala. Tukaj je polje delovanja zakonodajalca bistveno širše, saj načelo zaupanja v pravo iz 2. člena
Ustave nima absolutne veljave in je v večji meri kot posamezne
človekove pravice dostopno možnim omejitvam, torej temu,
da je v primeru konflikta oziroma kolizije med tem in drugimi
ustavnimi načeli oziroma dobrinami treba v t. i. tehtanju dobrin
presoditi, kateri izmed ustavno varovanih dobrin je v posameznem primeru treba dati prednost.
16. V obravnavanem primeru je tako izhodišče presoje
razlogov, ki naj bi utemeljevali opisani poseg v pravice upnikov
izbrisanih družb, dejstvo, da zakonodajalec posega v obstoječa pravna razmerja, torej tista, ki so nastala do uveljavitve
ZPUOOD na temelju izbrisa gospodarskih družb iz sodnega
registra brez likvidacije, in da ne gre za urejanja tega področja
za naprej. Zato je presoja razlogov, ki so narekovali sprejetje
1. do 17. člena ZPUOOD, strožja.
17. Kot je Ustavno sodišče že pojasnilo, je ureditev, v
bistvenem podobno ureditvi po ZPUOOD, že presojalo z od23 Dopolnitev predloga Zakona o postopkih za uveljavitev
ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih
družb z dne 23. 6. 2011 (EPA 1927-V).
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ločbo št. U-I-117/07, kjer je presodilo, da razlogi, ki jih navaja
zakonodajalec za sprejetje ZFPPod-B,24 ne morejo pomeniti
ustavno dopustnih ciljev (prim. odločbo Ustavnega sodišča
št. U-I-117/07, 37. točka obrazložitve) za ugotovljeni poseg v
pravice upnikov izbrisanih družb. Zakonodajalec za postopke,
začete na podlagi ZFPPod, ne navaja ničesar, kar Ustavno
sodišče ni upoštevalo že pri presoji ZFPPod-B, kjer je med
drugim pojasnilo tudi, da se zakonodajalec ne more sklicevati
na domnevno protiustavnost ureditve, ki je bila predmet presoje
Ustavnega sodišča, pa to neskladja ni ugotovilo. Zato tudi v
obravnavanem primeru Ustavno sodišče ugotavlja, da ne obstaja ustavno dopusten cilj, ki bi upravičeval poseg v ustavno
varovane pravice upnikov izbrisanih družb po ZFPPod.
18. Razlogi, ki so navedeni v zakonodajnem gradivu,
se nanašajo zgolj na postopke, ki se vodijo zoper družbenike
izbrisanih družb na podlagi ZFPPod, kot da bi zakonodajalec
spregledal, da je prekinil tudi postopke, začete na podlagi
ZFPPIPP, in tudi posegel vanje. Na te se vendarle nanaša
odgovor Državnega zbora. Vendar pa Državni zbor navaja le,
da naj bi ZFPPIPP z osebno odgovornostjo družbenikov za
obveznosti izbrisane družbe posegal v pravico do zasebne
lastnine družbenikov, v njihovo svobodno gospodarsko pobudo
in kršil načelo zaupanja v pravo. Razlogi, zaradi katerih zakonodajalec za naprej (za primere morebitnih izbrisov družb po
uveljavitvi zadevnega zakona) spremeni ureditev odgovornosti
za obveznosti družbe in drugače uredi varstvo pravic upnikov v
primerih, ko ne bo prišlo bodisi do postopkov likvidacije družb
bodisi do stečajev, v katerih so varovane pravice upnikov, ne
morejo biti že sami po sebi ustavno dopusten razlog za poseganje tudi v obstoječa pravna razmerja med upniki in družbeniki v
preteklosti izbrisanih družb. Ta so temeljila na dotlej veljavnem
pravu in so ustavno varovana z 22., 33. in 155. členom ter s
prvim odstavkom 23. člena Ustave. Za opisano poseganje v
navedene ustavno varovane položaje bi zakonodajalec moral
imeti res posebej utemeljene ustavno dopustne razloge. Ti
pa niso izkazani. Pri tem se Ustavnemu sodišču ni bilo treba
opredeliti do ustavnosti ureditve odgovornosti družbenikov za
obveznosti izbrisanih družb po ZFPPIPP. Državni zbor sicer
izraža dvome o njeni ustavnosti, vendar ne utemelji drugačnosti ureditve položaja družbenika po ZFPPIPP od ureditve
po ZFPPod, ki bi morebiti narekovala drugačno odločitev, kot
je bila sprejeta v odločbi št. U-I-135/00. V njej je bila presojana
ureditev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih
družb tudi z vidika načela zaupanja v pravo (2. člen Ustave),
pravice do zasebne lastnine (33. člen Ustave) in svobodne
gospodarske pobude (prvi odstavek 74. člena Ustave).
19. Ustavno sodišče tako ugotavlja, da ni podan ustavno
dopusten cilj za poseg v pravice upnikov, varovane glede na
različne položaje z 22. členom, prvim odstavkom 23. člena,
33. in 155. členom Ustave. Zato ni izpolnjen že prvi pogoj, ki
ga za omejevanje človekovih oziroma pridobljenih pravic zahteva Ustava (tretji odstavek 15. člena oziroma drugi odstavek
155. člena Ustave), in Ustavnemu sodišču ni bilo treba presojati, ali je poseg nujen, primeren in sorazmeren v ožjem smislu
(2. člen Ustave).
20. Ustavno sodišče je tako zaradi ugotovljenega neskladja z Ustavo 1. do 17. člen ZPUOOD razveljavilo. Razveljavitev pomeni, da se postopki, ki so bili prekinjeni po prvem odstavku 1. člena ZPUOOD, nadaljujejo in končajo po določbah
zakona, po katerem so bili začeti, kot tudi, da se lahko začnejo
postopki zoper družbenike izbrisanih družb, ki so bili izbrisane
iz sodnega registra do uveljavitve ZPUOOD. Ker je Ustavno
sodišče razveljavilo izpodbijane določbe že zaradi navedenega
24 Ti razlogi oziroma cilji so pri ZFPPod-B: ustavitev vseh
postopkov, naj bi bil v prevladujočem javnem interesu, ki se kaže
v normalizaciji stanja na področju prava družb, z dosledno izpeljano ločitvijo med osebnimi in kapitalskimi družbami, v zmanjšanju
obremenitve sodišč, ki se ukvarjajo s postopki, začetimi zoper družbenike izbrisanih družb po ZFPPod in veliko število družbenikov, ki
so postali osebno odgovorni.
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neskladja, se ni spuščalo v presojo, ali je izpodbijana ureditev
v neskladju z drugimi členi Ustave, kot to zatrjuje predlagatelj.
C.
21. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena ZUstS in tretjega odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest
Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat,
mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti
dvema. Proti sta glasovali sodnici Korpič - Horvat in Pogačar.
Sodnica Korpič - Horvat je dala odklonilno ločeno mnenje.
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Zanj
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

1561.

Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
in zavrženju pobude

Številka: U-I-275/10-10
Up-1507/10-20
Datum: 19. 4. 2012

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za preizkus pobude Mirka Kovačiča, Domžale, ki ga zastopa Gorazd Fišer, odvetnik v Ljubljani, na seji
19. aprila 2012

o d l o č i l o:
1. S sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp
45602/2010 z dne 24. 11. 2010 je bila pritožniku kršena pravica iz 22. člena Ustave.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
petega odstavka 361. člena Zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08,
77/09 in 91/11) se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Okrožno sodišče v Murski Soboti je ob izreku prvostopenjske sodbe na podlagi petega odstavka 361. člena Zakona
o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) zoper pritožnika
podaljšalo pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti po 3. točki
prvega odstavka 201. člena ZKP. Pritožbo, ki jo je zoper ta
sklep vložil pritožnikov zagovornik, je Višje sodišče z izpodbijanim sklepom zavrnilo.
2. Višje sodišče soglaša z ugotovitvami sodišča prve
stopnje, da se okoliščine, ki so narekovale odreditev pripora
in njegovo podaljšanje, niso spremenile, ter ugotavlja, da so
pri pritožniku še vedno podani vsi zakonski znaki za ponovno
podaljšanje pripora. Navaja, da je pritožnik na podlagi pravnomočne obtožnice in nepravnomočne prvostopenjske sodbe še
vedno utemeljeno osumljen storitve očitanega mu kaznivega
dejanja in da so pri njem še vedno podane okoliščine, ki kažejo na obstoj realne nevarnosti, da bi na prostosti kaznivo
dejanje ponovil. Meni tudi, da je pripor neogibno potreben za
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zagotovitev varnosti ljudi, ki je s tovrstnimi kaznivimi dejanji
močno ogrožena. Pritožnikove očitke glede obstoja okoliščin
v zvezi s pripornim razlogom ponovitvene nevarnosti je Višje
sodišče zavrnilo. Zavzelo je tudi stališče, da samo zmanjšanje
kriminalne količine kaznivega dejanja, ki se očita pritožniku, ne
zmanjšuje njegove ponovitvene nevarnosti v tolikšni meri, da
bi se pripor zoper pritožnika lahko odpravil. Glede očitkov pritožnika, za katere ocenjuje, da se nanašajo na dokazno oceno
kaznivega dejanja in spremembe obtožnega akta, pa pojasni,
da jih ob reševanju pritožbe zoper sklep o podaljšanju pripora ni
mogoče obravnavati, saj jih bo mogoče ocenjevati v nadaljnjih
fazah kazenskega postopka.
3. V ustavni pritožbi pritožnik zatrjuje kršitev 25. člena
Ustave. Meni, da je sklep Višjega sodišča pomanjkljiv glede obrazložitve o obstoju ponovitvene nevarnosti in neogibne potrebnosti pripora za varnost ljudi ter s tem glede obstoja okoliščine
iz prvega odstavka 20. člena Ustave. Po zatrjevanju pritožnika
se Višje sodišče ni opredelilo do pritožbenih navedb o bistveno spremenjenih okoliščinah glede teže kaznivega dejanja,
očitanega v obtožbi, v primerjavi s težo kaznivega dejanja, za
katero je bil s prvostopenjsko sodbo spoznan za krivega, in do
očitkov, s katerimi je uveljavljal protiustavnost ravnanja prvostopenjskega sodišča. Prav v zvezi s protiustavnostjo ravnanja
prvostopenjskega sodišča naj bi pritožnik v pritožbi, vloženi
zoper prvostopenjski sklep o podaljšanju pripora, zatrjeval, da
mu je prvostopenjsko sodišče pripor podaljšalo brez predloga
državnega tožilca in tudi s kršitvijo četrtega odstavka 361. člena
ZKP, saj pred odločitvijo o podaljšanju pripora ni zaslišalo državnega tožilca, pritožnika in njegovega zagovornika. Ker naj
se Višje sodišče ne bi opredelilo do navedenih ustavnopravno
pomembnih pritožbenih razlogov, naj bi kršilo pritožnikovo pravico iz 25. člena Ustave.
4. Pritožnik hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za
oceno ustavnosti petega odstavka 361. člena ZKP. Na podlagi
te določbe je bil s sklepom, izpodbijanim z ustavno pritožbo,
zoper pritožnika podaljšan pripor. Pritožnik izpodbijani določbi
očita neskladje s prvim odstavkom 23. člena in 27. členom
Ustave. Kljub temu, da je četrti odstavek 361. člena ZKP predvideval možnost, da sodišče v primerih iz prvega in petega odstavka 361. člena ZKP pred izdajo sklepa o odreditvi ali odpravi
pripora zasliši državnega tožilca ter obdolženca in njegovega
zagovornika, pobudnik ocenjuje, da je izpodbijana ureditev v
neskladju s prvim odstavkom 23. člena in s 27. členom Ustave.
Omejevalni ukrep naj bi sodišče še vedno lahko odredilo ali
podaljšalo brez predloga državnega tožilca, kar naj bi bilo v
neskladju z navedenimi določbami Ustave in zahtevami iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-50/09, Up-260/09 z dne 18. 3.
2010 (Uradni list RS, št. 29/10).
5. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom št. Up1507/10 z dne 9. 2. 2012 sprejelo v obravnavo, ker odpira
pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve. O sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo je na
podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) obvestilo Višje sodišče v Mariboru.
B. – I.
Odločitev o ustavni pritožbi
6. Veljavnost izpodbijanega sklepa o podaljšanju pripora
ob izreku prvostopenjske sodbe je v času odločanja o pritožnikovi ustavni pritožbi že potekla. Ustavno sodišče praviloma
šteje, da v primeru, ko izpodbijani akt v času odločanja ne
velja več, ni izkazan pravni interes za odločanje Ustavnega
sodišča. Zgolj ugotovitev kršitve človekove pravice, ne da bi
bil izpodbijani posamični akt razveljavljen ali odpravljen (prvi
odstavek 59. člena ZUstS), namreč praviloma ne spreminja
pritožnikovega pravnega položaja. Vendar Ustavno sodišče
odloča drugače, kadar gre za primere, v katerih je predmet
ustavne pritožbe sodno odločanje o odvzemu osebne svobode
iz prvega odstavka 19. člena Ustave.1 Poseg v to pravico je
1 Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-50/09,
Up-260/09.
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eden izmed najhujših posegov v človekove pravice in temeljne
svoboščine posameznika. Učinkovito varstvo te pravice zahteva, da ima prizadeti možnost ustavnopravnega varstva tudi
v primeru, ko izpodbijani sklep ni več veljaven. To pomeni, da
mora Ustavno sodišče tudi v takšnem primeru ugotavljati, ali je
bil poseg opravljen v skladu s procesnimi jamstvi, zagotovljenimi z Ustavo, čeprav lahko svojo odločitev omeji le na morebitno
ugotovitev kršitve človekove pravice,2 in to ne glede na to, za
katero človekovo pravico ali temeljno svoboščino gre.3
7. Po prvem odstavku 19. člena Ustave ima vsakdo pravico do osebne svobode. Po drugem odstavku 19. člena Ustave se nikomur ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po
postopku, ki ga določa zakon. Po prvem odstavku 20. člena
Ustave se sme oseba, za katero obstaja utemeljen sum, da
je storila kaznivo dejanje, pripreti samo na podlagi odločbe
sodišča, kadar je to neogibno potrebno za potek kazenskega
postopka ali za varnost ljudi. Ustava sicer ni izrecno določila,
da mora presoja sodišča tako ob odločanju o odreditvi kot ob
odločanju o podaljšanju pripora temeljiti na vseh ustavno in
zakonsko opredeljenih pogojih. Vendar je jasno, da je to nujno
zaradi zadostitve ustavno določeni izjemnosti poseganja v
osebno svobodo posameznika. Da morajo sodišča tako ob
odreditvi kot ob vsakem odločanju o podaljšanju pripora presojati, ali so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 19. člena
in prvega odstavka 20. člena Ustave, izhaja tudi iz ustaljene
ustavnosodne presoje.4
8. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-18/93 z dne
11. 4. 1996 (Uradni list RS, št. 25/96, in OdlUS V, 40) poudarilo, da zahteva po odločbi sodišča iz prvega odstavka
20. člena Ustave nujno vključuje jamstva iz 22. člena, prvega
odstavka 23. člena in 27. člena Ustave.5 Da lahko govorimo o
nepristranskosti sodišča iz prvega odstavka 23. člena Ustave,
mora sodišče pred odločitvijo slišati stališča obeh strank, pri
odločanju o priporu mora torej slišati stališče osebe, o katere
priporu odloča, in stališče državnega tožilca. Skladno z domnevo nedolžnosti iz 27. člena Ustave,6 ki trditveno in dokazno
breme nalaga tožilcu, pa je slednji tisti, ki mora: (1) zahtevati
odreditev omejevalnega ukrepa, (2) zatrjevati izpolnjenost vsebinskih pogojev in (3) jih dokazati s tisto stopnjo verjetnosti, kot
to od njega zahteva zakonsko postavljeni dokazni standard.7 Ta
tožilčeva vloga je bistvena z vidika zahteve po enakem varstvu
pravic, ki izhaja iz 22. člena Ustave. Kot je že povedalo Ustavno
sodišče8 daje ta ustavna določba obdolžencu v kazenskem
postopku enak obseg pravic oziroma enak pravni položaj, kot
ga ima nasprotna stranka v postopku, se pravi (državni ali
zasebni) tožilec.9
9. Iz pritožbe, ki jo je pritožnikov zagovornik vložil zoper
prvostopenjski sklep in ki jo prilaga ustavni pritožbi, izhaja, da je
pritožnik v njej med drugim zatrjeval, da mu je prvostopenjsko
sodišče pripor podaljšalo brez predloga državnega tožilca in s
kršitvijo četrtega odstavka 361. člena ZKP, saj pred odločitvijo
o podaljšanju pripora ni zaslišalo državnega tožilca, pritožnika
in njegovega zagovornika. Gre torej za očitke, ki pri odločanju
Člen 47 v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS.
23. točko obrazložitve odločbe št. U-I-50/09, Up-260/09.
4 Glej npr. 9. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. Up-164/95 z dne 7. 12. 1995 (OdlUS IV, 138) ter številne kasnejše odločbe in sklepe.
5 Glej 69. in 70. do 72. točko obrazložitve odločbe št. U-I18/93.
6 Člen 27 Ustave se glasi: »Kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s
pravnomočno sodbo.«
7 Točka 39 obrazložitve odločbe št. U-I-296/02 z dne 20. 5.
2004 (Uradni list RS, št. 68/04, in OdlUS XIII, 41) in 13. točka obrazložitve odločbe št. U-I-328/04 z dne 29. 5. 2008 (Uradni list RS,
št. 65/08, in OdlUS XVII, 20).
8 Glej 5. točko
obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-289/95 z dne 4. 12. 1997 (Uradni list RS, št. 5/98, in OdlUS
VI 165).
9 Točka 17 obrazložitve odločbe št. U-I-50/09, Up-260/09. Iz
navedene odločbe tudi izhaja, da je bistveni vidik vsebine te pravice
prav zagotavljanje »enakosti orožij«.
2

3 Glej
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o posegu v osebno svobodo posameznika iz prvega odstavka
19. člena Ustave pomenijo uveljavljanje ustavnopravnih razlogov oziroma zatrjevanje kršitve človekovih pravic iz 22. člena,
prvega odstavka 23. člena in 27. člena Ustave.
10. Z izpodbijanim sklepom, ki mu pritožnik očita kršitev
25. člena Ustave, je Višje sodišče zavrnilo pritožbo pritožnikovega zagovornika zoper prvostopenjski sklep, s katerim je
bil pritožniku ob izreku prvostopenjske sodbe podaljšan pripor
iz razloga ponovitvene nevarnosti. Glavni in za odločitev o tej
ustavni pritožbi bistveni očitek je očitek pritožnika, da se Višje
sodišče ni opredelilo do očitkov, s katerimi je pritožnik v pritožbi, vloženi zoper prvostopenjski sklep o podaljšanju pripora,
uveljavljal protiustavnost ravnanja prvostopenjskega sodišča.
11. Očitkov, s katerimi pritožniki zatrjujejo, da se sodišče
ni opredelilo do njihovih navedb, pomembnih za odločitev (v
konkretnem primeru do navedb o zatrjevanju protiustavnosti ravnanja prvostopenjskega sodišča), Ustavno sodišče ne
presoja z vidika 25. člena Ustave, ampak z vidika 22. člena
Ustave. Tako ravna tudi v primeru, če pritožniki zatrjujejo, da se
sodišča niso opredelila do upoštevnih ustavnopravnih očitkov,
ki so jih uveljavljali oziroma zatrjevali v pritožbi kot rednem
pravnem sredstvu. Zato je Ustavno sodišče pritožnikove očitke
o tem, da se Višje sodišče ni opredelilo do pomembnih ustavnopravnih očitkov, presojalo z vidika 22. člena Ustave. Zahtevi
po obrazložitvi sodne odločbe in opredelitvi do pritožbenih
navedb sta namreč vsebina 22. člena Ustave.10 Iz tega jamstva
med drugim izhaja dolžnost sodišč, da se opredelijo do navedb
strank, ki so za odločitev z vidika človekove pravice bistvenega
pomena. Kot izhaja iz ustaljene ustavnosodne presoje so se
sodišča zato dolžna opredeliti do upoštevnih ustavnopravnih
ugovorov stranke, ker sicer kršijo ustavno procesno jamstvo iz
22. člena Ustave.11
12. Glede odločitve o dopustnosti posega v pravico do
osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave, so bile
bistvenega pomena prav pritožnikove navedbe v pritožbi, da
mu je prvostopenjsko sodišče pripor podaljšalo brez predloga
državnega tožilca in s kršitvijo četrtega odstavka 361. člena
ZKP, saj pred odločitvijo o podaljšanju pripora ni zaslišalo
državnega tožilca, pritožnika in njegovega zagovornika. Višje
sodišče bi se zato moralo opredeliti do zatrjevanih navedb, da
državni tožilec ni predlagal podaljšanja pripora, da bi moral
senat po četrtem odstavku 361. člena ZKP zaslišati državnega
tožilca in mu tako dati možnost, da predlaga in utemelji razloge
za podaljšanje pripora, in zaslišati pritožnika oziroma njegovega zagovornika ter mu tako za podaljšanje pripora zagotoviti
pravico, da se o morebitnem predlogu državnega tožilca izjavi.
13. Iz izpodbijanega sklepa Višjega sodišča ni razvidno,
da bi se to sodišče opredelilo do tovrstnih ustavnopravnih očitkov, ki jih je pritožnik uveljavljal v pritožbi zoper prvostopenjski
sklep o podaljšanju pripora, torej zoper sklep, s katerim se
posega v pravico do osebne svobode iz prvega odstavka
19. člena Ustave, čeprav so bili z vidika te pravice bistvenega
pomena. S takšnim načinom odločanja Višje sodišče ni zadostilo zahtevam, ki izhajajo iz 22. člena Ustave. Ustavno sodišče
zato ocenjuje, da je bila pritožniku z izpodbijanim sklepom Višjega sodišča v Mariboru kršena pravica iz 22. člena Ustave. Ker
je predmet presoje v postopku z ustavno pritožbo sklep, ki ne
učinkuje več, je Ustavno sodišče svojo odločitev lahko omejilo
samo na ugotovitev kršitve pravice (1. točka izreka).
10 Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-399/05 z dne
15. 5. 2008 (Uradni list RS, št. 55/08, in OdlUS XVII, 32) in št. Up2442/06 z dne 4. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 119/08, in OdlUS
XVII, 95), v katerih je Ustavno sodišče (v zvezi z očitki, da se
sodišča niso opredelila do navedb v pravnih sredstvih) zapisalo,
da je treba očitke neobrazloženosti presojati z vidika 22. in ne
25. člena Ustave.
11 Glej npr. odločbe št. Up-685/05 z dne 6. 11. 2008 (Uradni
list RS, št. 111/08, in OdlUS XVII, 90), št. U-I-50/08, Up-2177/08
z dne 26. 3. 2009 (Uradni list RS, št. 30/09), št. Up-2215/08 z dne
16. 4. 2009 (Uradni list RS, št. 38/09, in OdlUS XVIII, 73), št. U-I50/09, Up-260/09 z dne 18. 3. 2010 (Uradni list RS, št. 29/10),
št. U-I-67/09, Up-316/09 z dne 24. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 28/11)
in druge.
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14. Ker se Višje sodišče sploh ni opredelilo do upoštevnih
ustavnopravnih očitkov, ocene o drugih zatrjevanih kršitvah
človekovih pravic niti ni mogoče sprejeti.
B. – II.
Odločitev o pobudi
15. Pobudnik izpodbija peti odstavek 361. člena ZKP in
zatrjuje, da je izpodbijana določba v neskladju s prvim odstavkom 23. člena in s 27. členom Ustave.
16. Izpodbijana določba je med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehala veljati zaradi uveljavitve Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 91/11 – ZKP-K), čeprav se bo do 14. 5. 2012
še vedno uporabljala. Vendar samo to dejstvo pomembno ne
vpliva na odločanje Ustavnega sodišča, ker Ustavno sodišče
na podlagi drugega odstavka 47. člena ZUstS lahko presoja
tudi ustavnost predpisov, ki so prenehali veljati, če bi bilo treba
odpraviti njihove protiustavne posledice. Če bi izpodbijani sklep
o podaljšanju pripora temeljil na takšnih določbah zakona, bi
pobudnik izkazoval t. i. pravovarstveno potrebo za njihovo
ustavnosodno presojo. Očitke o protiustavnosti posamezne
zakonske določbe pa je moral pobudnik v skladu z ustaljeno
ustavnosodno presojo najprej nasloviti na pristojna sodišča,
da se ta do njih opredelijo, in šele po izčrpanju vseh pravnih
sredstev jih lahko uveljavlja v postopku z ustavno pritožbo in
pobudo pred Ustavnim sodiščem (tako Ustavno sodišče npr.
v sklepu št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10.
2007, Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 79).
17. V skladu z navedenimi izhodišči je Ustavno sodišče preizkusilo, ali pobudnik izkazuje pravovarstveno potrebo
za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka
361. člena ZKP. Pobudnik v pritožbi, o kateri je s sklepom,
izpodbijanim v ustavni pritožbi, odločilo Višje sodišče v Mariboru, protiustavnosti petega odstavka 361. člena ZKP ni izrecno
zatrjeval. Zato že iz tega razloga pravovarstvena potreba za
začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane odločbe
na podlagi pobude ni izkazana. Vprašanje, ali mora sodišče,
preden odredi pripor iz prvega in petega odstavka 361. člena
ZKP, zaslišati državnega tožilca ter obdolženca in njegovega
zagovornika in jima s tem tudi omogočiti, da se glede morebitnega predloga državnega tožilca izjavita, pa je urejal četrti
odstavek 361. člena ZKP. V skladu z izhodišči, navedenimi v
prejšnji točki, bi Ustavno sodišče lahko že na podlagi drugega
odstavka 59. člena ZUstS opravilo presojo tudi te določbe, če
bi bilo to potrebno za odločitev o tej ustavni pritožbi. Za odločitev o tej ustavni pritožbi pa takšna presoja četrtega odstavka
361. člena ZKP ni bila potrebna. Pri odločanju o ustavni pritožbi
se je moralo Ustavno sodišče opredeliti samo do očitka pritožnika o tem, da Višje sodišče ni odgovorilo na ustavnopravno
pomembne očitke, ki jih je pritožnik uveljavljal v pritožbi zoper
prvostopenjski sklep o podaljšanju pripora. Poleg tega pa v primeru, da bi Ustavno sodišče opravilo presojo četrtega odstavka
361. člena ZKP in bi ugotovilo njegovo neskladje z Ustavo, to
ne bi moglo več vplivati na odločanje o podaljšanju pripora ter
s tem na pobudnikov pravni položaj, tudi takrat, če bi Ustavno
sodišče določilo način izvršitve ugotovljenega neskladja. Izpodbijani sklep Višjega sodišča namreč ne velja več.12 To pa
je upošteven razlog, zaradi katerega ga Ustavno sodišče kljub
ugotovljeni kršitvi pritožnikove pravice iz 22. člena Ustave tudi
ni moglo več razveljaviti in vrniti sodišču v novo odločanje.
18. Ker glede na navedeno pobudnik ne izkazuje pravovarstvene potrebe, je Ustavno sodišče pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 361. člena ZKP
zavrglo (2. točka izreka).
C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ter tretjega
12 Iz dopisa Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I K
45602/2010 z dne 14. 11. 2011 izhaja, da pritožnik ni več v priporu
in da je tudi kazen zapora že v celoti prestal oziroma je bil z njenega prestajanja predčasno odpuščen.
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odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek
Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag.
Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan
Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
1562.

Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev
ob 100. obletnici osvojitve prve olimpijske
medalje v prodajo in obtok

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) ter petega odstavka 5. člena in 10. člena Zakona
o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o dajanju zbirateljskih kovancev
ob 100. obletnici osvojitve prve olimpijske
medalje v prodajo in obtok
1. člen
Banka Slovenije bo 18. junija 2012 dala v prodajo in obtok
zbirateljske kovance, ki jih bo izdala Republika Slovenija ob
100. obletnici osvojitve prve olimpijske medalje. Izdani bodo
zlatniki z nominalno vrednostjo 100 eurov, srebrniki z nominalno vrednostjo 30 eurov in dvokovinski kovanci z nominalno
vrednostjo 3 eure. Obseg in znamenja zbirateljskih kovancev
so določeni z Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100-letnici osvojitve prve olimpijske medalje (Uradni list RS, št. 59/11).
2. člen
Prodajna cena zlatnikov in srebrnikov iz prejšnjega člena
bo višja od njihove nominalne vrednosti in jo bo Banka Slovenije objavila na svoji spletni strani preden bodo zbirateljski
kovanci dani v prodajo in obtok.
3. člen
Dvokovinski kovanci iz 1. člena tega sklepa se bodo prodajali po njihovi nominalni vrednosti.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje
nadomestil za storitve Banke Slovenije
1. člen
V Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 12/12) se v poglavju
»II. POSLOVANJE S KOMITENTI« spremeni vsebina tarifne
številke 6 tako, da se glasi:
»6. Vodenje računa
a) vodenje računa
b) odlivni plačilni nalogi
– avtomatska obdelava nalogov
znesek nakazila je večji od
50.000 EUR in nujni nalogi
znesek nakazila je manjši ali
enak 50.000 EUR
– ročna obdelava nalogov
c) prilivni plačilni nalogi
– ročna obdelava nalogov

8,35 EUR na mesec

1,25 EUR za nalog
0,06 EUR za nalog
11,70 EUR za nalog
11,70 EUR za nalog

V primeru ročne obdelave priliva z opcijo OUR se stroški
priliva, kolikor jih ni mogoče izterjati od banke pošiljateljice
priliva, prenesejo na koristnika priliva.
d) interni nalog
e) direktna obremenitev za
prejemnike plačil
– oddan nalog za direktno
obremenitev
– oddan preklic
– oddana razveljavitev
– prejeto vračilo, povračilo
f) direktna obremenitev
za plačnike
– prejet nalog za direktno
obremenitev
– oddan ugovor, zavrnitev
– oddano vračilo, povračilo

0,04 EUR za nalog

0,05 EUR za nalog
0,03 EUR za nalog
0,05 EUR za nalog
11,70 EUR za nalog

0,05 EUR za nalog
0,03 EUR za nalog
11,70 EUR za nalog«

2. člen
Ta sklep začne veljati 1. junija 2012.
Ljubljana, dne 14. maja 2012
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. GP-141/12
Ljubljana, dne 14. maja 2012
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1564.

1563.

Sklep o spremembi Sklepa o tarifi
za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke
Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06, uradno prečiščeno
besedilo in št. 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

Seznam zdravil za uporabo v humani medicini,
za katera je dovoljenje za promet prenehalo
veljati

Na podlagi 52. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 31/06 in 45/08) in 19. člena Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06) direktorica Javne agencije
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke objavlja

ime zdravila

pakiranje

2. člen

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-2281/10
Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-2280/10
Alkaloid d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-579/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1632/10
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-2026/10
Medis ehf., Reykjavikurvegur 78,
Hafnarfjördur, Islandija
5363-U-I-43/10
Medis ehf., Reykjavikurvegur 78,
Hafnarfjördur, Islandija
5363-U-I-44/10
Medis ehf., Reykjavikurvegur 78,
Hafnarfjördur, Islandija
5363-U-I-45/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z 8 tabletami (2 x 4 tablet v pretisnem Predpisovanje in izdaja zdravila je le
omotu)
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Izdaja zdravila je brez recepta v
lekarnah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v
pretisnem omotu)

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

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

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

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

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

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

025887 ALENAX 70 mg tablete

000159 ANALGIN 500 mg tablete

003247 Andol 100 mg tablete

050571 ATENOLOL PLIVA 50 mg tablete

094390 Atilen 10 mg filmsko obložene tablete

094404 Atilen 20 mg filmsko obložene tablete

094412 Atilen 40 mg filmsko obložene tablete

5363-U-I-1341/10

5363-U-I-1342/10

025879 ALENAX 70 mg tablete

Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

5363-U-I-1337/10

škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v
pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija

5363-U-I-1336/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

št. odločbe

škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v
pretisnem omotu)

Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija

imetnik dovoljenja za promet

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

način/režim izdajanja

2. člen

Actonel enkrat tedensko 35 mg filmsko
021300 obložene tablete
Actonel enkrat tedensko 35 mg filmsko
067350 obložene tablete

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
067121 Actonel 30 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
067113 Actonel 5 mg filmsko obložene tablete

šifra

Priloga

Seznam:

Seznam:

Ta seznam določa zdravila za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati (v nadaljnjem besedilu: seznam).

1. člen
1. člen veljati (v nadaljnjem besedilu: seznam).
Ta seznam določa zdravila za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo

za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati

Seznam zdravil za uporabo v humani
medicini,
za promet prenehalo veljati
SE
Z N A Mza Zkatera
D R AjeVdovoljenje
IL

Na podlagi 52. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) in 19. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za

15.2.2012

15.2.2012

Št.

15.2.2012

15.1.2012

30.6.2012

17.8.2011

18.6.2011

18.6.2011

22.2.2012

22.2.2012

22.2.2012

22.2.2012

datum
veljavnosti
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škatla s plastenko z 20 tabletami

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s plastenko s 30 tabletami

škatla s plastenko z 20 tabletami

škatla z 2 plastenkama s 60 ml šampona

škatla z 1 plastenko s 60 ml šampona

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

039756 Batrafen S 10 mg/g zdravilni šampon

039721 Batrafen S 10 mg/g zdravilni šampon

056464 Betahistin Mylan 24 mg tablete

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
115533 BEVAL 160 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)
škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v
115550 BEVAL 40 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)
škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v
115568 BEVAL 80 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
116416 Bloonis 7,5 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)
škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
032298 Byol 10 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
060674 Byol 10 mg filmsko obložene tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-2146/09
Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija
5363-U-I-2501/10
Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija
5363-U-I-2499/10
Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija
5363-U-I-2500/10
Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-2548/10
Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-2544/10
Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-2549/10
Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-2546/10
LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1676/09
LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1675/09

30.8.2011

30.8.2011

5.6.2011

5.6.2011

5.6.2011

5.6.2011

22.2.2012

22.2.2012

22.2.2012

22.5.2011

5.6.2011

5.6.2011

15.1.2012

15.1.2012

15.1.2012

15.1.2012

15.1.2012

15.1.2012

15.1.2012

15.1.2012
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
116360 Bloonis 2,5 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
116378 Bloonis 20 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)

116335 Bloonis 15 mg filmsko obložene tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Atorvastatin Teva 80 mg filmsko
108936 obložene tablete
Atorvastatin Teva 80 mg filmsko
108944 obložene tablete

škatla s plastenko z 20 tabletami

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s plastenko z 30 tabletami

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s plastenko z 20 tabletami

škatla s plastenko s 30 tabletami

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1511/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1510/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1513/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1512/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1515/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1514/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1517/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1516/10
Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-240/11
Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-239/11

Št.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s plastenko s 30 tabletami
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Atorvastatin Teva 40 mg filmsko
108928 obložene tablete
Atorvastatin Teva 40 mg filmsko
108910 obložene tablete

Atorvastatin Teva 10 mg filmsko
108871 obložene tablete
Atorvastatin Teva 10 mg filmsko
108880 obložene tablete
Atorvastatin Teva 20 mg filmsko
108901 obložene tablete
Atorvastatin Teva 20 mg filmsko
108898 obložene tablete
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

škatla s 16 tabletami (2 x 8 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 16 kapsulami (2 x 8 kapsul v
pretisnem omotu)

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

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

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

060666 Byol 5 mg filmsko obložene tablete
CEFALEKSIN PLIVA 1 g filmsko
031640 obložene tablete
CEFALEKSIN PLIVA 500 mg trde
031631 kapsule

001880 Cilazil 1 mg filmsko obložene tablete

001899 Cilazil 2,5 mg filmsko obložene tablete

001902 Cilazil 5 mg filmsko obložene tablete

Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija

Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

škatla z 2 napolnjenima injekcijskama
brizgama z 1 ml raztopine

škatla z 2 napolnjenima injekcijskama
brizgama z 0,2 ml raztopine

škatla z 2 napolnjenima injekcijskama
brizgama z 0,4 ml raztopine

škatla z 2 napolnjenima injekcijskama
brizgama z 0,6 ml raztopine

Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml
007293 raztopina za injiciranje v napolnjeni
Clexane 2.000 anti- Xa i.e./0,2 ml
007153 raztopina za injiciranje v napolnjeni
Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml
007161 raztopina za injiciranje v napolnjeni

Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml
007250 raztopina za injiciranje v napolnjeni

5363-U-I-512/11

5.6.2011

5.6.2011

5.6.2011

5.6.2011

13.9.2011

13.9.2011

13.9.2011

31.7.2012

31.10.2012

21.3.2012

28.8.2012

28.8.2012

31.1.2012

31.1.2012

30.8.2011

30.8.2011

Št.

5363-U-I-510/11

5363-U-I-508/11

5363-U-I-516/11

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija

Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Citalopram Torrex 40 mg filmsko
045047 obložene tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

5363-U-I-1674/09

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v
080268 Ciprum 250 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v
090166 Ciprum 750 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)
Citalopram Torrex 10 mg filmsko
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
045020 obložene tablete
Citalopram Torrex 20 mg filmsko
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
045039 obložene tablete

LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1673/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1197/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1196/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1877/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1878/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1879/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-678/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-680/08
Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-110/10
Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-111/10
Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-112/10

032255 Byol 5 mg filmsko obložene tablete
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Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija
Bayer Schering Pharma AG, D-13342
Berlin, Nemčija

škatla s 4 transdermalnimi obliži (4 x 1 obliž Predpisovanje in izdaja zdravila je le
v zašèitni vreèki)
na recept.

Baxter d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, Slovenija

Baxter d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, Slovenija

Baxter d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

škatla s 5 dvojnimi vreèkami z 2000 ml
raztopine (luer konektor)

škatla z 2 enojnima vreèkama s 5000 ml
raztopine (luer konektor)

škatla s 5 enojnimi vreèkami z 2000 ml
raztopine (luer konektor)

Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze
097705 raztopina za peritonealno dializo

Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze
050598 raztopina za peritonealno dializo

Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze
050601 raztopina za peritonealno dializo

5363-U-I-6/11

19.11.2011

19.11.2011

19.11.2011

20.12.2010*

8.8.2011
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5363-U-I-7/11

5363-U-I-8/11

Lundbeck Pharma d.o.o., Titova cesta 8,
Maribor, Slovenija
5363-U-I-1334/08

škatla s 100 tabletami v polipropilenskem
059420 Clopixol 10 mg filmsko obložene tablete vsebniku

5363-U-I-1688/08

5.6.2011

5.6.2011

Št.

5363-U-I-518/11

5363-U-I-514/11

3590 /

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.

škatla z 10 napolnjenimi injekcijskami
brizgami z 0,6 ml raztopine

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

Clexane 9.000 anti-Xa i.e./0,6 ml
047570 raztopina za injiciranje v napolnjeni
Climara 100 mikrogramov/24 ur
093874 transdermalni obliž

Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija

škatla z 2 napolnjenima injekcijskama
brizgama z 0,8 ml raztopine

Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml
007285 raztopina za injiciranje v napolnjeni

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.
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Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1982/09
Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1981/09

škatla z 28 tableti (2 x 14 tablet v pretisnem Predpisovanje in izdaja zdravila je le
omotu)
na recept.

Donepezilijev klorid Mylan 10 mg
061590 filmsko obložene tablete

Donepezilijev klorid Mylan 5 mg filmsko škatla z 28 tableti (2 x 14 tablet v pretisnem Predpisovanje in izdaja zdravila je le
omotu)
na recept.
061603 obložene tablete

Baxter d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, Slovenija

škatla s 5 dvojnimi vreèkami z 2000 ml
raztopine (luer konektor)

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze
050652 raztopina za peritonealno dializo

Baxter d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, Slovenija

škatla z 2 enojnima vreèkama s 5000 ml
raztopine (luer konektor)

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze
050644 raztopina za peritonealno dializo

Baxter d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, Slovenija

škatla z 2 enojnima vreèkama s 5000 ml
raztopine (luer konektor)

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

5363-U-I-12/11

5363-U-I-13/11

5363-U-I-10/11

5363-U-I-11/11

Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze
050628 raztopina za peritonealno dializo

Baxter d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, Slovenija

škatla s 5 dvojnimi vreèkami z 2000 ml
raztopine (luer konektor)

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

5363-U-I-9/11

Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze
097713 raztopina za peritonealno dializo

Baxter d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, Slovenija

škatla s 5 enojnimi vreèkami z 2000 ml
raztopine (luer konektor)

Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze
050636 raztopina za peritonealno dializo

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

18.6.2011

Št.

18.6.2011

19.11.2011

19.11.2011

19.11.2011

19.11.2011

19.11.2011
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s plastenko s 100 tabletami

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

113328 Ezetimib Teva 10 mg tablete
Faxiprol 225 mg tablete s podaljšanim
092525 sprošèanjem

Faxiprol 225 mg tablete s podaljšanim
092533 sprošèanjem

5363-U-I-1925/10

5363-U-I-1924/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-2025/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-2024/10
PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-2365/10
PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-2364/10

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse
25, Nürnberg, Nemčija

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse
25, Nürnberg, Nemčija

26.12.2011

26.12.2011

19.7.2011

19.7.2011

31.10.2011

31.10.2011

12.6.2011

7.6.2011

7.6.2011

7.6.2011

7.6.2011

7.6.2011

1.2.2012

36 / 18. 5. 2012

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

113336 Ezetimib Teva 10 mg tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Escitaham 10 mg filmsko obložene
041530 tablete

5363-U-I-1511/08

5363-U-I-1512/08

5363-U-I-1513/08

5363-U-I-1514/08

5363-U-I-1510/08
Alfred E. Tiefenbacher (GmbH&Co. KG),
Van-der-Smissen-Str. 1, Hamburg,
Nemčija
5363-U-I-1785/08

medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Fehlandtstrasse
3, Hamburg, Nemčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

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

škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine

Epimedac 2 mg/ml raztopina za
046671 injiciranje

medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Fehlandtstrasse
3, Hamburg, Nemčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine

Epimedac 2 mg/ml raztopina za
046680 injiciranje

medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Fehlandtstrasse
3, Hamburg, Nemčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

škatla s 6 obliži

škatla z 1 vialo s 25 ml raztopine

Epimedac 2 mg/ml raztopina za
046698 injiciranje

medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Fehlandtstrasse
3, Hamburg, Nemčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

ESTRADERM TTS 25 mikrogramov/24
021164 ur transdermalni obliž

škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine

Epimedac 2 mg/ml raztopina za
046701 injiciranje

medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Fehlandtstrasse
3, Hamburg, Nemčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

5363-U-I-534/10

Št.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine

Epimedac 2 mg/ml raztopina za
046710 injiciranje

Roche farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija

3592 /

ESTRADERM TTS 100 mikrogramov/24
škatla s 6 obliži
021180 ur transdermalni obliž

škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine

Dormicum 5 mg/ml raztopina za
057800 injiciranje ali infundiranje

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

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

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

Feksofenadin Mylan 120 mg filmsko
035807 obložene tablete

Feksofenadin Mylan 180 mg filmsko
035815 obložene tablete
Fenofibrat Teva 160 mg filmsko
109126 obložene tablete

5363-U-I-1980/09

5363-U-I-1979/09

5363-U-I-2350/10

5363-U-I-2351/10

5363-U-I-2352/10

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1989/08

Bayer Schering Pharma AG, D-13342
Berlin, Nemčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

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

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

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

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

škatla z vialo s 30 ml raztopine

092681 Fluvastatin Mylan 40 mg trde kapsule

028827 Fozinopril Mylan 10 mg tablete

028835 Fozinopril Mylan 20 mg tablete

Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za
040215 injiciranje

8.8.2011

16.5.2011

16.5.2011

22.5.2011

22.11.2011

22.11.2011

22.11.2011

7.2.2012

7.2.2012

22.2.2012

22.2.2012

26.12.2011

26.12.2011

26.12.2011

26.12.2011

26.12.2011

26.12.2011

Št.

5363-U-I-518/09

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1988/08

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-2032/09

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-2044/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1551/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1550/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1549/10

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-2043/10

LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

5363-U-I-2353/10

5363-U-I-2362/10

5363-U-I-2363/10

Fenofibrat Teva 160 mg filmsko
109100 obložene tablete
Fenofibrat Teva 160 mg filmsko
109118 obložene tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s plastenko s 100 tabletami

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

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Feksofenadin Lek 120 mg filmsko
092649 obložene tablete
Feksofenadin Lek 180 mg filmsko
092657 obložene tablete

Faxiprol 37,5 mg tablete s podaljšanim
092584 sprošèanjem
Faxiprol 37,5 mg tablete s podaljšanim
092592 sprošèanjem

Faxiprol 225 mg tablete s podaljšanim
092541 sprošèanjem
Faxiprol 225 mg tablete s podaljšanim
092550 sprošèanjem
Faxiprol 37,5 mg tablete s podaljšanim
092568 sprošèanjem
Faxiprol 37,5 mg tablete s podaljšanim
092576 sprošèanjem
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škatla z napolnjeno injekcijsko brizgo s 7,5
ml raztopine

škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v
pretisnem omotu)

škatla z 1 vialo (100 ml) s praškom

škatla z 1 vialo (50 ml) s praškom

škatla z 1 vialo (10 ml) s praškom

škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 35 vreèkami s 150 ml raztopine

polietilenska plastenka s 500 ml raztopine

polipropilenska plastenka s 500 ml
raztopine

Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za
040193 injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Galantamin Mylan 8 mg trde kapsule s
085863 podaljšanim sprošèanjem

Gemcitabin medac 38 mg/ml prašek za
072931 raztopino za infundiranje

Gemcitabin medac 38 mg/ml prašek za
072923 raztopino za infundiranje

Gemcitabin medac 38 mg/ml prašek za
072915 raztopino za infundiranje

Gliklazid Mylan 30 mg tablete s
083640 prirejenim sprošèanjem

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje,
037168 BP Baxter

Glukoza Krka 50 mg/ml raztopina za
085871 infundiranje

Glukoza Krka 50 mg/ml raztopina za
096830 infundiranje

medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Fehlandtstrasse
3, Hamburg, Nemčija
medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Fehlandtstrasse
3, Hamburg, Nemčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

Baxter d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-1506/09

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-1505/09

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

5363-I-865/11

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1256/09

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

5363-U-I-795/09

5363-U-I-796/09

5363-U-I-797/09

medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Fehlandtstrasse
3, Hamburg, Nemčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

5363-U-I-515/09

20.12.2011

36 / 18. 5. 2012

20.12.2011

3.5.2011

16.5.2011

7.6.2011

7.6.2011

7.6.2011

18.6.2011

1.9.2011

Št.

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1561/09

Bayer Schering Pharma AG, D-13342
Berlin, Nemčija

3594 /

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
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škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

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

škatla z 15 poliolefinskimi vreèkami
(Freeflex) s 500 ml raztopine

škatla z 20 poliolefinskimi vreèkami
(Freeflex) s 500 ml raztopine

plastenka iz polietilena s 500 ml raztopine

plastenka iz polipropilena s 500 ml
raztopine

škatla z 1 vialo s praškom

Granisetron Mylan 1 mg filmsko
014508 obložene tablete

Granisetron Mylan 2 mg filmsko
014630 obložene tablete

HAES-steril 100 mg/ml raztopina za
046205 infundiranje

HAES-steril 100 mg/ml raztopina za
023116 infundiranje

Hartmannova raztopina Krka raztopina
097802 za infundiranje

Hartmannova raztopina Krka raztopina
096865 za infundiranje

Imipenem/cilastatin Teva 250 mg/250
108391 mg prašek za raztopino za infundiranje

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1984/08

Medias International d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

Medias International d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-268/10

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-267/10
Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1329/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

5363-U-I-1168/08

5363-U-I-1169/08

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1983/08

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

Št.

20.11.2011

20.12.2011

20.12.2011

28.6.2011*

28.6.2011*

30.7.2011

30.7.2011
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5363-U-I-446/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata

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

Klopidogrel IWA 75 mg filmsko
092983 obložene tablete
Klopidogrel IWA 75 mg filmsko
092991 obložene tablete

Jurnista 64 mg tablete s podaljšanim
000370 sprošèanjem
Klopidogrel IWA 75 mg filmsko
092975 obložene tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

IWA Consulting ApS., Olby Center 7,1,
Koge, Danska

IWA Consulting ApS., Olby Center 7,1,
Koge, Danska

IWA Consulting ApS., Olby Center 7,1,
Koge, Danska

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska
53, Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata

Irinotekanijev klorid medac 20 mg/ml
097829 koncentrat za raztopino za infundiranje

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska
53, Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata

Irinotekanijev klorid medac 20 mg/ml
097837 koncentrat za raztopino za infundiranje

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

5363-U-I-447/10

medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Fehlandtstrasse
3, Hamburg, Nemčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata

Irinotekan PharmaSwiss 20 mg/ml
110876 koncentrat za raztopino za infundiranje

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Fehlandtstrasse
3, Hamburg, Nemčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata

Irinotekan PharmaSwiss 20 mg/ml
110884 koncentrat za raztopino za infundiranje

5363-U-I-1930/10

5363-U-I-1931/10

5363-U-I-1932/10

5363-U-I-197/10

29.6.2011

29.6.2011

29.6.2011

23.5.2011

23.5.2011

3.7.2011

3.7.2011

3.7.2011

18.10.2011

18.10.2011

31.5.2011

36 / 18. 5. 2012

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

5363-U-I-196/10

medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Fehlandtstrasse
3, Hamburg, Nemčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

Irinotekanijev klorid medac 20 mg/ml
097810 koncentrat za raztopino za infundiranje
Jurnista 64 mg tablete s podaljšanim
068225 sprošèanjem

Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-925/10
PharmaSwiss Češka Republika s.r.o.,
Jankovcova 1569/2c, Praha 7,
Holešovice, Češka Republika
5363-U-I-1732/10
PharmaSwiss Češka Republika s.r.o.,
Jankovcova 1569/2c, Praha 7,
Holešovice, Češka Republika
5363-U-I-1731/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Št.

31.5.2011

25.1.2012

20.11.2011

3596 /

5363-U-I-198/10

Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-926/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

5363-U-I-2370/11

Baxter d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, Slovenija

Teva Pharma B.V., Computerweg 10, DR
Utrecht, Nizozemska
5363-U-I-1330/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

škatla z 1 vialo s praškom

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s 5 ml
vode za injekcije, 1 pretoèno iglo, 1
prezraèevalno iglo, 1 filtrsko iglo, 1 iglo za
IMMUNINE 200 i.e. prašek in vehikel za enkratno uporabo, 1 brizgo za enkratno
uporabo in 1 infuzijskim setom
046736 raztopino za injiciranje ali infundiranje
Indapamid Teva 1,5 mg filmsko
obložene tablete s podaljšanim
škatla s 90 tabletami (9 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
105791 sprošèanjem
Indapamid Teva 1,5 mg filmsko
obložene tablete s podaljšanim
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
105783 sprošèanjem

Imipenem/cilastatin Teva 500 mg/500
108405 mg prašek za raztopino za infundiranje
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Roche farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija
Roche farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija
Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija
Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija
Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija
Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija
Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija
Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z 1 tableto v pretisnem omotu

škatla z 20 vialami s 100 ml raztopine

škatla s 5 vialami s 100 ml raztopine

škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine

škatla z 20 vialami s 50 ml raztopine

škatla s 5 vialami s 50 ml raztopine

škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine

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

Levofloksacin Pharmathen 5 mg/ml
117005 raztopina za infundiranje

Levofloksacin Pharmathen 5 mg/ml
116998 raztopina za infundiranje

Levofloksacin Pharmathen 5 mg/ml
116980 raztopina za infundiranje

Levofloksacin Pharmathen 5 mg/ml
116971 raztopina za infundiranje

Levofloksacin Pharmathen 5 mg/ml
116963 raztopina za infundiranje

Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija

Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

5363-U-I-2667/10

5363-U-I-2668/10

5363-U-I-2669/10

5363-U-I-2670/10

5363-U-I-2671/10

5363-U-I-2672/10

5363-U-I-2673/10

5363-U-I-2660/10

5363-U-I-2661/10

5363-U-I-2662/10

5363-U-I-2663/10

5363-U-I-655/08

5363-U-I-654/08

5363-U-I-1926/10

5363-U-I-1927/10

5363-U-I-1928/10

5363-U-I-1929/10

29.10.2011

29.10.2011

29.10.2011

29.10.2011

29.10.2011

29.10.2011

29.10.2011

29.10.2011

29.10.2011

29.10.2011

29.10.2011

30.6.2012

30.6.2012

29.6.2011

29.6.2011

29.6.2011

29.6.2011

Št.

Levofloksacin Pharmathen 5 mg/ml
116955 raztopina za infundiranje
Levofloksacin Pharmathen 500 mg
117056 filmsko obložene tablete

Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Levofloksacin Pharmathen 250 mg
116939 filmsko obložene tablete
Levofloksacin Pharmathen 250 mg
116920 filmsko obložene tablete
Levofloksacin Pharmathen 250 mg
116912 filmsko obložene tablete

Kytril 3 mg/3 ml koncentrat za raztopino
škatla s 5 ampulami s 3 ml koncentrata
012998 za infundiranje
Levofloksacin Pharmathen 250 mg
škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v
pretisnem omotu)
116947 filmsko obložene tablete
Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija

IWA Consulting ApS., Olby Center 7,1,
Koge, Danska

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

IWA Consulting ApS., Olby Center 7,1,
Koge, Danska

IWA Consulting ApS., Olby Center 7,1,
Koge, Danska

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

IWA Consulting ApS., Olby Center 7,1,
Koge, Danska

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Kytril 1 mg/1 ml koncentrat za raztopino
škatla s 5 ampulami z 1 ml koncentrata
013072 za infundiranje

Klopidogrel IWA 75 mg filmsko
093220 obložene tablete
Klopidogrel IWA 75 mg filmsko
093297 obložene tablete

Klopidogrel IWA 75 mg filmsko
093050 obložene tablete
Klopidogrel IWA 75 mg filmsko
093190 obložene tablete
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

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

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

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

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

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

016063 Lindron 10 mg tablete

024350 LIZINOPRIL GALEX 10 mg tablete

024414 LIZINOPRIL GALEX 20 mg tablete

024490 LIZINOPRIL GALEX 5 mg tablete

Lopigalel 75 mg filmsko obložene
082180 tablete

Lopigalel 75 mg filmsko obložene
082120 tablete
Loquen 100 mg filmsko obložene
044130 tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v
044334 Loquen 25 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)
Loquen 300 mg filmsko obložene
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
044440 tablete
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
007994 Losartic filmsko obložene tablete 50 mg pretisnem omotu)

Losartic HC filmsko obložene tablete 50 škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)
075507 mg/12,5 mg

31.10.2011

31.10.2011

31.8.2012

31.8.2012

31.8.2012

31.8.2012

31.8.2012

36 / 18. 5. 2012

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

17.11.2012

17.11.2012

9.3.2013

9.3.2013

9.3.2013

15.11.2011

29.10.2011

29.10.2011

Št.

Loquen 150 mg filmsko obložene
044270 tablete
Loquen 200 mg filmsko obložene
044300 tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z 1 tableto v pretisnem omotu

5363-U-I-2665/10

29.10.2011

3598 /

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

5363-U-I-2666/10

5363-U-I-2664/10
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-549/08
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-740/09
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-741/09
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-739/09
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-1487/10
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-1486/10
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1164/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1165/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1166/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1163/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1167/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-737/06
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1005/05

Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Pharmathen S.A., Dervenakion str. 6,
153 51 Pallini, Attiki, Grčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Levofloksacin Pharmathen 500 mg
117030 filmsko obložene tablete
Levofloksacin Pharmathen 500 mg
117021 filmsko obložene tablete
Levofloksacin Pharmathen 500 mg
117013 filmsko obložene tablete

Stran
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Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-39/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
škatla s plastiènim lonèkom s 100 tabletami na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s plastiènim lonèkom s 30 tabletami

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

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

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

škatla s tubo s 30 g mazila

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

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

039608 Meglimid tablete 6 mg

053023 Meloksikam Mylan 15 mg tablete

053015 Meloksikam Mylan 7,5 mg tablete

095010 Mometazon Mylan 1 mg/g mazilo

MST Continus 10 mg filmsko obložene
036404 tablete s podaljšanim sprošèanjem

MST Continus 10 mg filmsko obložene
098507 tablete s podaljšanim sprošèanjem

MST Continus 100 mg filmsko obložene škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
098345 tablete s podaljšanim sprošèanjem

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

031763 Marevan 5 mg tablete

MST Continus 100 mg filmsko obložene škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
036439 tablete s podaljšanim sprošèanjem

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

031755 Marevan 5 mg tablete

MST Continus 30 mg filmsko obložene
036412 tablete s podaljšanim sprošèanjem

MST Continus 30 mg filmsko obložene
098329 tablete s podaljšanim sprošèanjem

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

5363-U-I-457/08

5363-U-I-458/08

5363-U-I-461/08

5363-U-I-462/08

5363-U-I-455/08

5363-U-I-456/08

28.6.2011*

28.6.2011*

28.6.2011*

28.6.2011*

28.6.2011*

28.6.2011*

2.2.2012

2.2.2012

2.2.2012

15.2.2011*

19.12.2011

19.12.2011

14.3.2011*

14.3.2011*

14.3.2011*

14.3.2011*

Št.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-496/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-497/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1923/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1922/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1921/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1920/08
Orion Corporation, Orionintie 1, Espoo,
Finska
5363-U-I-1700/08
Orion Corporation, Orionintie 1, Espoo,
Finska
5363-U-I-1699/08
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-144/06

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

MAPRON 50 mg filmsko obložene
041327 tablete
MAPRON 50 mg filmsko obložene
041335 tablete

MAPRON 100 mg filmsko obložene
041297 tablete
MAPRON 100 mg filmsko obložene
041300 tablete
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škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

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

škatla s 35 vreèkami s 150 ml raztopine

plastenka (polipropilen) z 250 ml raztopine

plastenka (polipropilen) s 100 ml raztopine

steklenica s 500 ml raztopine

steklenica s 100 ml raztopine

plastenka (polipropilen) s 500 ml raztopine

MST Continus 60 mg filmsko obložene
036420 tablete s podaljšanim sprošèanjem

MST Continus 60 mg filmsko obložene
098337 tablete s podaljšanim sprošèanjem

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za
037303 infundiranje, BP Baxter

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina
069124 za infundiranje

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina
069108 za infundiranje

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina
066540 za infundiranje

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina
081272 za infundiranje

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina
096849 za infundiranje

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-1812/08

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-1811/08

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-1810/08

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-1809/08

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-1808/08

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

20.12.2011

36 / 18. 5. 2012
20.12.2011

20.12.2011

20.12.2011

20.12.2011

Št.

3.5.2011

28.6.2011*

28.6.2011*

3600 /

5363-I-864/11

Baxter d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

5363-U-I-459/08

5363-U-I-460/08

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
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škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

060119 Nebivolol Mylan 5 mg tablete

Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6,
Ljubljana, Slovenija

Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6,
Ljubljana, Slovenija

5363-U-I-1162/09

5363-U-I-191/09

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-636/09

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-1359/09
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-1225/09
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-1130/08

15.7.2011

21.6.2011

22.5.2011

17.12.2012

17.12.2012

20.12.2011

20.12.2011

20.12.2011

Št.

Octanine 100 i.e./ml prašek in vehikel
069086 za raztopino za injiciranje

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

042358 Nebispes 5 mg tablete

škatla z 1 vialo s praškom in škatla z 1 vialo
s 5 ml vode za injekcije ter priborom za
raztapljanje in injiciranje (1 injekcijska
brizga, 1 dvojna pretoèna injekcijska igla in
1 filtrska igla, 1 sistem za infuzijo in 2
zloženca prepojena z alkoholom)

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

084522 Nebispes 5 mg tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

plastenka (polietilen) s 100 ml raztopine

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina
084506 za infundiranje

škatla z 1 vialo s praškom in škatla z 1 vialo
z 10 ml vehikla in priborom za raztapljanje
in injiciranje (injekcijska brizga za enkratno
OCTANATE 50 i.e./ml prašek in vehikel uporabo, ena dvojna igla, filtrska igla in
injekcijska igla ter 2 alkoholna zloženca)
056901 za raztopino za injiciranje

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

plastenka (polietilen) z 250 ml raztopine

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-1360/09

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina
084492 za infundiranje

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

plastenka (polietilen) s 500 ml raztopine

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-1361/09

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina
084514 za infundiranje

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z 1 vialo (30 ml) s praškom

škatla z 1 vialo s 100 mg praška

škatla z 1 vialo s 50 mg praška

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

škatla s steklenièko z 20 tabletami

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

škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 20 vialami s praškom

škatla z 10 vialami s praškom

škatla s 5 vialami s praškom

škatla z 1 vialo s praškom

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

Oksaliplatin Mylan 5 mg/ml prašek za
036820 raztopino za infundiranje

Oksaliplatin PharmaSwiss 5 mg/ml
105651 prašek za raztopino za infundiranje

Oksaliplatin PharmaSwiss 5 mg/ml
105635 prašek za raztopino za infundiranje

073164 Olfen 50 mg gastrorezistentne tablete

060585 Oronazol 200 mg tablete

Oroperidys 10 mg orodisperzibilne
109320 tablete

Oroperidys 10 mg orodisperzibilne
109312 tablete

Ortanol 40 mg prašek za raztopino za
031437 infundiranje

Ortanol 40 mg prašek za raztopino za
031429 infundiranje

Ortanol 40 mg prašek za raztopino za
031402 infundiranje

Ortanol 40 mg prašek za raztopino za
031399 infundiranje

OxyContin 10 mg filmsko obložene
067105 tablete s podaljšanim sprošèanjem

PIERRE FABRE MÉDICAMENT, 45,
Place Abel Gance, Boulogne, Francija
LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.

PIERRE FABRE MÉDICAMENT, 45,
Place Abel Gance, Boulogne, Francija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

5363-U-I-937/07

3.5.2011

20.7.2011

20.7.2011

20.7.2011

20.7.2011

28.1.2012

28.1.2012
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5363-U-I-46/08

5363-U-I-47/08

5363-U-I-48/08

5363-U-I-49/08

5363-U-I-1431/10

5363-U-I-1432/10

14.12.2011

1.3.2012

19.10.2011

19.10.2011

22.5.2011

22.5.2011

Št.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Mylan S.A.S, 117 Allée des Parcs, Saint
Priest, Francija
5363-U-I-1019/10
PharmaSwiss Češka Republika s.r.o.,
Jankovcova 1569/2c, Praha 7,
Holešovice, Češka Republika
5363-U-I-951/10
PharmaSwiss Češka Republika s.r.o.,
Jankovcova 1569/2c, Praha 7,
Holešovice, Češka Republika
5363-U-I-950/10
Mepha Lda., Lagoas Park,Edificio
5A,Piso 2, Porto Salvo, Portugalska
5363-U-I-339/11
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-345/07

Mylan S.A.S, 117 Allée des Parcs, Saint
Priest, Francija
5363-U-I-1020/10

3602 /

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

škatla z 1 vialo (50 ml) s praškom

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

Oksaliplatin Mylan 5 mg/ml prašek za
036960 raztopino za infundiranje

Stran
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v
pretisnem omotu)

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-2021/09

škatla z 1 stekleno ampulo s 4 ml
koncentrata

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Pamitor 60 mg koncentrat za raztopino
037893 za infundiranje

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-2019/09

škatla z 1 stekleno ampulo z 2 ml
koncentrata

Pamitor 30 mg koncentrat za raztopino
064041 za infundiranje

5363-U-I-1209/09

5363-U-I-1205/09

5363-U-I-1217/09

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

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

PALLADONE 8 mg trde kapsule s
012564 podaljšanim sprošèanjem

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

5363-U-I-1219/09

5363-U-I-1201/09

5363-U-I-1203/09

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

5363-U-I-1213/09

5363-U-I-949/07

5363-U-I-945/07

5363-U-I-941/07

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v
pretisnem omotu)

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

PALLADONE 24 mg trde kapsule s
012610 podaljšanim sprošèanjem
PALLADONE 4 mg trde kapsule s
012548 podaljšanim sprošèanjem

PALLADONE 2 mg trde kapsule s
012513 podaljšanim sprošèanjem
PALLADONE 24 mg trde kapsule s
012602 podaljšanim sprošèanjem

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.

OxyContin 80 mg filmsko obložene
067075 tablete s podaljšanim sprošèanjem
PALLADONE 16 mg trde kapsule s
012599 podaljšanim sprošèanjem
PALLADONE 2 mg trde kapsule s
012505 podaljšanim sprošèanjem

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.

OxyContin 40 mg filmsko obložene
067059 tablete s podaljšanim sprošèanjem

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

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

OxyContin 20 mg filmsko obložene
067040 tablete s podaljšanim sprošèanjem

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.

Št.

23.8.2011

23.8.2011

3.5.2011

3.5.2011

3.5.2011

3.5.2011

3.5.2011

3.5.2011

3.5.2011

3.5.2011

3.5.2011

3.5.2011
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

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

113409 Pramipeksol Mylan 0,088 mg tablete

113417 Pramipeksol Mylan 0,18 mg tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

Prarecole 20 mg gastrorezistentne
113972 tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Prarecole 20 mg gastrorezistentne
113999 tablete
Prarecole 20 mg gastrorezistentne
113980 tablete

Prarecole 10 mg gastrorezistentne
113956 tablete
Prarecole 10 mg gastrorezistentne
113930 tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

041343 PLISIL 20 mg filmsko obložene tablete

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla 1 vialo s 15 ml raztopine

PARAPLATIN 150 mg/15 ml raztopina
089001 za infundiranje

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-2002/10
Alchemia Ltd., 86 Jermyn Street,
London, Velika Britanija
5363-U-I-2145/10
Alchemia Ltd., 86 Jermyn Street,
London, Velika Britanija
5363-U-I-2144/10
Alchemia Ltd., 86 Jermyn Street,
London, Velika Britanija
5363-U-I-2143/10
Alchemia Ltd., 86 Jermyn Street,
London, Velika Britanija
5363-U-I-2148/10
Alchemia Ltd., 86 Jermyn Street,
London, Velika Britanija
5363-U-I-2147/10
Alchemia Ltd., 86 Jermyn Street,
London, Velika Britanija
5363-U-I-2146/10

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-2001/10

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-2000/10

27.12.2011

27.12.2011

27.12.2011

27.12.2011

27.12.2011

27.12.2011

18.6.2011

18.6.2011

18.6.2011

14.3.2011*

19.7.2011*

28.2.2010*

19.7.2006*

22.8.2011
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škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)

Bristol-Myers Squibb spol. s r. o.,
Olivova 4, Praga, Češka Republika

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

113425 Pramipeksol Mylan 0,7 mg tablete
Prarecole 10 mg gastrorezistentne
113964 tablete

5363-U-I-156/08

Alkaloid d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

5363-U-I-1855/10
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-209/06

5363-U-I-365/05

GSK d.o.o., Knezov štradon 90,
Ljubljana, Slovenija

5363-U-I-577/11

IPSEN PHARMA, 65 Quai Georges
Gorse, Boulogne Billancourt, Francija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

23.8.2011

Št.

Izdaja zdravila je brez recepta v
lekarnah.

škatla z 1 vialo s praškom, 1 ampulo z
vehiklom in 1 pretisnim omotom, v katerem
je 1 injekcijska brizga in 2 injekcijski igli

Pamorelin 11,25 mg prašek in vehikel
za suspenzijo za injiciranje s
123269 podaljšanim

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-2023/09

3604 /

škatla s steklenièko s 100 ml peroralne
suspenzije in odmerno kapalko (120 mg/5
019046 PANADOL BABY peroralna suspenzija ml)
PANCEF 400 mg filmsko obložene
škatla s steklenico z 10 tabletami
076163 tablete

škatla z 1 stekleno ampulo s 6 ml
koncentrata

Pamitor 90 mg koncentrat za raztopino
037915 za infundiranje

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Stran
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

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

škatla z 10 tabletami (6 tablet breskove
barve, 3 rumene tablete in 1 bela tableta)

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

Quepigal 200 mg filmsko obložene
054887 tablete

Quepigal 25 mg filmsko obložene
054895 tablete

Quepigal 300 mg filmsko obložene
054909 tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

plastenka iz polietilena s 500 ml raztopine

REMINYL 8 mg filmsko obložene
040029 tablete

Ringerjeva raztopina Krka raztopina za
098809 infundiranje

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-290/10

5363-U-I-1896/10
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-186/09
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-187/09
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-188/09
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-185/09
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-189/09
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-190/09
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska
53, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-391/08
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska
53, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-388/08
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska
53, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-390/08
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska
53, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-389/08

Alkaloid d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

20.12.2011

23.5.2011

23.5.2011

23.5.2011

23.5.2011

24.5.2013

24.5.2013

24.5.2013

24.5.2013

24.5.2013

24.5.2013

19.4.2011*

Št.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

REMINYL 4 mg filmsko obložene
040010 tablete
REMINYL 8 mg filmsko obložene
040037 tablete

054925 Quepigal 4-dnevno zaèetno pakiranje
REMINYL 12 mg filmsko obložene
040045 tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Quepigal 150 mg filmsko obložene
054879 tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Quepigal 100 mg filmsko obložene
054860 tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s steklenièko s 40 tabletami

PROPAFENON Alkaloid filmsko
041572 obložene tablete 150 mg
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

Risperidon Mylan 0,5 mg
086401 orodisperzibilne tablete

Risperidon Mylan 1 mg orodisperzibilne škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
086436 tablete

Risperidon Mylan 1 mg orodisperzibilne škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
086428 tablete

Risperidon Mylan 2 mg orodisperzibilne škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
086452 tablete

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

Risperidon Mylan 0,5 mg
086410 orodisperzibilne tablete

Risperidon Mylan 2 mg orodisperzibilne
086444 tablete
Rispolux 0,25 mg filmsko obložene
043389 tablete

Roche farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu iz
bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

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

škatla z 1 vložkom z 0,6 ml raztopine (za
veèkratno odmerjanje) za injekcijsko pero
Roferon-Pen

043400 Rispolux 6 mg filmsko obložene tablete

Roferon-A 18 mio i.e./0,6 ml raztopina
020052 za injiciranje v vložku

Roferon-A 9 mio i.e./0,5 ml raztopina za škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z
0,5 ml raztopine in injekcijsko iglo
007935 injiciranje v napolnjeni injekcijski

Roche farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

5363-U-I-361/09

7.2.2012

22.8.2011

12.11.2011

12.11.2011

12.6.2011

12.6.2011

12.6.2011

12.6.2011

12.6.2011
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5363-U-I-362/09

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1552/09
LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-903/08
LEK farmacevtska družba, d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-904/08

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1553/09

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1550/09

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1551/09

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1548/09

12.6.2011

20.12.2011

Št.

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1549/09

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
Slovenija
5363-U-I-1015/10

3606 /

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

plastenka iz polipropilena s 500 ml
raztopine

Ringerjeva raztopina Krka raztopina za
096857 infundiranje

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Stran
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Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-460/11

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1386/10

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1385/10

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1380/10

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1379/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

škatla z vsebnikom z za otroke varno
zaporko s 84 tabletami

škatla z vsebnikom z za otroke varno
zaporko z 21 tabletami

škatla z vsebnikom z za otroke varno
zaporko z 21 tabletami

škatla z vsebnikom z za otroke varno
zaporko s 84 tabletami

škatla s 5 polipropilenskimi ampulami v
sterilnem plastiènem ovitku z 20 ml
raztopine

škatla s 5 polipropilenskimi ampulami v
sterilnem plastiènem ovitku z 10 ml
raztopine

Ropinirol Mylan 2 mg filmsko obložene
049972 tablete

Ropinirol Mylan 5 mg filmsko obložene
049980 tablete

Ropinirol Mylan 5 mg filmsko obložene
039810 tablete

Ropivakain Torrex 10 mg/ml raztopina
108529 za injiciranje

Ropivakain Torrex 10 mg/ml raztopina
108537 za injiciranje

Ropivakain Torrex 2 mg/ml raztopina za škatla s 5 polipropilenskimi vreèami z 200
ml raztopine
108561 infundiranje

Ropivakain Torrex 2 mg/ml raztopina za škatla s 5 polipropilenskimi vreèami s 100
ml raztopine
108553 infundiranje

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-461/11

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-458/11

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-459/11

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-456/11

Ropinirol Mylan 2 mg filmsko obložene
039780 tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z vsebnikom z za otroke varno
zaporko z 21 tabletami

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-457/11

Ropinirol Mylan 1 mg filmsko obložene
049964 tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z vsebnikom z za otroke varno
zaporko s 84 tabletami

Ropinirol Mylan 1 mg filmsko obložene
039772 tablete

Št.

14.6.2011

14.6.2011

14.6.2011

14.6.2011

22.5.2011

22.5.2011

22.5.2011

22.5.2011

22.5.2011

22.5.2011
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Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1384/10

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1383/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s 5 polipropilenskimi ampulami v
Ropivakain Torrex 2 mg/ml raztopina za sterilnem plastiènem ovitku z 10 ml
raztopine
108570 injiciranje

škatla s 5 polipropilenskimi ampulami v
sterilnem plastiènem ovitku z 20 ml
raztopine

škatla s 5 polipropilenskimi ampulami v
sterilnem plastiènem ovitku z 10 ml
raztopine

škatla z 2 plastenkama po 150 g zrnc in
merico z oznakami za odmerjanje 930 mg,
1860 mg in 2790 mg zrnc

škatla z 1 plastenko po 50 g zrnc in merico
z oznakami za odmerjanje 930 mg, 1860
mg in 2790 mg zrnc

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

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

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

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

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

Ropivakain Torrex 7,5 mg/ml raztopina
108618 za injiciranje

Ropivakain Torrex 7,5 mg/ml raztopina
108600 za injiciranje

045624 SALOFALK Granu-Box

045616 SALOFALK Granu-Box
Sevredol 10 mg filmsko obložene
010545 tablete

Sevredol 20 mg filmsko obložene
010553 tablete

Simvastatin Mylan 10 mg filmsko
014702 obložene tablete

Simvastatin Mylan 10 mg filmsko
014699 obložene tablete

Simvastatin Mylan 20 mg filmsko
014800 obložene tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1645/08

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1642/08

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1643/08

18.6.2011

18.6.2011

18.6.2011

31.1.2011*

31.1.2011*

30.4.2009*
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasićeva
ul. 10, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-328/04
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija
5363-U-I-34/08
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija
5363-U-I-37/08

30.4.2009*

14.6.2011

14.6.2011

14.6.2011

14.6.2011

Št.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1381/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

škatla s 5 polipropilenskimi ampulami v
Ropivakain Torrex 2 mg/ml raztopina za sterilnem plastiènem ovitku z 20 ml
raztopine
108588 injiciranje

3608 /

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasićeva
ul. 10, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-329/04

Torrex Chiesi Slovenija, d.o.o., Trdinova
ulica 4, Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1382/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Stran
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Taflosin 0,4 mg trde kapsule s
025720 podaljšanim sprošèanjem

31.7.2011

14.6.2011

14.6.2011

30.11.2012

30.11.2012

29.10.2011

29.10.2011

29.9.2010*

29.9.2010*

18.6.2011

18.6.2011

18.6.2011

Št.

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

5363-U-I-959/08

5363-U-I-958/08

Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1627/08
Menarini International O.L.S.A.,1,
Avenue de la Gare, Luksemburg,
Luksemburg
5363-U-I-215/08

STRUCTOLIPID 200 mg/ml emulzija za škatla z 10 Excel vreèkami z 250 ml
emulzije
030376 infundiranje

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1631/08

škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

SPIRIVA 18 mikrogramov prašek za
023876 inhaliranje, trde kapsule

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

SPIRIVA 18 mikrogramov prašek za
042390 inhaliranje, trde kapsule

Medias International d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

škatla s steklenièko s 30 kapsulami

032263 SINEQUAN 25 mg trde kapsule

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1646/08
Alkaloid d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-30/08
Alkaloid d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-31/08
Boehringer Ingelheim International
GmbH, Binger Strasse 173, Ingelheim
am Rhein, Nemčija
5363-U-I-2072/08
Boehringer Ingelheim International
GmbH, Binger Strasse 173, Ingelheim
am Rhein, Nemčija
5363-U-I-2070/08

STRUCTOLIPID 200 mg/ml emulzija za škatla z 12 Excel vreèkami s 500 ml
emulzije
030384 infundiranje
škatla s plastenko (z za otroke varno
zaporko) s praškom za pripravo 20 ml
SUMAMED 200 mg/5 ml prašek za
suspenzije, dvostransko merilno žlièko in
brizgo za peroralno odmerjanje
002569 peroralno suspenzijo
škatla s plastenko (z za otroke varno
zaporko) s praškom za pripravo 30 ml
SUMAMED 200 mg/5 ml prašek za
suspenzije, dvostransko merilno žlièko in
brizgo za peroralno odmerjanje
005924 peroralno suspenzijo

škatla s steklenièko s 30 kapsulami

077526 SINEQUAN 10 mg trde kapsule

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1647/08

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

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

Simvastatin Mylan 40 mg filmsko
014940 obložene tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-1644/08

Medias International d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

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

Simvastatin Mylan 40 mg filmsko
015130 obložene tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

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

Simvastatin Mylan 20 mg filmsko
014770 obložene tablete
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Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-612/10

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.

škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

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

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

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

škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

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

škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

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

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

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

078832 Trandolapril Galex 1 mg trde kapsule

057568 Trandolapril Mylan 0,5 mg trde kapsule

057665 Trandolapril Mylan 1 mg trde kapsule

057622 Trandolapril Mylan 1 mg trde kapsule

057681 Trandolapril Mylan 2 mg trde kapsule

057690 Trandolapril Mylan 2 mg trde kapsule

Trasolette 1 mg filmsko obložene
048038 tablete

Trasolette 1 mg filmsko obložene
048020 tablete

Trasolette 1 mg filmsko obložene
048011 tablete

5363-U-I-2122/10

25.10.2011

25.10.2011

25.10.2011

3.1.2012

3.1.2012

3.1.2012

3.1.2012
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5363-U-I-2123/10

5363-U-I-2124/10

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-613/10

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-610/10

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-611/10

3.1.2012

Št.

13.8.2011

15.6.2011

30.7.2011

31.7.2011

3610 /

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-609/10

Generics UK Ltd., Station Close, Potters
Bar, Hertfordshire, Velika Britanija
5363-U-I-982/10
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1231/08
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-212/10

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

5363-U-I-214/08

škatla s tubo s 15 g kreme

Menarini International O.L.S.A.,1,
Avenue de la Gare, Luksemburg,
Luksemburg

105414 Terbinafin Mylan 10 mg/g krema
TRAMACUR 200 mg trde kapsule s
038229 podaljšanim sprošèanjem

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

Taflosin 0,4 mg trde kapsule s
025640 podaljšanim sprošèanjem

Stran
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Sanofi-Aventis d.o.o., Dunajska cesta
151, Ljubljana, Slovenija

Bayer Schering Pharma AG, D-13342
Berlin, Nemčija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v javnih zdravstvenih zavodih
ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

škatla z 10 vialami z 20 ml raztopine

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

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

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

Ulzol 40 mg trde gastrorezistentne
048941 kapsule
Ulzol 40 mg trde gastrorezistentne
048933 kapsule

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

18.12.2011

18.12.2011

18.12.2011

18.12.2011

18.12.2011

18.12.2011

18.12.2011

2.4.2012

11.12.2011

25.10.2011

25.10.2011

25.10.2011

25.10.2011

Št.

Ulzol 20 mg trde gastrorezistentne
048909 kapsule
Ulzol 20 mg trde gastrorezistentne
048895 kapsule

Ultravist 300 mg/ml raztopina za
040924 injiciranje
Ulzol 10 mg trde gastrorezistentne
048860 kapsule
Ulzol 10 mg trde gastrorezistentne
048852 kapsule
Ulzol 10 mg trde gastrorezistentne
048828 kapsule

5363-U-I-1178/10

5363-U-I-2118/10

5363-U-I-2119/10

5363-U-I-2120/10

5363-U-I-2121/10

5363-U-I-1282/10
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1184/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1183/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1181/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1188/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1187/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1192/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1191/09

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.

Trasolette 1 mg filmsko obložene
047961 tablete
TRENTAL 400 mg filmsko obložene
086460 tablete s podaljšanim sprošèanjem

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.

Trasolette 1 mg filmsko obložene
047970 tablete

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.

Trasolette 1 mg filmsko obložene
047988 tablete

PharmaSwiss d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

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

Trasolette 1 mg filmsko obložene
047996 tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v
PVC/PE/PVdC/Al pretisnem omotu)

107620 Voltaren rapid 50 mg obložene tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

099882 ZELDOX 10 mg/ml peroralna suspenzija škatla s plastenko

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

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

Zelvartancombo 160 mg/12,5 mg
056090 filmsko obložene tablete

Zelvartancombo 160 mg/25 mg filmsko
056120 obložene tablete

Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue
J.F. Kennedy, Luxembourg, Luxembourg 5363-U-I-423/06
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-540/11
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-541/11

17.12.2012

17.12.2012

28.8.2011

30.9.2012

2.8.2011

2.8.2011

31.8.2012

19.3.2011*

19.12.2010*

19.12.2010*

36 / 18. 5. 2012

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept zdravnika specialista
ustreznega področja medicine ali od
njega pooblaščenega zdravnika.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-842/11

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z 10 vialami z 5 ml raztopine

Vepesid 100 mg/5 ml koncentrat za
091014 raztopino za infundiranje
Voltaren forte 50 mg filmsko obložene
035157 tablete

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

Bristol-Myers Squibb spol. s r. o.,
Olivova 4, Praga, Češka Republika

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept, zdravilo pa se uporablja
samo v bolnišnicah.

škatla s steklenièko s 60 tabletami

090808 VASOFLEX 5 mg tablete

073261 Voltaren rapid 50 mg obložene tablete
Voltaren Retard 100 mg filmsko
obložene tablete s podaljšanim
094935 sprošèanjem

5363-U-I-21/08

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s steklenièko s 60 tabletami

090794 VASOFLEX 2 mg tablete

19.12.2010*

Št.

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v PVC/Al Predpisovanje in izdaja zdravila je le
pretisnem omotu)
na recept.

5363-U-I-20/08

Alkaloid d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s steklenièko s 30 tabletami

090778 VASOFLEX 1 mg tablete

25.12.2011

25.12.2011

25.12.2011

3612 /

5363-U-I-348/07
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-841/11
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1160/10
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1159/10

5363-U-I-19/08

Alkaloid d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

5363-U-I-1551/08

Alkaloid d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
046922 Vabadin 40 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)

5363-U-I-1550/08

Menarini International O.L.S.A.,1,
Avenue de la Gare, Luksemburg,
Luksemburg

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Menarini International O.L.S.A.,1,
Avenue de la Gare, Luksemburg,
Luksemburg

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
046906 Vabadin 20 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)

5363-U-I-1549/08

Menarini International O.L.S.A.,1,
Avenue de la Gare, Luksemburg,
Luksemburg

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
046884 Vabadin 10 mg filmsko obložene tablete pretisnem omotu)

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.
Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

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

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

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

ZONADIN 5 mg filmsko obložene
060828 tablete

EVA 2012-2711-0010

Ljubljana, dne 16. februarja 2012

Št. 715-6/2012

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec. l.r.
Direktorica

DIREKTORICA

dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec.

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

15.6.2011

15.6.2011

15.6.2011

15.6.2011

22.1.2013

22.9.2011

22.9.2011

22.9.2011

17.12.2012

Št.

Št. 715-6/2012
Ljubljana, dne 16. februarja 2012
EVA 2012-2711-0010

*zdravilo je lahko na trgu še 18 mesecev po navedenem datumu, v skladu s 50. členom Zakona o zdravilih (Uradni list RS št. 31/06 in 45/08)

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

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

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s 6 kapsulami (1 x 6 kapsul v
pretisnem omotu)

055107 ZITROCIN 250 mg trde kapsule

ZITROCIN 500 mg filmsko obložene
055034 tablete
ZONADIN 10 mg filmsko obložene
060852 tablete
ZONADIN 10 mg filmsko obložene
060836 tablete
ZONADIN 5 mg filmsko obložene
083348 tablete

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

ZITROCIN 200 mg/5 ml prašek za
055069 peroralno suspenzijo

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le
na recept.

škatla s 50 ml plastenko z za otroke varno
zaporko s praškom za pripravo 15 ml
suspenzije, merilno žlièko in odmerno
brizgo

Zelvartancombo 80 mg/12,5 mg filmsko škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v
pretisnem omotu)
056197 obložene tablete
škatla s 100 ml plastenko z za otroke varno
zaporko s praškom za pripravo 30 ml
ZITROCIN 200 mg/5 ml prašek za
suspenzije, merilno žlièko in odmerno
brizgo
055077 peroralno suspenzijo

GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-539/11
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-1097/08
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-1096/08
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-1099/08
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija
5363-U-I-1098/08
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1386/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1385/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1384/09
Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35,
Ljubljana, Slovenija
5363-U-I-1383/09
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Uradni list Republike Slovenije
Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega
prevoda ATC klasifikacije zdravil

Na podlagi 4. člena Pravilnika o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji
(Uradni list RS, št. 86/08) Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke objavlja

OBVESTILO
o spremembah slovensko-latinskega prevoda
ATC klasifikacije zdravil
I
Objavljene so bile spremembe slovensko-latinskega prevoda ATC klasifikacije zdravil v obdobju od 1. januarja 2011 do
1. januarja 2012.

nije.

II
To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 715-3/2012
Ljubljana, dne 6. februarja 2012
EVA 2012-2711-0007
Javna agencija Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke
dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec. l.r.
Direktorica
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OBČINE
BOVEC
1566.

Odlok o spremembi Odloka o prometnem
režimu za avtodome na območju Občine
Bovec ter režimu parkiranja na avtodomskem
postajališču Dvor Bovec

Občinski svet Občine Bovec je na 15. redni seji dne 25. 4.
2012 na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list
RS, št. 72/06 in 89/10) sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o prometnem režimu
za avtodome na območju Občine Bovec
ter režimu parkiranja na avtodomskem
postajališču Dvor Bovec
1. člen
V Odloku o prometnem režimu za avtodome na območju
Občine Bovec ter režimu parkiranja na avtodomskem postajališču
Dvor Bovec (Uradni list RS, št. 60/07) se spremeni Priloga, Cenik
parkiranja z oskrbo na avtodomskem postajališču Dvor, ki znaša:
Parkiranje z oskrbo do 1 ure 3 €
Parkiranje z oskrbo do 12 ur 6 €
Parkiranje z oskrbo do 24 ur 9 €
Parkiranje z oskrbo do 36 ur 12 €.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2007
Bovec, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

BRASLOVČE
1567.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja PA5 – vikend naselje ob Savinji
v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter 30. člena Statuta
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je
župan Občine Braslovče dne 7. 5. 2012 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja PA5 –
vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah
(Acman, Pavšar)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA5 – vikend
naselje ob Savinji v malih Braslovčah (Acman, Pavšar).

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS,
št. 33/07, 108/09) in podzakonski predpisi.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 16/08, 46/11) je območje, ki je predmet OPPN, predvideno za urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
zajema parcele znotraj naselja Male Braslovče. V preteklosti so
bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa
so bili s sprejemom Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11)
razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi
neurejene prometne in komunalne infrastrukture za to območje
predpisan sanacijski občinski podrobni prostorski načrt. Z njim
je potrebno vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno
prometno in komunalno opremljenost celotnega naselja.
Hkrati s tem pa so investitorji Acman Darja in Mitja, Skorno 62a, 3325 Šoštanj, in Pavšar Andrej, Male Braslovče 92,
3314 Braslovče, dali pobudo za izdelavo OPPN za njihove parcele št. 449/106, 449/134 in 449/176, vse k.o. Male Braslovče.
Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč trenutno v tem
naselju ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje,
je občina predlagala, da pričnejo s postopkom priprave OPPN
samo za navedene parcele.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) pričela s postopkom
izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, in sicer
za zgoraj navedena zemljišča.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja
za gradnjo dveh enostanovanjskih hiš na zemljišču, parc.
št. 449/106, 449/134, k.o. Braslovče, v velikosti 1431 m² in na
parceli št. 449/176, k.o. Braslovče, v velikosti 693 m².
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih
strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave
ceste na občinsko cesto), vključno z ureditvami mirujočega
prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in
ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev
urejanja prostora.
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(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se
pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor –
naročnik.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo
OPPN pridobi in financira investitor – pobudnik sam.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000
Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje,
sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča,
ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek
prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic
pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za
načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic,
se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec
prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge
akte.
(4) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo
mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja
ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
Aktivnosti
(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN v
Uradnem listu RS
(2) Izdelava osnutka OPPN

Predviden
čas izvedbe
maj 2012
30 dni

(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja
prostora

30 dni

(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno
z zahtevami v pridobljenih smernicah
ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
s smernicami nosilcev urejanja prostora
in izdelava gradiva za javno razgrnitev

30 dni

(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

Aktivnosti

Predviden
čas izvedbe

(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu
Občine Braslovče in traja 30 dni od objave v
Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
Fizične in pravne osebe ter drugi zainterisirani
lahko podajo svoje predloge in pripombe v času
trajanja javne razgrnitve

30 dni

(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje
stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči iz
javne razgrnitve

30 dni

(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora na dopolnjen predlog OPPN

30 dni

(9) Priprava usklajenega OPPN

15 dni

(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu

45 dni

(11) Izdelava končnega dokumenta v petih
izvodih

15 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljalec akta
na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno,
da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 4. točke
dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Braslovče, dne 7. maja 2012
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

1568.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja PA28 – širitev Trnave (Rakun)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter 30. člena Statuta
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je
župan Občine Braslovče dne 7. 5. 2012 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja PA28 –
širitev Trnave (Rakun)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA28 – širitev
Trnave (Rakun).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS,
št. 33/07, 108/09) in podzakonski predpisi.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) je območje, ki je predmet OPPN,
predvideno za urejanje z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom PA 28 – širitev Trnave – 3. faza.
(2) Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela
Strategijo prostorskega razvoja občine in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11). V teh aktih
je na novo določila območja širitve naselij, znotraj katerih
so na novo določena stavbna zemljišča. Vendar pa je pred
kakršnimikoli posegi v prostor potrebno izdelati še občinske
podrobne prostorske načrte. Eno od teh območij se nahaja
južno od naselja Trnava, kjer je predvidena izgradnja manjše
stanovanjske soseske.
Hkrati s tem pa je investitor Peter Rakun, Trnava 15, 3303
Gomilsko dal pobudo za izdelavo OPPN za parcelo št. 10/2,
k.o. Trnava. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč
trenutno v tem naselju ne načrtujejo OPPN za celotno območje
je občina predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN
samo za navedeno parcelo.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) pričela s postopkom
izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta in sicer
za zgoraj navedeno zemljišče.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo enostanovanjske hiše na zemljišču parc. št. 10/2, k.o. Trnava v velikosti 880 m², ki je v celoti še nepozidana in v naravi
predstavlja kmetijske površine. Hkrati pa je potrebno na območju
na novo predvideti prometno in komunalno infrastrukturo.
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih
strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave
ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega
prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in
ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev
urejanja prostora.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se
pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor –
naročnik.
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(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo
OPPN pridobi in financira investitor – pobudnik sam.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje,
sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča,
ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek
prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic
pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za
načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic,
se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec
prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge
akte.
(4) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo
mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja
ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
Aktivnosti
(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN v
Uradnem listu RS

Predviden
čas izvedbe
maj 2012

(2) Izdelava osnutka OPPN

30 dni

(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja
prostora

30 dni

(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z
zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava
dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami
nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za
javno razgrnitev

30 dni

(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu
Občine Braslovče in traja 30 dni od objave v
Uradnem listu in na krajevno običajen način.
Fizične in pravne osebe ter drugi zainterisirani
lahko podajo svoje predloge in pripombe v času
trajanja javne razgrnitve

30 dni

(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje
stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči iz
javne razgrnitve

30 dni
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Predviden
čas izvedbe

(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora na dopolnjen predlog OPPN

30 dni

(9) Priprava usklajenega OPPN

15 dni

(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu

45 dni

(11) Izdelava končnega dokumenta v petih
izvodih

15 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljalec akta
na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno,
da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 4. točke
dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Braslovče, dne 7. maja 2012
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

BREZOVICA
1569.

Obvezna razlaga Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto
V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 104/09) in 69. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 80/10) je Občinski svet
Občine Brezovica na 12. redni seji, ki je bila 19. 4. 2012 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice,
Notranje Gorice
(Uradni list RS, št. 87/06, 15/09, 58/11)
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06,
15/09, 58/11)
2. in 3. točka 32. člena v naslednjem besedilu:
»(2) Streha stavb mora biti dvokapnica s slemenom po
dolžini objekta, naklon 30 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne
barve; opečna, betonska – sive ali opečne barve ali druga
temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljena so
strešna okna in frčade. Naklon strešin frčade se ne pogojuje z
osnovnim naklonom strehe. Štirideset odstotkov strehe stavbe
je lahko drugačne oblike in naklona. Strehe nezahtevnih, enostavnih, energetskih, vodnogospodarskih, prometnih, komunal-

nih, objektov, ter objektov za potrebe obrambe in zaščite nimajo
predpisanega naklona in oblike strehe.
(3) V območju VS20 Podpeč, VS21 Preserje, VS22 Prevalje, VS23 Dolenja in Gorenja Brezovica in V24 Rakitna, mora
biti streha stavb dvokapnica s slemenom po dolžini objekta,
naklon 30 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne barve; opečna,
betonska – sive ali opečne barve ali druga temna kritina, ki
je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljena so strešna okna in
dvokapne frčade; naklon strešin frčad mora biti enak osnovnemu naklonu strehe. Trideset odstotkov strehe stavbe je lahko
drugačne oblike in naklona. Strehe nezahtevnih, enostavnih,
energetskih, vodnogospodarskih, prometnih, komunalnih,
objektov, ter objektov za potrebe obrambe in zaščite nimajo
predpisanega naklona in oblike strehe.«
se razlaga tako:
1. Za plansko V10 in Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice kot tudi za planske celote VS20 Podpeč, VS21 Preserje, VS22 Prevalje, VS23 Dolenja in Gorenja Brezovica in V24
Rakitna, so se z Odlokom o spremembi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za planske celote V 10 Brezovica, Vnanje
Gorice, Notranje Gorice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 87/06, 15/09 in 58/11 – spremenila posamezna splošna
določila, ki se nanašajo na smeri slemena in razmerja drugačne oblike in naklona strešine. Naklon strešin je lahko med
30 in 45 stopinj. Pri tem predlagatelj ni predvideval legalizacij,
preurejanja – rekonstrukcij že obstoječih objektov, prizidav
in nadzidav k obstoječim stanovanjskim objektov, katerim se
priporoča, da se smeri slemena in naklon strešin prilagodi
osnovnemu objektu.
2. Vsled tega je Občinski svet Občine Brezovica na svoji
12. redni seji, ki je bila 19. 4. 2012 sprejel sklep, da do sprejetja
OPN Občine Brezovica tovrstne vloge, ki se nanašajo na odstopanje naklona strešin – 2. in 3. točka 32. člena, obravnava in
nanje poda svoje strokovno mnenje občinska uprava.
3. Z objavo Obvezne razlage 2. in 3. točke 32. člena
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06, 15/09,
58/11), preneha veljati Obvezna razlaga 2. točke 32. člena
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje
Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06) objavljena v
Uradnem listu RS, št. 26/10.
4. Obvezna razlaga 2. in 3. točke 32. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za planske celote V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06, 15/09, 58/11), se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji
dan po objavi.
Št. izv. 14/2012
Brezovica, dne 23. aprila 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

BREŽICE
1570.

Zaključni račun proračuna Občine
Brežice za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo)
in drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na
15. redni seji dne 14. 5. 2012 sprejel
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ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Brežice za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za
leto 2011.
2. člen
(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2011
sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov
iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa podrobnejši
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Brežice za leto 2011.
(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov.
(4) Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske
rezerve.
3. člen
(1) Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2011
so naslednji:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE ZA LETO 2011 v EUR

Konto
1

I.
70

Naziv konta

Sprejeti
proračun
2011
2

Veljavni
proračun
2011
3

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

29.771.282

29.771.282

26.457.643

89

89

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

21.571.203

21.571.203

20.867.164

97

97

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

17.132.504

17.132.504

16.805.466

98

98

14.637.754

14.637.754

14.637.754

100

100

703 Davki na premoženje

1.378.650

1.378.650

1.325.095

96

96

704 Domači davki na blago in storitve

1.116.100

1.116.100

842.617

75

75

0

0

0

–

–

4.438.699

4.438.699

4.061.698

91

91

1.501.070

1.501.070

966.695

64

64

174.000

174.000

178.194

102

102

700 Davki na dohodek in dobiček

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

721

Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. sredstev

73

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

74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Realiziran
proračun
2011
4

Indeks
5=4/2

Indeks
6=4/3

56.500

56.500

38.664

68

68

260.790

260.790

155.855

60

60

2.446.339

2.446.339

2.722.290

111

111

1.301.975

1.301.975

143.745

11

11

41.975

41.975

45.173

108

108

0

0

0

–

–

1.260.000

1.260.000

98.572

8

8

2.090

2.090

6.360

304

304

2.090

2.090

4.060

194

194

0

0

2.300

–

–

6.896.014

6.896.014

5.440.374

79

79

6.896.014

6.896.014

2.146.847

31

31

0

0

3.293.527

–

–

33.693.937

33.693.937

28.709.463

85

85

8.171.432

8.216.250

6.819.699

84

83

1.338.000

1.338.000

1.211.936

91

91
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

199.300

199.300

192.864

97

97

6.132.132

6.238.848

5.014.918

82

80

403 Plačila domačih obresti

137.000

137.000

134.981

96

96

409 Sredstva, izločena v rezerve

365.000

303.102

265.000

73

87

9.433.920

9.457.478

9.039.722

96

96

636.000

636.000

508.867

80

80

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.792.142

4.797.787

4.669.651

97

97

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.015.654

1.040.554

1.080.348

106

104

413 Drugi domači transferi

2.990.124

2.983.137

2.780.856

93

93

414 Tekoči transferi v tujini

0

0

0

–

–

15.291.285

15.222.909

12.728.043

83

84

15.291.285

15.222.909

12.728.043

83

84

797.300

797.300

121.999

15

15

0

0

0

–

–

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso PU

647.000

647.000

0

432 Investicijski transferi PU

150.300

150.300

121.999

81

81

–3.922.655

–3.922.655

–2.251.820

57

57

0

0

0

–

–

750 Prejeta vračila danih posojil

0

0

0

–

–

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

0

0

–

–

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

0

0

–

–

402 Izdatki za blago in storitve

41

TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
410 Subvencije

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43
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INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+ 431+432)
430 Investicijski transferi

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK)
(I.-II.)

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

V.

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

31.151

31.151

71.151

228

228

440

Dana posojila

31.151

31.151

31.151

100

100

441 Povečanje kapitalskih deležev

0

0

40.000

–

–

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

0

0

–

–

–31.151

–31.151

–71.151

228

228

2.500.000

2.500.000

2.000.000

80

80

2.500.000

2.500.000

2.000.000

80

80

ODPLAČILO DOLGA (550)

570.000

570.000

566.660

99

99

550 Odplačila domačega dolga

570.000

570.000

566.660

99

99

–2.023.806

–2.023.806

–889.631

44

44

VI.

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

C

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje

VIII.

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.930.000

1.930.000

1.433.340

74

74

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

3.922.655

3.922.655

2.251.820

57

57

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

2.023.806

2.023.806

2.023.806
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(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve
Občine Brežice na dan 31. 12. 2011 je 84.466,34 €.
4. člen
(1) Presežek odhodkov nad prihodki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2011 se pokriva s stanjem
sredstev na računih na dan 31. 12. 2010.
(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2012 za namene po Zakonu o javnih financah.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2011 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 406-1/2012
Brežice, maj 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1571.

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Brežice

Na podlagi 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21., 29., 49., 61. in
62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 16. člena Zakona
o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 30. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12), 2. člena Zakona o
pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84,
Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni
list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93, 66/00
– odl. US, 61/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrl-A),
141., 142. in 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06) in 19. člena Statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice
na 15. redni seji dne 14. 5. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Brežice
1. člen
V 1. točki prvega odstavka 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08,
99/08, 87/11 in 104/11) se doda nova, sedma alineja, ki se
glasi:
»– pokopališka in pogrebna dejavnost in urejanje pokopališč.«
Črta se četrta alineja 2. točke prvega odstavka 10. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2012.
Št. 007-7/2011
Brežice, dne 14. maja 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Št.
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Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem
redu in pogrebnih svečanostih

Na podlagi 21. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS,
št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90,
Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-H,
66/93 – ZP-G, 66/00 – Odl. US, 61/02 – Odl. US, 110/02 –
ZGO-1 in 2/04 – ZZdrl-A), 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) in
19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 15. redni seji dne
14. 5. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o pokopališkem redu
in pogrebnih svečanostih
1. člen
V 3. členu Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih
svečanostih (Uradni list RS, št. 3/91, 24/91 in 1/09) se naziv
»Komunalno obrtno podjetje Brežice« nadomesti z nazivom
»Javno podjetje Komunala Brežice, d.o.o.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2012.
Št. 007-0004/2012
Brežice, dne 14. maja 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1573.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – Uradno prečiščeno besedilo, 92/05 –
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 115/05 – odl. US in 120/06 – odl. US,
126/07, 108/09 in 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.)), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in enajste točke
19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 27. redni seji dne
12. 7. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na parceli številka 3042/19 (pot
površine 402 m²), k.o. Cerklje.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Stran

3622 /

Št.

36 / 18. 5. 2012

Uradni list Republike Slovenije

ČRENŠOVCI
1574.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črenšovci za leto 2011

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3,715.671,00

40

TEKOČI ODHODKI

1,044.024,00

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

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08
in 49/09) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS,
št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 12. redni seji
dne 26. 4. 2012 sprejel

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

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Črenšovci za leto 2011

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

205.277,00
33.689,00
783.029,00
979,00
21.050,00
1,244.613,00
24.650,00
844.901,00

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Črenšovci za leto 2011.

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2011
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja,
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov
in drugih izdatkov proračuna Občine Črenšovci za leto 2011.
Proračun Občine Črenšovci za leto 2011 je bil realiziran
v naslednjih zneskih:

414 Tekoči transferi v tujino

/

INVESTICIJSKI ODHODKI

1,332.520,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1,332.520,00

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v€

413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

430 Investicijski transferi
III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

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

3,848.783,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2,956.983,00

750 Prejeta vračila danih posojil

DAVČNI PRIHODKI

2,697.454,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

700 Davki na dohodek in dobiček

2,349.634,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

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

72

326.683,00
/
259.529,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

1.325,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

534,00
/

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
jav. prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti

160.466,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

16.697,00

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

/
337,00

PREJETE DONACIJE

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

730 Prejete donacije iz domačih virov

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

731 Prejete donacije iz tujine
74

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

97.204,00

17.034,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

V.

21.137,00

KAPITALSKI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog

73

INVESTICIJSKI TRANSFERI

TRANSFERNI PRIHODKI

874.766,00

74 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij

874.766,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

68.289,00
306.773,00

94.514,00
94.514,00
+133.112,00

Uradni list Republike Slovenije
IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

Št.

+133.112,00

133.112,00

XII. Stanje sredstev na računih
dne 31. 12. 2010

272.092,00
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Neto zadolževanje
0,00
Neto financiranje
75.902,41
Stanje sredstev na računih na dan preteklega leta
406.800,00.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za
leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2012(0103)-6
Dolenjske Toplice, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

Št. 0320-12/2012-82
Črenšovci, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

1575.

Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske
Toplice za leto 2011

1576.

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske
Toplice za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za
leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Dolenjske Toplice za leto 2011.
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za
leto 2011 obsega:
A.
l.
II.
III.
B.
IV.
V.
VI.
C.
VII.
VIII.
IX.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupaj prihodki
3.593.219,72
Skupaj odhodki
3.669.122,13
Proračunski primanjkljaj
–75.902,41
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
0,00
kapitalskih delžev
Dana posojila in povečanje kapitalskih
0,00
deležev
Prejeta minus dana posojila in
0,00
sprememba kapitalskih deležev
RAČUN FINACIRANJA
Zadolževanje
0,00
Odplačilo dolga
0,00
Sprememba stanja sredstev na računu
–75.902,41

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2012 I

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– ZJF-UPB4) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 13. redni seji dne 26. 4. 2012 sprejel

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11, ZJF-UPB4) in 16. člena
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in
42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 12. redni
seji dne 26. 4. 2012 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2011

3623

X.
XI.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2011
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
naslednji dan po objavi.

DOLENJSKE TOPLICE

Stran

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2012 I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2012 (Uradni list RS, št. 30/11, 53/11 in 101/11) se spremeni
2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

3.528.605

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.076.295

DAVČNI PRIHODKI

2.509.975

700 Davki na dohodek in dobiček

2.182.600

70

703 Davki na premoženje

159.225

704 Domači davki na blago in storitve

148.150

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI

566.320

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

438.470

711 Takse in pristojbine

72

20.000

2.500

712 Denarne kazni

18.850

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

30.000

714 Drugi nedavčni prihodki

76.500

KAPITALSKI PRIHODKI

55.000

721 Prihodki od prodaje zalog

10.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

45.000

Stran

3624 /

73

PREJETE DONACIJE

Št.
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730 Prejete donacije iz domačih virov
74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Uradni list Republike Slovenije
1.500
1.500
395.810

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.833.709

40

TEKOČI ODHODKI

1.062.654

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

334.140

401 Prisp. delodajalca za soc. varnost

54.080

409 Rezerve
41

42
43

TEKOČI TRANSFERI

754.400

412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam

104.580

413 Drugi tekoči domači transferi

222.701

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.373.335

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.373.335
109.275
6.000
103.275

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

VI.

C

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

–305.104

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+ VII. – VIII. – XI.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

1577.

1.288.445

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom

ILIRSKA BISTRICA

20.000
206.764

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

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

654.434

410 Subvencije

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Št. 032-6/2012(0103)-7
Dolenjske Toplice, dne 26. aprila 2012

395.810

II.

402 Izdatki za blago in storitve

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

–305.104
0
305.104
308.536
«

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2011

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 2759, 110/02
– 5389, 127/06 – 5348, 14/07 – 600, 64/08, 109/08 in 49/09,
38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00,
100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05,
100/05, 21/06, 17/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08,
79/09, 14/10, 51/10, 84/10) in 16. člena Statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list
RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na nadaljevanju 11. redne seje
dne 26. 4. 2012 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2011
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto
2011 zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega
sklada.
Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.

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

14.117.756

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.577.459

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

9.424.842

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

8.536.302

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

614.474

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

274.066

71

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

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREM.

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

8.217

712

DENARNE KAZNI

5.360

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

9.479

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.152.617
897.734

231.826
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72

Št.

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

73.104

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

21.042

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.

52.062

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

800

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

800

720

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.

3.466.393
1.328.867

741

PREJETA SREDS. IZ DRŽA.
PRORAČ. IN PRORAČ. EU

2.137.525

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.641.100
40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VAR.

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

96.416

409

SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE

31.022

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

1.197.644

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

7.476.869

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

7.476.869

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

399.130

431

INVEST. TRANS. PROR.
UPORABNIKOM

200.237

432

INVEST. TRANS. PR. IN FIZ.
OSEBAM, KI NISO PR. U.

198.894

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I. – II.)

3.339.727
727.002
124.283
2.361.003

4.425.375
263.975
2.466.055
497.701

–1.523.344

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
75

751
44

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

0
0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ.
IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

500
55
550
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Stran

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

3625
0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

398.507

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

398.507

IX. SPREM. STANJA SRED. NA RAČ.
(I+IV+VII-II-V-VIII)

–1.921.851

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

–398.507

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

1.523.344

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2010

2.418.148

Presežek odhodkov nad prihodki po bilanci prihodkov
in odhodkov, računu terjatev in naložb ter računu financiranja
znaša 1.921.851 evrov.
Z upoštevanjem neporabljenih sredstev iz preteklih let v
višini 2.418.148 evrov znašajo neporabljena sredstva 496.297
evrov.
2. člen
Rezervni sklad občine izkazuje:
– stanje 1. 1. 2011 44.372 evrov
– prihodki v letu 2011 23.653 evrov
– presežek prihodkov 68.025 evrov.
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bistrica po stanju 31. 12. 2011 v višini 68.025 evrov, se vodi kot
sredstva na računu in se koristi v letu 2012.
3. člen
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
– stanje 1. 1. 2011
49.879 evrov
– prihodki v letu 2011
7.369 evrov
– odhodki v letu 2011
–
– presežek prihodkov
57.248 evrov.
Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem
zakonu po stanju 31. 12. 2011 znaša 57.248 evrov in se vodi
kot sredstva na računu. Sredstva se lahko koristijo v letu 2012,
na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica in
v skladu z veljavno stanovanjsko zakonodajo.
4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2011, so:
– splošni del proračuna – bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja,
– posebni del proračuna – realizirani finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave,
krajevnih skupnosti,
– obrazložitve – obrazložitve splošnega dela, posebnega
dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov,
– obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
– računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev
sistema EZR.
5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 z vsemi prilogami se objavi na spletni strani
Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Št. 410-34/2012
Ilirska Bistrica, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

Stran
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1578.

Št.
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Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko naselje »Tok« v Ilirski Bistrici

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.) in 43/11 – ZKZ-C) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95,
18/97, 30/98, in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik št. 4, 30. 6. 2006) je župan Občine Ilirska Bistrica
sprejel dne 13. 4. 2012

Uradni list Republike Slovenije
ga dobra, vpiše v zemljiško knjigo z vknjižbo lastninske pravice
v korist Občine Jesenice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-15/2012
Jesenice, dne 3. maja 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

SKLEP
o spremembi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko naselje »Tok« v Ilirski Bistrici
1. člen
Na podlagi sklepa sprejetega na 11. seji občinskega
sveta z dne 12. 4. 2012, se spremeni sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje »Tok« v Ilirski Bistrici, ki ga je sprejel župan
dne 21. 6. 2007, tako da se Občinski podrobni prostorski
načrt za stanovanjsko naselje »Tok« v Ilirski Bistrici preimenuje v Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko
naselje »Pod hribom«.
2. člen
Novo ime se uporablja v nadaljnjem postopku izdelave
prostorskega akta od 13. 4. 2012 dalje.
3. člen
Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v
svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Sklep o spremembi imena se kot obvestilo objavi v časopisu Bistriški odmevi.
Št. 3505–01/2006
Ilirska Bistrica, dne 13. aprila 2012
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

JESENICE
1579.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02 in spr.) ter na podlagi 13. in 121. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je
Občinski svet Občine Jesenice na 17. redni seji dne 26. 4.
2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Nepremičnini s parc. št. 715/3, k.o. 2178 – Koroška Bela,
funkcionalni objekt v izmeri 62 m2, se ukine status javnega
dobra.
2. člen
Nepremičnina s parc. št. 715/3 k.o. 2178 – Koroška Bela,
se po pravnomočnosti upravne odločbe o ukinitvi statusa javne-

KOPER
1580.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev lokacijskega načrta
»Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin«

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10,
106/10 – popr.) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05
in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb
in dopolnitev lokacijskega načrta »Gospodarsko
obrtna in razvojna cona Srmin«
1. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO
Prostorske sestavine planskih dokumentov občine širše
območje na Srminu namenjajo razvoju industrijskih in obrtnih
dejavnosti.
V letu 2006 je bil sprejet nov prostorsko izvedbeni akt, in
sicer Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko
obrtno in razvojno cono Srmin (Uradni list RS, št. 139/06),
s smiselnim upoštevanjem programskih zasnov iz veljavnih
planskih dokumentov (blagovno – distribucijski center), v letu
2010 pa še spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 40/10).
Lokacijski načrt je delno realiziran oziroma v fazi realizacije po posameznih ureditvenih območjih oziroma skopih
prostorskih ureditev. V času od izdelave izhodiščnega prostorskega akta so se spremenila nekatera izhodišča navedenega
načrta, pri njegovi realizaciji pa so se pokazale tudi določene
pomanjkljivosti oziroma omejene možnosti za gradnjo. Zato je
Mestna občina Koper pristopila predmetnim spremembam in
dopolnitvam, in sicer samo za Območje VI.
Območje VI obsega območje prvotne zazidave na južni
strani ceste Srmin, vključno z odsekom omenjene ceste, in je
bilo v območje OLN vključeno kot smiselna zaokrožitev in zaključitev ureditvenega območja OLN. Območje je namenjeno za
storitvene, proizvodne, trgovske in oskrbne dejavnosti, obsega
pa kompleks zemljišč na severovzhodnem delu območja OLN.
Na območju VI so obstoječe stavbe in ureditve, del zemljišč je nezazidan. Obstoječe ureditve so deloma že dotrajane
ali pa ne ustrezajo in ne služijo več svojemu prvotnemu namenu, zato se vse bolj kaže potreba po prenovi, prestrukturiranju oziroma reurbanizaciji območja. Odlok za območje VI ne
podaja podrobnejših pogojev za prenovo oziroma so veljavna
določila zastavljena preozko, da bi bila celovita prenova in
prestrukturiranje dejansko možna in izvedljiva.
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta so:
– prostorske sestavine Dolgoročnega plana občine Koper
za obdobje 1996–2000 (Ur. obj. št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93,
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7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01, in Uradni list RS,
št. 96/04, 97/04, 79/09);
– prostorske sestavine Družbenega plana občine Koper
za obdobje 1986–1990 (Ur. obj. št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94,
25/94, 14/95, 11/98, 16/99 in 33/01, ter Uradni list RS, št. 96/04,
97/04, 79/09).
2. PREDMET, PROGRAMSKA IZHODIŠČA IN OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Predmet sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je
določitev oziroma dopolnitev pogojev za gradnjo na območju
VI. In sicer se poleg veljavnih pogojev za urejanje in gradnjo
dodatno predlaga možnost gradnje novih objektov ob upoštevanju vseh ostalih določil odloka. Spremembe in dopolnitve se
nanašajo samo na posamične posege oziroma spremenjene
pogoje za urejanje notranjega ureditvenega območja OLN, kar
ne bo vplivalo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev, na
rabo sosednjih zemljišč in objektov, kakor tudi ne na vplive na
okolje. Spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na spremenjene pogoje urejanja omenjene ureditvene enote.
Programska izhodišča območja sprememb in dopolnitev
se glede na veljavni odlok ne spreminjajo. Območje ostaja namenjeno za storitvene, proizvodne, trgovske in oskrbne
dejavnosti. S predmetnimi spremembami in dopolnitvami se
omogoča in spodbuja prenovo in prestrukturiranje območja.
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na območje
VI – Storitveno, proizvodna, trgovska in oskrbna cona.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne
podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega
prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov na območju MO Koper. Po potrebi se že izdelane strokovne
podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so
relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev.
4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA
AKTA OZIROMA POSAMEZNIH FAZ
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske
roke posameznih faz, ki jih je treba upoštevati, upoštevati pa
je treba tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno
potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora,
kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega sprejema prostorskega akta.
Skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju se za
predmetno spremembo in dopolnitev OLN izvede skrajšani
postopek priprave, saj se spremembe nanašajo samo na posamične posege, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
Pobudnik in investitor v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem pripravi osnutek prostorskega akta in ga posreduje
občini v potrditev.
Na potrjen osnutek prostorskega akta se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki vsebujejo tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora iz področja njihovih
pristojnosti.
Faza

Nosilec

Rok

Sklep o začetku priprave
sprememb in dopolnitev

UOP, župan

April 2012

Objava sklepa v uradnem župan
glasilu in svetovnem spletu, MOP
Priprava osnutka

Maj 2012

načrtovalec

Poziv nosilcem urejanja
UOP
prostora za pridobitev
smernic in pridobitev
obvestila MOP za varstvo
okolja o izvedbi celovite
presoje vplivov na okolje

15 dni
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Faza

Nosilec

Analiza smernic, izdelava
strokovnih podlag in dopolnitev osnutka

načrtovalec

Izdelava okoljskega poročila na osnutek prostorskega akta – na podlagi
obvestila MOP o izvedbi
CPVO

izdelovalec OP,
UOP, načrtovalec

Stran

3627

Rok

– Poziv MOP, pristojno za UOP, MOP,
varstvo okolja za presojo izdelovalec OP,
kakovosti in skladnosti
načrtovalec
okoljskega poročila in
dopolnjenega osnutka

15 dni

Javno naznanilo o javni
župan, UOP
razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka;
objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen
način

7 dni pred pričetkom javne
razgrnitve

Javna razgrnitev in obrav- UOP, načrtonava dopolnjenega prevalec
dloga akta z evidentiranjem vseh pisnih pripomb

15 dni

Priprava in sprejem stališč načrtovalec,
do pripomb in predlogov
UOP, župan
iz javne razgrnitve in javne obravnave

15 dni po zaključku javne
obravnave

Objava stališč do pripomb UOP
na krajevno običajen
način, pisna seznanitev
lastnikov parcel na območju
Oblikovanje dopolnjenega načrtovalec
predloga na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti

15 dni po potrditvi stališč

Pridobitev mnenj od nosil- UOP,
cev urejanja prostora na
(načrtovalec
dopolnjen predlog prostorskega akta in opredelitev pristojnih ministrstev
o sprejemljivosti prostorskega akta, kolikor je
potrebna celovita presoja
vplivov na okolje

15 dni

– Pridobitev potrdila od
ministrstva, pristojno za
okolje o sprejemljivosti

UOP, načrtovalec, MOP

60 dni

– Priprava usklajenega
predloga

načrtovalec

– Prva in druga obravnava in sprejem odloka na
občinskem svetu

župan,
občinski svet

Objava odloka v Uradnem
listu RS
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega
zamika zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na
potek sprejemanja prostorskega akta.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO
SMERNICE IN MNENJA, TER DRUGI UDELEŽENCI, KI
BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih
skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter
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nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskega akta.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z določili zakona
o prostorskem načrtovanju v skrajšanem postopku priprave
podati smernice v 15 dneh od prejema vloge ter v skladu s
prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 15 dneh
od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev
urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic,
se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima,
pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v
zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja
ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko
ureditvijo soglaša.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskega akta podati smernice za pripravo slednjega,
k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– celovita presoja vplivov na okolje:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Litostrojska 54, 1000, Ljubljana;
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje
voda:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega
morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem Območna
pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– naravne vrednote:
– Zavod RS za varstvo narave, OE Piran,Trg Etbina
Kristana 1, Izola;
– kulturna dediščina:
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Trg bratstva 1, Piran,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport, Maistrova 10, Ljubljana;
– področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
Ljubljana,
– za področje vodooskrbe:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– za področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z
odpadki:
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper,
– za področje občinskih cest in javnih površin:
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in
promet, Verdijeva 10, Koper,
– za področje zvez:
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– za področje distribucije energije:
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15,
Koper,
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Pobudnik priprave prostorskega akta je investitor: ECOPORTO KOPER d.o.o.,Vojkovo nabrežje 38,6000 Koper.
Pripravljavec akta je Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in
prostor MO Koper.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi
od 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). Prostorski akt mora
izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do
61. člena ZPNačrt) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s
tem sklepom. Prostorski akt se izdela tudi v digitalni obliki, tako
da je možen vnos v GIS občine.
6. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh
strokovnih podlag in OPPN.
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7. OBJAVA SKLEPA
Sklep o pričetku priprave prostorskega akta se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem
objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine
Koper.
Št. 3500-22/20012
Koper, dne 17. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 46 della Legge sulla pianificazione
del territorio (ZPNačrt) (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07,
70/08, 108/09, 80/10, 106/10 - rett.) ed in virtù dell'articolo
42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino
ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS,
n. 90/05, 67/06 e 39/2008), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente

DELIBERA
SULL’AVVIO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO
DI SITO “ZONA ARTIGIANALE, INDUSTRIALE
E DI SVILUPPO ECONOMICO DI SERMINO”
1. STATO DI COSE PRESENTI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE
Gli elementi territoriali contenuti nei documenti di pianificazione del comune prevedono che l’area più ampia a Sermino
sia destinata allo sviluppo di attività industriali ed artigianali.
Nell’anno 2006 è stato accolto un nuovo strumento territoriale attuativo, il Decreto sul piano di sito comunale riferito
alla Zona artigianale, industriale e di sviluppo economico di
Sermino (Gazzetta ufficiale della RS, n. 139/06), il quale applica in senso conforme le imposizioni programmatiche dei
documenti di pianificazione in vigore (centro commerciale e
di distribuzione); nell’anno 2010 sono state accolte anche le
modifiche ed integrazioni al medesimo (Gazzetta ufficiale della
RS, n. 40/10).
Il piano di sito è in parte realizzato, ovvero è in fase di
realizzazione, sulla base delle specifiche zone di intervento,
o meglio, sulla base degli insiemi di sistemazioni territoriali.
Dal momento dell’elaborazione dello strumento urbanistico
sono cambiate alcune delle sue basi; la sua realizzazione ha
dimostrato inoltre alcune mancanze ovvero la limitata possibilità di costruzione. In conseguenza a quanto detto, il Comune
città di Capodistria ha predisposto le modifiche ed integrazioni, oggetto della presente delibera, riferite esclusivamente al
Comparto VI.
Il Comparto VI comprende l’area della prima edificazione,
a sud della strada di Sermino, incluso il tratto della medesima
strada; tale comparto è stato inserito nel territorio interessato
dal PSC al fine di permettere l’accerchiamento ed il completamento della zona di intervento riferita a tale piano. Tale comparto è destinato ai servizi, alla fabbricazione, al commercio
ed alla fornitura e comprende un insieme di terreni situati nella
parte nord-orientale dell’area interessata dal PSC.
Nel comparto VI sono attualmente ubicati alcuni edifici e
sistemazioni; una parte del terreno non è edificata. Le costruzioni e le sistemazioni esistenti sono parzialmente obsolete
o inadeguate allo scopo per cui erano state destinate; esse
necessitano quindi di rinnovi e di ristrutturazioni, o meglio,
della riurbanizzazione della zona. Il decreto non prevede per
il comparto VI norme dettagliate, ovvero le disposizione in
vigore sono così limitate da non poter consentire il rinnovo e
la ristrutturazione.
Le basi giuridiche per la predisposizione delle modifiche
ed integrazioni al piano di sito sono:
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– gli elementi territoriali del Piano a lungo termine del
comune di Capodistria per il periodo 1996-2000 (B.U. n. 25/86,
10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01
e G.U. della RS, n. 96/04, 97/04, 79/09);
– gli elementi territoriali del Piano sociale del comune
di Capodistria per il periodo 1986-1990 (B.U. n. 36/86, 11/92,
4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 in 33/01 e G.U. della RS,
n. 96/04, 97/04, 79/09.
2. OGGETTO, BASI PROGRAMMATICHE E ZONA D’INTERVENTO
Le modifiche ed integrazioni al piano di sito hanno come
oggetto la definizione ovvero il supplemento delle norme attinenti
all’edificazione all’interno del comparto VI. In aggiunta alle norme
in vigore, si propone di costruire nuovi edifici in armonia con le
disposizioni del decreto. Le modifiche ed integrazioni si riferiscono esclusivamente ad interventi specifici ovvero solo alle norme
modificate che disciplinano la sistemazione della zona d’intervento interna al PSC, e quindi non avranno alcuna influenza
sull’insieme delle sistemazioni territoriali pianificate, sull’utilizzo
dei terreni ed edifici limitrofi e sull’impatto sull’ambiente.
Le basi programmatiche relative al comparto, interessato
dalle modifiche ed integrazioni, non cambiano. Il comparto
rimane destinato ai servizi, alla fabbricazione, al commercio ed
alla fornitura. Con tali modifiche ed integrazioni si consente e si
sollecita il rinnovo e la ristrutturazione del comparto.
La zona interessata dalle modifiche ed integrazione corrisponde al comparto VI – zona destinata ai servizi, alla fabbricazione, al commercio ed alla fornitura.
3. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI TECNICI, DELLE BASI GEODETICHE ED ALTRE
L’acquisizione delle soluzioni tecniche si basa sugli approfondimenti tecnici e sugli studi elaborati alla predisposizione del
piano regolatore particolareggiato comunale e di altri strumenti
urbanistici equiparabili riferiti al territorio del Comune Città di
Capodistria. Se necessario, si procede all’integrazione o rielaborazione dei già predisposti approfondimenti tecnici, negli elementi che siano rilevanti per la predisposizione delle modifiche
e integrazioni alle norme tecniche d’attuazione.
4. FASI E TEMPI DI PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi
legali minimi previsti per le singole fasi della predisposizione;
bisogna considerare inoltre che il coordinamento dei singoli
enti preposti alla pianificazione del territorio e l’adeguamento
delle date di convocazione del consiglio comunale potrebbero
comportare dei ritardi nel compimento delle singole fasi e
nell’approvazione dello strumento urbanistico.
In armonia con la legge sulla pianificazione territoriale,
per tali modifiche ed integrazioni al PSC la procedura di predisposizione risulta più breve, dato che le modifiche interessano
solo singoli interventi che non influiscono sull’insieme delle
sistemazioni territoriali pianificate e sull’utilizzo dei terreni ed
edifici limitrofi.
In collaborazione con il pianificatore territoriale, il promotore ovvero l’investitore prepara la bozza dello strumento urbanistico e la sottopone all’approvazione degli organi comunali.
Una volta approvata la bozza dello strumento urbanistico,
si procede all’acquisizione delle direttrici da parte degli enti
preposti alla pianificazione territoriale, complete degli approfondimenti tecnici di pertinenza di ciascuno dei suddetti enti.
Fase

Amministrazio- Termine
ne procedente previsto

Delibera sull'avvio della predisposizione delle modifiche
ed integrazioni

UAT, sindaco

aprile 2012

Pubblicazione della delibera
nel bollettino ufficiale e sul
sito web, MAT

sindaco

maggio
2012

Predisposizione della bozza

pianificatore
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Amministrazio- Termine
ne procedente previsto

Invito agli enti preposti alla
UAT
pianificazione territoriale per
l'acquisizione delle direttrici
e dell'avviso MAT in materia
della valutazione dell'impatto
ambientale

15 giorni

Analisi delle direttrici, realizzazione degli approfondimenti tecnici e delle integrazioni alla bozza

pianificatore

Stesura della relazione ambientale riferita alla bozza
– in base all’invito del MAT
circa la VIA

realizzatore
della RA, UAT,
pianificatore

– Invito del MAT, competente
per la tutela dell’ambiente,
a valutare la qualità e la
conformità della relazione
ambientale e della bozza
integrata dello strumento
urbanistico

UAT, MAT,
15 giorni
realizzatore
della RA, pianificatore

Avviso sull’esposizione al
pubblico e sul dibattito pubblico; pubblicazione sul sito
web e secondo le modalità
localmente in uso

sindaco, UAT

7 giorni
precedenti
all’esposizione al
pubblico

Esposizione al pubblico e
discussione della proposta
integrata con indicazione di
tutte le pervenute osservazioni scritte

UAT, pianificatore

15 giorni

Preparazione delle prese di
posizione nei confronti delle
osservazioni e dei suggerimenti derivanti dall'esposizione pubblica

pianificatore,
UAT, sindaco

15 giorni
dalla conclusione
del dibattito
pubblico

Pubblicazione, secondo le
modalità localmente in uso,
delle prese di posizione nei
confronti delle osservazioni,
e comunicazione scritta
inviata ai proprietari dei lotti
nella zona interessata dallo
strumento urbanistico

UAT

Compilazione della proposta integrata in base
alle prese di posizione nei
confronti delle osservazioni
e dei pareri espressi del
pubblico

pianificatore

15 giorni
dall’approvazione
delle prese
di posizione

Acquisizione dei pareri degli
enti preposti alla pianificazione territoriale in materia
della proposta integrata e
decisione dei ministeri competenti riguardo l’accettabilità del suddetto strumento
urbanistico, qualora sia necessaria la VIA

UAT, pianificatore

15 giorni

– Acquisizione dell’approvazione del ministero competente per l’ambiente circa
l’accettabilità

UAT, pianificatore, MAT

60 giorni

Stran
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Amministrazio- Termine
ne procedente previsto

– Predisposizione della proposta integrata

pianificatore

– Prima e seconda lettura ed sindaco, consiapprovazione del decreto da glio comunale
parte del consiglio comunale
Pubblicazione del decreto
nella Gazzetta ufficiale della
RS
I tempi possono subire alcune variazioni a causa di circostanze obiettive; ciò potrebbe influire sul corso dell’approvazione dello strumento urbanistico.
5. ENTI PREPOSTI ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CHE ELABORERANNO DIRETTRICI E PARERI
PER L’INTERVENTO ED ALTRI PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE
Sono preposti alla pianificazione del territorio i ministeri,
gli organi degli enti locali, gli enti erogatori dei pubblici servizi
ed i rispettivi organi interni, come pure i soggetti investiti di
pubblici poteri che parteciperanno alla predisposizione dello
strumento urbanistico.
In armonia con le disposizioni disciplinanti le procedure
abbreviate, contenute nella legge sulla pianificazione del territorio, gli enti preposti alla pianificazione del territorio devono
trasmettere le direttrici entro 15 giorni dal ricevimento della
domanda; visto l’articolo 61 della legge sulla pianificazione del territorio, essi devono esprimere il loro parere entro
15 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora tali
enti non trasmettessero le direttrici entro il termine stabilito
dalla legge, si considererà, in virtù dell’articolo 58 della legge
sulla pianificazione territoriale, che essi non ne abbiano e
conseguentemente il pianificatore dovrà rispettare tutte le
disposizioni riferite alla pianificazione della sistemazione territoriale prevista, definite dalle normative vigenti. Qualora tali
enti non esprimessero il loro parere entro il termine stabilito,
si considererà che essi consentano la sistemazione territoriale
proposta.
Gli enti predisposti alla pianificazione del territorio che
devono esprimere le direttrici prima della predisposizione dello
strumento urbanistico e che dovranno esprimere il loro parere
in merito alla proposta integrata sono:
– Valutazione integrale degli impatti sull’ambiente:
– Ministero per l’agricoltura e l’ambiente, Direttorato per
l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto
ambientale, Litostrojska 54, 1000 Lubiana;
– Recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e
settore idrico:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio
gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del
bacino idrografico, Via del porto 12, Capodistria;
– Patrimonio naturale:
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali,
UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 12, Isola;
– Patrimonio culturale:
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di
Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Ministero per l’istruzione, la scienza, la cultura e lo
sport, Maistrova 10, Lubiana;
– Settore della difesa:
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per
la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana;
– Ministero della difesa, Direttorato per la logistica,
Settore per la gestione dei beni immobili, Vojkova cesta 61,
Lubiana;
– Approvvigionamento con l’acqua:
– Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria,
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– Scarico delle acque reflue e del trattamento dei rifiuti:
– Komunala Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria,
– Strade comunali e superfici pubbliche:
– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di
Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria;
– Ambito dei collegamenti:
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria;
– Distribuzione dell’energia elettrica:
– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15,
Capodistria,
– Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Il promotore è la società ECOPORTO KOPER s.r.l., Riva
Vojko 38, 6000 Capodistria.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria, Via
Verdi 10, Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria.
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli
articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e
53/03 – ZK-1). Lo strumento urbanistico deve essere elaborato
in ossequio alla legge (articolo da 55 a 61 della Legge sulla
pianificazione del territorio – Gazz. uff. della RS, n. 33/07) ed
ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità alla presente delibera. Lo strumento urbanistico è compilato anche in
forma digitale che ne consente l’inserimento nel sistema GIS
comunale.
6. OBBLIGHI DI FINANZIAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE
Il promotore sceglie il pianificatore e provvede al finanziamento dell’elaborazione di tutti gli approfondimenti tecnici
e del PRPC.
7. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA SULLA PREDISPOSIZIONE
La delibera sulla predisposizione dello strumento urbanistico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. La delibera è pubblicata
anche sui siti web del Comune città di Capodistria.
N. 3500-22/20012
Capodistria, 17. aprile 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KOZJE
1581.

Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine
Kozje za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in
51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni
list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 3. dopisni
seji, ki se je zaključila dne 10. 5. 2012, sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Kozje
za leto 2012
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje Odlok o proračunu Občine
Kozje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V prvem odstavku 11. člena odloka se doda nov zadnji
stavek, ki se glasi: »Občina Kozje se bo v letu 2012 zadolžila
za 1.000.000 €.«
3. člen
Ostali členi odloka se ne spremenijo.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-DOP3/02
Kozje, dne 10. maja 2012
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

Št.
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Stran
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Točka b. v 5. členu Odloka se spremeni tako, da se po
novem glasi:
a) »b) Komisija za tehnična vprašanja (sestavljajo jo
predstavniki: Komisije za vozniške izpite, vzdrževalca občinskih cest, Policijske postaje Kranj, Gasilske reševalne službe,
Oddelka za gospodarske javne službe Mestne občine Kranj,
Oddelka medobčinskega inšpektorata Kranj in predstavnik avtošole),«
Točki c. in d. v 5. členu odloka se črtata.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 224-1/2012-2-44/01
Kranj, dne 19. aprila 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

KRANJ
1582.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Mestne občine Kranj

Na podlagi 6. in 7. člena Zakona o voznikih (Uradni list
RS, št. 109/10, v nadaljevanju: ZVoz) in 18. člena Statuta Mest
ne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) ter 32. člena Odloka
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list
RS, št. 39/05, 2/06, 70/07, 62/08, 121/08, 55/11 in 8/12) je Svet
Mestne občine Kranj na 14. seji dne 19. 4. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Mestne občine Kranj
1. člen
Prva vrstica prvega odstavka 3. člena Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 56/01 in 76/06, v nadaljevanju:
Odlok), se spremeni tako, da se po novem glasi: »Ožje delovno
telo SPV je odbor, ki ga sestavlja devet članov.«
6. točka prvega odstavka 3. člena Odloka se spremeni
tako, da se po novem glasi:
»predstavnik OE Kranj, Zavoda za šolstvo RS.«
8. točka prvega odstavka 3. člena Odloka se spremeni
tako, da se po novem glasi:
»vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj.«
V prvem odstavku 3. člena se za 8. točko doda 9. točka,
ki se glasi:
»predstavnik javnega podjetja Komunale Kranj, d.o.o.«
2. člen
V 2. členu se 7. točka Odloka dopolni tako, da se za zadnjo
vejico doda besedilo »in Ministrstvom, pristojnim za promet«.
3. člen
4.a člen se preštevilči v 5. člen in posledično vsi ostali
členi naprej.
Spremeni se prva vrstica v 5. členu Odloka in se po novem glasi »Stalni delovni skupini sta:«.
Točka a. v 5. členu Odloka se spremeni tako, da se po
novem glasi:
»a) Komisija za osnovne šole in srednje šole (sestavljajo
jo mentorji prometne vzgoje z osnovnih šol in srednjih šol na
območju Mestne občine Kranj).«

KRANJSKA GORA
1583.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Kranjska Gora

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na
15. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Kranjska Gora
1. člen
V 94. členu Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list
RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) (v nadaljevanju: Statut) se črta
določilo četrte alineje drugega odstavka.
2. člen
97. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
– in na drugih področjih, če tako določa zakon.”
3. člen
Besedilo prvega odstavka 123. člena Statuta se spremeni
tako, da se glasi:
“(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti
objavljeni v uradnem glasilu občine – Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno.”
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4. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora
pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
73

Št. 030-1/2007-4
Kranjska Gora, dne 26. aprila 2012

74

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2011

TRANSFERNI PRIHODKI

592.532

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

572.505

741 PREJETA SRED. IZ DRŽ.
PRORAČUNA IZ SRED.
PRORAČUNA EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.898.412

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

2.254.141

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2011.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki
proračuna za leto 2011 so realizirani v naslednjih zneskih:

402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
41

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

440.073
70.255
1.726.935

16.878
2.809.431
58.290

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

8.646.472

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7.925.092

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

5.494.038

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

1.292.979

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

3.058.111

420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

3.058.111

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

3.456.795

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

1.212.823

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI

72

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

71

20.027

II.

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011

70

0

731 PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08
in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na
15. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel

I.

120.645

730 PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV

Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

1584.

PREJETE DONACIJE (730+731)

824.215

42

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

776.728

2.431.055

431 INV. TRANSFERI PRAVNIM
IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU

675.672

1.957.448

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

101.056

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)

–251.939

3.263

III.

44.100
291.571

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

134.671

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

75 IV.

128.848

721 PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG

392.792

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

205

713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

1.065.371

8.203

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

1.437

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

1.437
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44 V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

Št.

0

440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI.

VII.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS
ODHODKI TER SALDO PREJETIH
IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)

1.437

–250.503

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 IX.

ODPLAČILA DOLGA (550)

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –
(II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
(31. 12. 2010)

Št. 410-1/2010-6
Kranjska Gora, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

0

1585.
–250.503

2.449.649

3. člen
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in
drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2011
v višini 250.503 EUR se pokrije iz sredstev na računih iz preteklih let.
Presežek namenskih sredstev v skladu s 43. členom
Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za
leto 2011 je naslednji:
požarna taksa

–

okoljska dajatev – odpadki

–

vzdrževanje gozdnih cest
počitniška dejavnost
najemnina infrastruktura MM

25.012,04
–
6.740,39
–

najemnina infrastruktura ČN Jesenice

6.609,61

najemnina infrastruktura JPK – odpadki

4.430,37

najemnina infrastruktura JPK – vodovodi

–

najemnina – mrliške vežice

–

najemnina infrastruktura WTE – kanalizacija

3633

6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

0

– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

okoljska dajatev – odpadne vode

Stran

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Kranjska Gora za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih
spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
X.
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32.358,00

koncesijske dajatve od iger na srečo

–

turistična taksa

–

prihodki iz naslova koncesij – divjad

–
75.150,41

4. člen
Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2011
v višini 68.910,41 € se prenese v leto 2012.

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Kranjska Gora

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (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, 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98,
127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) je Občinski
svet Občine Kranjska Gora na 15. seji dne 25. 4. 2012 sprejel

ODLOK
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Kranjska Gora
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini
Kranjska Gora, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične,
organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v
zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini
Kranjska Gora (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(lokalne gospodarske javne službe)
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne
gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
2 NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
3. člen
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na
podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, orga-
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nizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo
vlada in pristojna ministrstva.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način
opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih
služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu,
javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi
koncesije),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov
njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
lokalne gospodarske javne službe.
3 LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene
s tem odlokom.
5. člen
(obvezne gospodarske javne službe)
(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se
opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
6. člen
(izbirne lokalne gospodarske javne službe)
Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,
2. oskrba z energetskimi plini iz omrežja in oskrba s toplotno energijo,
3. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob
ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne
ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja,
4. varstvo pred požarom.
7. člen
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega
odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem
odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno
lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
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8. člen
(javne dobrine)
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z
zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike
obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za
posamezne primere ne določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni
obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne
določa drugače.
4 OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
9. člen
(oblike zagotavljanja javnih služb)
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe
skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.
4.1 Režijski obrat
10. člen
(režijski obrat)
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali
značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti
javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska
enota občinske uprave oziroma službe občine.
(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje
režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in
delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
(4) Režijski obrat ni pravna oseba.
(5) Občina opravlja v režijskem obratu lokalne gospodarske javne službe iz 2. točke prvega odstavka 5. člena tega
odloka.
4.2 Javno podjetje
11. člen
(javno podjetje)
(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več
lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar
to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je
mogoče opravljati kot profitno.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim
podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje
občinski svet. V primeru, da so poleg občine ustanoviteljice
javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z določili zakona, ki
ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega
podjetja.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti
tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(5) Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka
5. člena in 1. ter 3. točke 6. člena tega odloka.
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4.3 Koncesija
12. člen
(koncesija)
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne
službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki
je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za
del območja občine.
(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije,
obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za
ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje
koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo
določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 2., 5. in 6. točke prvega odstavka
5. člena in 2. točke 6. člena tega odloka.
13. člen
(javni razpis)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente, določene s predpisi in koncesijskim
aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od
30 dni in ne daljši od 60 dni.
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– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih
javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z
javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne
gospodarske javne službe,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s
financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot
javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih
javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih
služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
lokalnih gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
6 VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
16. člen
(varstvo uporabnikov javnih dobrin)
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Komisija za
varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin, ki jo ustanovi občinski
svet s posebnim aktom.
17. člen
(komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin)
Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin iz
naslova varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu svetu občine in županu občine,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih
objektov in naprav v razmerju do občine.
18. člen

14. člen

(dolžnost sklenitve pogodbe)

(izbira koncesionarja)

V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani
izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik
od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero
naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in
naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.

(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave
odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
5 STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
15. člen
(strokovotehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja
občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih
javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,

19. člen
(pripombe in predlogi Komisije za varstvo pravic uporabnikov
javnih dobrin)
(1) Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Komisije varstvo pravic uporabnikov javnih
dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
(2) Občinski svet je dolžan obvestiti Komisijo za vloge,
pritožbe in varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin o svojih
stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo
pripombo ali predlog.
7 FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
20. člen
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
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21. člen

(cena proizvoda ali storitve)
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov
izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki
je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt ali odlok občine v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim
se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
22. člen
(proračunsko financiranje)

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
ZUKN, 57/11), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list
RS, št. (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), Uredbe o odpadkih
(Uradni list RS, št. 103/11) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) je Občinski
svet Občine Kranjska Gora na 15. redni seji dne 25. 4. 2012
sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)

Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

8 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(javna služba)

2. člen

23. člen
(uskladitev predpisov)
(1) Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove
predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov izdanih
na podlagi drugega odstavka 3. člena tega odloka ostanejo v
veljavi odloki sprejeti na podlagi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 11/1995, 19/1996, 15/2002).
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 11/1995, 19/1996, 15/2002).
25. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2012-1
Kranjska Gora, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, prevoza
komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju
Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju: občina).
3. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe,
ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne
službe, ki so lastnina občine,
7. cene storitev javne službe,
8. javna pooblastila izvajalca javne službe,
9. nadzor nad izvajanjem javne službe,
10. kazenske določbe,
11. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
javne službe.
4. člen
(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)

1586.

Odlok o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Kranjska Gora

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl.
US: U-I-51/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 108/09),
3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/

Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop
do storitev javne službe;
– zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih
odpadkov;
– zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih
odpadkov oziroma preda v sežig;
– zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo
ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne
embalaže, ki je komunalni odpadek;
– uveljavitev načela 'stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov';

Uradni list Republike Slovenije
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih
programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi
odpadki.
5. člen

Št.

36 / 18. 5. 2012 /

Stran

3 VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
3.1 Vrsta in obseg storitev javne službe

(uporaba predpisov)

10. člen

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz
1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom,
se uporabljajo predpisi s področja ravnanja s komunalnimi
odpadki.

(vrsta in obseg storitev javne službe)

6. člen
(pojmi)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot
je določen v predpisih s področja ravnanja s komunalnimi
odpadki.
7. člen
(strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju opravljanja dejavnosti javne službe so
naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe,
– strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe,
– financiranje dejavnosti javne službe,
– opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja pristojni organ občinske uprave.
(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka
tega člena se lahko poveri izvajalcu javne službe.
(4) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in
vzdrževati kataster komunalnih naprav v skladu s predpisi.
Stroški se krijejo iz proračunskih sredstev občine.
8. člen
(subsidiarno ukrepanje)
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in
krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti
določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage
za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun občine zagotoviti zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev
okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena
povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost
izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.
2 ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javna služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz drugega člena tega odloka se opravlja v obliki
javnega podjetja na celotnem območju občine v obsegu in
pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Javna služba obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov se opravlja s podelitvijo koncesije na
celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi
s tem odlokom.
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(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:
– storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih;
– storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov zaradi
oddaje v nadaljnjo obdelavo in do odlagališča za nenevarne
odpadke;
– storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov (ki
vključuje sortiranje, s katerimi se spreminja lastnosti odpadkov
z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred
njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih
lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za
njihovo predelavo);
– storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje,
vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz
prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke;
– storitve skladiščenja odpadkov pri izvajalcu obdelave do
njihove predelave ali odstranjevanja;
– storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja
komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja
javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod
enakimi pogoji.
11. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za
vse uporabnike storitev javne službe. Vsak izvirni povzročitelj
se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja z odpadki in ločevati odpadke na izvoru, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje
s posameznimi vrstami odpadkov, tem odlokom in tehničnim
pravilnikom.
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno ali občasno prebiva ali deluje ena ali več oseb;
– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na
katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do
uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu,
najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika
oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je
dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od izpolnitve
predpisanih pogojev.
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz
drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelno
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti
uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne
službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela
objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb
oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov.
Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno (solidarno) pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
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(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več
nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino
posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(7) Zavezanci za plačilo storitev javne službe postanejo
uporabniki z vzpostavitvijo statusa iz drugega odstavka tega
člena.
(8) Začasni izostanek uporabe objekta, za katerega se
obračunavajo storitve po tem odloku, zavezanca na odvezuje
plačila storitve javne službe.
(9) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja dejstva iz prejšnjega
stavka je na strani lastnika.
(10) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki
ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo z
izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki,
v kateri se dogovorijo o načinu zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov. Navedene osebe morajo pogodbo skleniti v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, najkasneje pa v roku 30 dni
od začetka opravljana dejavnosti.
3.1.1 Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
12. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v
okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje
ločene frakcije komunalnih odpadkov:
– papir in karton, vključno z drobno odpadno embalažo iz
papirja ali kartona,
– drobna odpadna embalaža iz stekla,
– drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih
materialov,
– drobna odpadna embalaža iz kovine,
– biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki
in zeleni vrtni odpad),
– mešana odpadna komunalna embalaža zbrana od vrat
do vrat,
– kosovni odpadki,
– nenevarni odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne
frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno
na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, se zbirajo
kot mešani komunalni odpadki.
(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke
izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označene
zabojnike, posode ali vreče, postavljene na prevzemnih mestih,
zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih pod pogoji in na
način, ki so določeni s tem odlokom.
13. člen
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij)
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
– redno prevzemanje odpadne embalaže zbrane po sistemu od vrat do vrat,
– redno prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov od
gospodinjstev ter pravnih in fizičnih oseb (s.p.) na prevzemnih
mestih,
– redno prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih mestih in v zbiralnicah ločenih frakcij,
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
– redno prevzemanje bioloških kuhinjskih odpadkov na
prevzemnih mestih,
– redno prevzemanje zelenega vrtnega odpada v zbirnih
centrih,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov.
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(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo redno
prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega člena
določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami,
ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami. Program za vsako naslednje leto izdela
izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in ga posreduje občini v potrditev najpozneje do 15. oktobra v
tekočem letu.
14. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih
frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene
s tipiziranimi posodami ali zabojniki za prevzemanje ločenih frakcij
komunalnih odpadkov iz 12. člena tega odloka.
(2) Zbiralnice ločenih frakcij so praviloma prostorsko razporejene:
– v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj ena
zbiralnica na najmanj vsakih 500 prebivalcev;
– najmanj ena zbiralnica ob večjih trgovinah ali trgovskih
centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih;
– najmanj ena zbiralnica v naseljih z manj kot 500 prebivalci.
(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja prevoz ločenih frakcij v zbirni center.
(4) Ne glede na določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko izvajalec javne službe organizira prevzemanje ločenih frakcij po sistemu “od vrat do vrat”. Na območju, kjer
se vse ali del ločenih frakcij zbira po sistemu “od vrat do vrat”,
izvajalcu javne službe ni potrebno zagotoviti zbiralnic ločenih
frakcij za tiste ločene frakcije, za katere je organizirano zbiranje
“od vrat do vrat”.
15. člen
(zbiralnice nevarnih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora prevzemanje nevarnih frakcij
zagotoviti v zbirnem centru, ki mora biti opremljen s tipiziranimi
in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje nevarnih
frakcij komunalnih odpadkov.
(2) V zbirnem centru mora nevarne frakcije, ki jih oddajajo
povzročitelji komunalnih odpadkov, prevzemati za ločeno zbiranje
in začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena oseba.
(3) V naseljih z več kot 1.000 prebivalci, v katerih ni zbiralnice nevarnih frakcij, se ločeno zbiranje nevarnih frakcij zagotavlja
najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih
frakcij po v naprej določenem urniku, ki ga določi izvajalec javne
službe.
(4) Če je premična zbiralnica iz prejšnjega odstavka tovorno
vozilo, mora njegov postanek v posameznem naselju trajati vsaj
tri ure.
(5) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov v naseljih iz drugega odstavka tega člena najmanj
štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični
zbiralnici obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom, objavljenim na krajevno običajen način.
16. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic)
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne ogroža
njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice
ogrožena splošna raba javne površine, občina zagotovi drugo
primerno javno površino. Če ekološkega otoka ni mogoče urediti
na javni površini, se lahko uredi tudi na zasebnem zemljišču, ki je
dostopno za transportna vozila, če lastnik zemljišča poda pisno
soglasje k ureditvi ekološkega otoka na njegovem zemljišču.
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(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki
ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in
oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne
frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilnikom.
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako,
da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da
je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje
skladno s predpisi,
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov.
(4) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije
in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in jih v
začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s
tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov
ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
17. člen
(prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov)
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej
določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe
v tipiziranih posodah in tipiziranih zabojnikih, ki so določeni s
tehničnim pravilnikom.
(2) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih določa tehnični
pravilnik, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih
razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti
od prevzemnega mesta ali izrednega povečanja količine odpadkov) ni mogoče uporabiti posode ali zabojnika iz prejšnjega
odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do prevzema hraniti
odpadke pri sebi.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
mešanih komunalnih odpadkov na območju občine v skladu s
sprejetim letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki.
18. člen
(velikost in število obveznih posod za posamezne uporabnike)
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne
službe tako, da stimulira ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena se število obveznih posod ali zabojnikov in
njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov
skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev
posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mešanih
komunalni odpadkov določijo skupne posode ali zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z
merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.
(3) Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih posod, zabojnikov ali vrečk za
prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih
mestih.
(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec javne
službe določi ustrezno povečanje prostornine posode ali zabojnika oziroma povečanje števila posod ali zabojnikov.
19. člen
(prevzemna mesta)
(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih
površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če
prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se
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prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču
uporabnika.
(2) Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe v
soglasju z uporabnikom. Če do soglasja ne pride, določi prevzemno mesto na predlog katere koli stranke pristojni organ
občinske uprave.
(3) Prevzemno mesto je lahko od roba prometne poti vozila za prevoz odpadkov oddaljeno največ 5 m ali je lahko izjemoma na drugih mestih, kar je določeno s tehničnim pravilnikom.
(4) Za prevzem odpadkov na prevzemnih mestih mora
izvajalec javne službe zagotoviti primerna vozila za prevoz
odpadkov.
20. člen
(zbirna mesta)
(1) V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih, ki so
nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri
uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da
se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in
onesnaževanja okolice.
(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja komunalnih odpadkov zagotoviti, da se posoda ali zabojnik
prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu
odpadkov pa prazne posode ali zabojnike takoj vrne na zbirno
mesto.
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko
prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.
21. člen
(zbirni center)
(1) V občini je treba zagotoviti najmanj en zbirni center.
Zbirni center je namenjen vsem povzročiteljem, ki so vključeni
v sistem ravnanja z odpadki na območju občine.
(2) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:
– papir in karton vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno
embalažo iz papirja in kartona,
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih plastičnih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz
kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– kosovne odpadke,
– zeleni vrtni odpad,
– biorazgradljive kuhinjske odpadke.
22. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in
vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo,
razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in
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– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja
do onesnaževanja okolja.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne
povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom
pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
23. člen
(predhodno skladiščenje)
(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe obdelave odpadkov zagotoviti skladiščenje komunalnih odpadkov
pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov z namenom, da se odpadki v določenem
času pripravijo za prevoz do osebe, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.
(2) V storitev iz prejšnjega odstavka je vključen tudi prevoz preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi na odlagališče za nenevarne odpadke.
24. člen
(prevzemanje kosovnih odpadkov)
(1) V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne
glede na število prebivalcev najmanj enkrat v koledarskem
letu zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov od vrat do
vrat oziroma na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov, ki jih
določi izvajalec javne službe v obvestilu iz tretjega odstavka
tega člena.
(2) V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega
odstavka mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki
se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom iz prejšnjih
odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom,
objavljenim na krajevno običajen način.
(4) Imetniki kosovnih odpadkov morajo preden prepustijo
te odpadke izvajalcu javne službe zagotoviti, da se kosovni
odpadek večjih dimenzij razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni
pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz
kosovnih odpadkov.
25. člen
(javne prireditve)
(1) Organizatorji prireditev na prostem si morajo pred
prireditvijo priskrbeti ustrezno soglasje izvajalca javne službe
oziroma z njim skleniti dogovor o načinu odvoza odpadkov in
načinu pokrivanja stroškov. Za čas trajanja javne prireditve na
prostem, mora organizator na svoje stroške na kraju prireditve
zagotoviti zabojnike za ločeno zbiranje ločenih frakcij. Izvajalec
javne službe in organizator prireditve podrobneje dogovorita vrsto in obseg storitve glede na pričakovano število udeležencev.
(2) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe
o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom
izvedbe prireditve, po končani prireditvi pa najkasneje v 6 urah
poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in odpadki predajo
izvajalcu javne službe.
26. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito
odloženi komunalni odpadki, odredi občinska inšpekcija izvajalcu javne službe njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v
skladu s predpisi o ravnanju z odpadki na račun lastnika zemljišča, v primeru, da izvaja posest nad zemljiščem druga oseba,
pa na račun osebe, ki izvaja posest. Pritožba zoper odločbo ne
zadrži njene izvršitve.
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(2) Če se kasneje odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, ima občina pravico in dolžnost od njega izterjati
vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(3) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v
lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih
odpadkov občinska inšpekcija lastniku ali drugemu posestniku
zemljišča. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
3.1.2 Obdelava komunalnih odpadkov
27. člen
(obdelava komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo
storitve obdelave komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki, v kar sodi tudi sortiranje ločeno zbranih odpadkov.
28. člen
(razvrščanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se z izvornim razvrščanjem komunalnih odpadkov zagotavlja predhodno ločevanje komunalnih
odpadkov na osnovne frakcije:
– odpadna komunalna embalaža (vse frakcije),
– druge ločene frakcije (papir, steklo, kovine), ki niso
odpadna komunalna embalaža,
– biološki odpadki,
– kosovni odpadki,
– nevarni odpadki.
29. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se zagotavljajo storitve tehtanja:
– mešanih komunalnih odpadkov pred obdelavo,
– ostankov odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov,
– odpadne embalaže po vrstah, katero mora izvajalec
javne službe skladno s predpisi oddati osebi za ravnanje z
odpadno embalažo,
– ločene frakcije, ki gredo v predelavo,
– nevarne frakcije, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje,
– vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki se oddajo v
predelavo,
– drugih odpadkov, kadar je to določeno s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki.
3.1.3 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
30. člen
(odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov)
(1) Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih
v skladu z določili predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov na
odlagališčih.
(2) Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je brez
predhodne obdelave dovoljeno odlagati inertne odpadke, kadar
njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali druge odpadke, če
njihova obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevarnosti
za človekovo zdravje ali okolje, ne prispeva k namenu, da se
v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z
emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak,
in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije
toplogrednih plinov in preprečijo tveganja za zdravje ljudi.
(4) Za obdelane komunalne odpadke se štejejo mešani
komunalni odpadki, ki so obdelani v sortirnicah mešanih komunalnih odpadkov ali na centru za ravnanje s komunalnimi
odpadki.
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4 POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE
IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
31. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme iz 41. člena tega odloka;
– redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje,
vključno z rednim razkuževanjem in pranjem;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov;
– redni prevzem frakcij komunalnih odpadkov brez povzročanja emisije prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov;
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o ravnanju s komunalnimi odpadki in zbranih komunalnih odpadkih
skladno s predpisi, ki urejajo ravnanja z odpadki;
– zagotavljanje podatkov, potrebnih za spremljanje ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih določi pristojni organ;
– evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po posameznem imetniku odpadkov;
– druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in
predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora z odpadki ravnati tako,
da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča
škodljivih vplivov na okolje, zlasti:
– čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
– čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi
vonjavami,
– škodljivih vplivov na območje, na katerih je predpisan
poseben pravni režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje
narave,
– škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v
skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino.
32. člen
(register prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov mora voditi register prevzemnih mest z naslednjimi
podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne
odpadke,
– identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe, v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki,
– ulica in hišna številka stavbe.
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji
podatki, ki so potrebni za določitev cene in obračun storitev
javne službe:
– firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov,
– število članov posameznega gospodinjstva v stavbi,
– število zaposlenih in dejavnost za pravne osebe in fizične osebe (s.p.), ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko
dejavnost,
– velikost in število posod ali zabojnikov oziroma delež
na skupni posodi ali zabojniku po posameznem uporabniku,
– količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov po
posameznem uporabniku.
(3) Izvajalec javne službe mora podatke iz prvega in
drugega odstavka tega člena redno, najmanj pa enkrat letno
ažurirati.
33. člen
(javna obvestila)
(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih
frakcij ali premično zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center,
z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:
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– lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra in drugih objektov
in naprav potrebnih za izvajanje javnih služb;
– času obratovanja premične zbiralnice nevarnih frakcij
ali zbirnega centra in drugih objektov in naprav potrebnih za
izvajanje javnih služb;
– ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo;
– načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
– načinu predvidene obdelave ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
– drugih pogojih za prevzem.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov na območju, za katerega uredi prevzemanje bioloških
odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih javnega obveščanja
in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:
– območju in načinu prepuščanja bioloških odpadkov;
– drugih pogojih za prepuščanje bioloških odpadkov;
– pogojih, pod katerimi se zbrani bioloških odpadki oddajajo v obdelavo, obveščanje pa ponoviti vsakih šest mesecev.
34. člen
(redno obveščanje)
Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno, najmanj
2-krat letno, obveščati in na druge načine seznanjati uporabnike, da naj:
– izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij
in jih prepuščajo na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih
frakcij ali zbirnih centrih,
– izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih
oddajajo v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah nevarnih
frakcij,
– prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot
nevarne frakcije,
– hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo
za okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne
službe,
– ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju
komunalnih odpadkov v sortirnici,
– prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge
ločene ali nevarne frakcije, za katere je zbiranje s predpisom
urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,
– prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih
mestih ali v zbirnih centrih in
– razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da
posamezni kos vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni
pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz
kosovnih odpadkov,
– prepovedi mešanja bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, vključno z zelenim vrtnim odpadom,
– izločanju vseh bioloških odpadkov iz komunalnih odpadkov in njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne službe
kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti lastne predelave v
kompost v hišnih kompostnikih,
– izločajo vse biološko razgradljive kuhinjske odpadke in
zeleni vrtni odpad in jih prepuščajo kot ločeni frakciji,
– ne mešajo bioloških kuhinjskih odpadkov z drugimi
komunalnimi odpadki.
5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
JAVNE SLUŽBE
35. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja
storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom
na območju občine po posameznih kategorijah uporabnikov,
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– do uporabe skupne posode ali zabojnika za mešane
komunalne odpadke pod pogojem, da izvajalcu javne službe
predložijo soglasja vseh uporabnikov skupne posode,
– do uskladitve velikosti ali števila posod oziroma zabojnikov skladno z evidentiranim številom opravljenih prevzemov
odpadkov, vendar ne več kot enkrat letno.
(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti
in/ali števila posod oziroma zabojnikov za odpadke na podlagi
zahteve uporabnika iz tretje alineje prejšnjega odstavka pod
pogojem, da:
– prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od
prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, določene na podlagi tehničnega pravilnika oziroma če število posod
oziroma zabojnikov ni manjše od števila posod, določenega na
podlagi istega pravilnika, in če
– ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih mesecev
komunalni odpadki prepuščali na prevzemnem mestu te stavbe
v zaprtih in ne popolnoma polnih posodah oziroma zabojnikih.

– ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega
odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo
ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je prepovedano.

36. člen

Viri financiranja infrastrukture so sredstva:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– občinskega proračuna v delu, ki se nanaša na subvencioniranje javne službe,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo obveznost:
– pisno obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun cene storitev javne službe na posebnem
obrazcu najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe;
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati
skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
– zagotoviti, da so posode ali zabojniki in vreče na dan
prevzema nameščeni na prevzemnem mestu;
– zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti;
– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen kadar
izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto;
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do
prevzemnega mesta;
– uporabljati storitve izvajalca javne službe v skladu z
določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov,
ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki;
– plačevati storitve javne službe.
37. člen
(prepovedi)
Imetnikom odpadkov je prepovedano:
– prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno
zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom;
– mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali s preostalimi mešanimi komunalnimi odpadki ali mešati posamezne
nevarne frakcije med seboj;
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje
kot mešani komunalni odpadek;
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo
kot mešani komunalni odpadek;
– sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov;
– nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta;
– odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih;
– prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov;
– odlaganje pepela, toplih ogorkov, zdravstvenih odpadkov, gradbenega materiala in kamenja, odpadkov v tekočem
stanju v zabojnike za komunalne odpadke;
– odlaganje komunalnih odpadkov na mesta, ki za to niso
določena (ekološki otoki);
– brskanje po posodah ali zabojnikih ter razmetavanje
odpadkov;
– pisati na posode ali zabojnike ter lepiti plakate nanje;
– opustiti uporabo storitev javne službe;

6 FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
38. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij,
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali
zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.
39. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)

7 VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
40. člen
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine)
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavljajo:
– zemljišča in objekti zbiralnic ločenih frakcij;
– zemljišča in objekti zbirnih centrov;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah.
(2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi
določenimi pogoji, uporablja vsakdo.
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega
člena je obvezna na vseh območjih, kjer se izvaja dejavnost
javne službe.
41. člen
(oprema izvajalca javne službe)
Opremo, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti
izvajalca javne službe, sestavljajo:
– vozila za prevzem in prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
– premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v
zbiralnicah,
– vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in
zabojnikov,
– druge premične in nepremične stvari, namenjene izvajanju storitev javne službe.
8 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
42. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z
določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o
vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v
roku osmih dni od nastanka spremembe.
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9 NADZOR
43. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni
občinski inšpekcijski organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski
organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je
zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli
vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe,
pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
10 JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
44. člen
(javna pooblastila izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe odloča
o pravicah in obveznostih uporabnikov določenih s tem odlokom.
Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti
izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim
izpitom iz upravnega postopka.
11 PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA
45. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Na predlog izvajalca javne službe najkasneje v roku treh
mesecev po uveljavitvi tega odloka, sprejme občinski svet tehnični
pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini (v nadaljevanju: tehnični pravilnik).
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili
za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov;
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe;
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi mesti na nedostopnih
krajih;
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov na
prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih;
– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, bioloških odpadkov;
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest,
zbiralnic in zbirnih centrov;
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki
so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno
opravljanje javne službe.
(3) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve se
objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati petnajsti dan
po objavi.
12 KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
(prekrški uporabnikov)
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa
uporabnika (tretji odstavek 11. člena);
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje
posode ali zabojnika (tretji odstavek 18. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da
se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaževanje okolice (prvi
odstavek 20. člena),
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega
mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 20. člena),
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– če organizator prireditve ne obvesti izvajalca javne službe
o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve (drugi odstavek 25. člena),
– če redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ločuje
v skladu z zagotovljenimi storitvami javne službe (druga alineja
36. člena),
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe
do prevzemnega mesta (šesta alineja 36. člena),
– prepušča odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno
zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom (prva alineja
37. člena),
– meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali meša posamezne nevarne frakcije med seboj
(druga alineja 37. člena),
– prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot
mešani komunalni odpadek (tretja alineja 37. člena),
– prepušča odpadno električno ali elektronsko opremo kot
mešani komunalni odpadek (četrta alineja 37. člena),
– sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki
niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (peta
alineja 37. člena),
– namešča posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega mesta (šesta alineja 37. člena),
– odlaga odpadke ob posodah ali zabojnikih (sedma alineja
37. člena),
– prepušča odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov (osma alineja 37. člena),
– odlaga pepel, tople ogorke, zdravstvene odpadke, gradbeni material in kamenje, odpadke v tekočem stanju v zabojnike
za komunalne odpadke (deveta alineja 37. člena),
– odlaga komunalne odpadke na mesta, ki za to niso določena (ekološki otoki) (deseta alineja 37. člena),
– brska po posodah ali zabojnikih ter razmetava odpadke
(enajsta alineja 37. člena),
– piše na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepi
plakate nanje (dvanajsta alineja 37. člena),
– opusti uporabo storitev javne službe (trinajsta alineja
37. člena),
– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje
s komunalnimi odpadki (štirinajsta alineja 37. člena),
– ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki
vpliva na obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe (drugi odstavek 42. člena).
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 400 se za prekršek iz prvega odstavka tega člena
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo 400 se za prekršek iz prvega odstavka tega člena
kaznuje posameznika.
13 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki (Uradni list RS, št. 105/11).
48. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-4/2012-1
Kranjska Gora, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.
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Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) je Občinski svet
Občine Kranjska Gora na 15. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Kranjska Gora
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine
Kranjska Gora (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja
do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo
javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
javne službe.
2 PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
Javna služba po tem odloku obsega storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki
prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:
– storitve prepisane obdelave mešanih komunalnih odpadkov;
– storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje,
vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz
prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke,
– storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja
komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov.
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3 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost
izvaja na celotnem območju občine.
5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki na območju občine imajo pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način
pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja varstvo okolja in
na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom
sprejetim po javnem pooblastilu.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v
primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetih
predpisov.
4 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko
tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske
javne službe so:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen
za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne
službe,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če
so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu
predložiti program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in
načrt ravnanja z odpadki z oceno stroškov.
5 JAVNO POOBLASTILO
7. člen
(javno pooblastilo)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe
opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, in sicer:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.
(2) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in vzdrževati kataster komunalnih naprav v skladu s predpisi. Stroški
se krijejo iz proračunskih sredstev občine.
6 SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki
ureja področje varstva okolja, podzakonskimi akti, sprejetimi na
njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi akti sprejetimi na
podlagi javnega pooblastila.
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7 OBSEG MONOPOLA
9. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz
drugega člena tega odloka na celotnem območju občine iz
4. člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za
izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju občine
iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
8 ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske
pogodbe.
11. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 15 let.
9 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz:
– plačil uporabnikov storitev javne službe,
– drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
10 NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
13. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa
se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje
koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve,
kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
11 NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
14. člen
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– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter
druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje
tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe
pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar
zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v
koncesijski pogodbi.
18. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede
na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za
to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno,
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in
navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov
in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha
obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in
pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
19. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski
pogodbi.

(nadzor)

13 NAČIN PODELITVE KONCESIJE

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne
službe občinske uprave občine in občinski svet občine.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje
pristojni organ občinske uprave.

20. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.

12 PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,

21. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega
akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
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(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en
ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene
pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
(4) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni
interes za izvedbo postopka javnega razpisa in podelitvi koncesije za opravljanje dejavnosti javne službe, imenuje skupno
strokovno komisijo in izvede skupni javni razpis.
22. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi
zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.
23. člen
(postopek izbire koncesionarja)

Uradni list Republike Slovenije
16.2 Višja sila
27. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov,
ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v
nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
16.3 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
28. člen
(odgovornost za škodo)

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno
naročanje.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in
dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo
vlog. V primeru izvedbe skupnega javnega razpisa iz 21. člena
tega odloka mora imeti občina vsaj enega predstavnika v strokovni komisiji, ki ga imenuje župan.
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo,
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

14 ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

16.5 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

16.4 Začasen prevzem
29. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski
pogodbi.

24. člen

30. člen

(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

(vrsta odgovornosti)

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 23. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati,
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo
dogovorjena drugačna odgovornost.

15 ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE
25. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
čine.

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan ob-

16 DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
16.1 Prenos koncesije
26. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem
koncesionarja.

16.6 Zavarovanje odgovornosti za škodo
31. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in
za škodo.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s
koncesijsko pogodbo.
17 KONČNA DOLOČBA
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-5/2012-1
Kranjska Gora, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

KRIŽEVCI
1588.

36 / 18. 5. 2012 /

403 Plačila domačih obresti

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Križevci za leto 2011

409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je
Občinski svet Občine Križevci na 12. redni seji dne 3. 5. 2012
sprejel

410 Subvencije

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci
za leto 2011

413 Drugi tekoči domači transferi

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Križevci za leto 2011.

42
43

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.632.629

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investi. transf. prav. in fiz. osebam,
ki niso prorač. uporab.
432 Investic. transf. proračunskim
uporabnikom

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.609.338

DAVČNI PRIHODKI

2.194.741

700 Davki na dohodek in dobiček

2.038.237

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

NEDAVČNI PRIHODKI

414.597

710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premož.

136.415

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

73

74

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. premož.

0

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0
800.315

740 Transferni prihodki iz drugih javnofin.
instit.

542.439

741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.
iz sredstev proračuna EU

257.876

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

519.075

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

111.912

401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost
402 Izdatki za blago in storitve

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽ. (440+441+442)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.
DELEŽEV

3.387.466

17.829
378.325

22.637

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

258.744

450

TRANSFERNI PRIHODKI

V.

4.929

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

148.556

752 Kupnine iz naslova privatizacije

4.483

450

48.845

751 Prodaja kapitalskih deležev

10.026

KAPITALSKI PRIHODKI

197.401

750 Prejeta vračila danih posojil

103.227
53.277

182.805
1.632.629

Proračun
leta

70

24.897

INVESTICIJSKI ODHODKI

V EUR

3.410.103

1.038.361

94.663

A)

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

1.000

412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

I.

10.009

735.996

III.

Skupina/ Podskupina kontov

3647

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
Občine Križevci po zaključnem računu za leto 2011 znašajo:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Stran

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI.

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

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

51

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

39.080

55

ODPLAČILA DOLGA

39.080

550 Odplačila domačega dolga

39.080

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–16.443

IX.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

–39.080

X.

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

–22.637

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

1.085.723

Stran

3648 /

Št.

36 / 18. 5. 2012

3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega
računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01,
10/06, 8/07 in 102/10).
4. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-12/2012-70
Križevci, dne 4. maja 2012
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

1589.

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta
Pomurske regije

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11) je Občinski svet Občine Križevci na 11. seji dne 29. 2. 2012 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z zakonom določi seznam
sodelujočih občin in sestavo ter način imenovanja ali volitev
članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in zastopanje
ter zagotavljanje pogojev za delo Razvojnega sveta Pomurske regije (v nadaljevanju: Svet), katerega ustanoviteljice so
občine.
II. USTANOVITEV SVETA
2. člen
(1) Svet ustanovijo naslednje občine:
– Mestna občina Murska Sobota
– Občina Apače
– Občina Beltinci
– Občina Cankova
– Občina Črenšovci
– Občina Dobrovnik
– Občina Gornja Radgona
– Občina Gornji Petrovci
– Občina Grad
– Občina Hodoš
– Občina Kobilje
– Občina Križevci
– Občina Kuzma
– Občina Lendava
– Občina Ljutomer
– Občina Moravske Toplice
– Občina Odranci
– Občina Puconci
– Občina Radenci
– Občina Razkrižje
– Občina Rogašovci
– Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
– Občina Šalovci
– Občina Tišina

Uradni list Republike Slovenije
– Občina Turnišče
– Občina Velika Polana
– Občina Veržej.
(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve
tretjini občinskih/mestnih svetov občin z najmanj dvetretjinsko
večino prebivalstva regije.
III. SESTAVA SVETA
3. člen
(1) Svet sestavljajo:
– predstavniki občin (člani občinskega/mestnega sveta
in župan/županja),
– predstavniki gospodarstva, vključeni v organe zbornice,
ki imajo sedež v regiji,
– predstavniki nevladnih organizacij v regiji (v nadaljevanju: NVO), ki imajo sedež v regiji,
– predstavniki območnih razvojnih partnerstev s sedežem
v regiji (v nadaljevanju: ORP),
– predstavnik madžarske narodne skupnosti.
(2) Število članov Sveta iz prve alineje prejšnjega odstavka šteje 10 članov, iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje
10 članov, iz tretje alineje prejšnjega odstavka šteje 5 članov
ter iz četrte alineje prejšnjega odstavka šteje še dodatno toliko
članov kolikor ORP deluje na področju regionalnega razvoja v
Pomurski regiji na dan sprejema tega odloka.
Od desetih predstavnikov občin, občine iz UE Gornja
Radgona kandidirajo 2 predstavnika, občine iz UE Ljutomer
kandidirajo 2 predstavnika, občine iz UE Lendava kandidirajo
2 predstavnika ter občine iz UE Murska Sobota kandidirajo
4 predstavnike, od tega občine ORP Sinergija 3 predstavnike
in MO M. Sobota 1 predstavnika.
(3) Člani Sveta se volijo za programsko obdobje veljavnosti Regionalnega razvojnega programa oziroma za čas trajanja
mandatov voljenih občinskih funkcionarjev oziroma imenovanj
na poslovodske funkcije.
(4) Število predstavnikov občin v Svetu mora biti enako
številu predstavnikov gospodarstva.
(5) Število predstavnikov nevladnih organizacij je enako
polovici števila predstavnikov občin.
4. člen
Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani
Sveta.
5. člen
(1) Sedež Sveta je: RRA Mura, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, (v nadaljevanju: RRA).
(2) Strokovna in administrativna opravila za Svet izvaja
RRA.
IV. VOLITVE ČLANOV SVETA
6. člen
(1) Predstavniki občin na območju upravne enote se
volijo izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Oblikovanje kandidatnih list in postopek izvolitve ureja poslovnik občinskega
sveta. Z območja upravne enote mora biti izvoljen najmanj en
predstavnik.
(2) Predstavniki ORP se izvolijo po funkciji, vsakokratni
predsednik ORP ali pooblaščeni predstavniki območnih razvojnih agencij, delujočih v skladu z ZSRR-2.
7. člen
(1) Predstavniki gospodarstva se volijo na podlagi kandidatnih list, ki jih v skladu s predpisi zbornic pripravijo:
– Pomurska gospodarska zbornica,
– Območne obrtno-podjetniške zbornice M. Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava in
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije OE Murska
Sobota.
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(2) Zbornice kandidirajo toliko kandidatov, kolikor jih je
določeno v 3. členu tega odloka.
8. člen
(1) Predstavniki NVO, ki imajo sedež v regiji, se volijo
na podlagi kandidatnih list, ki jih predlaga Regionalno stičišče
nevladnih organizacij Pomurja v skladu s predpisi NVO.
(2) NVO kandidirajo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega odloka.
9. člen
(1) Občine, organi zbornic in NVO pošljejo RRA liste njihovih kandidatov v roku 7 dni od imenovanja. Lista kandidatov
vsebuje:
– naziv regije,
– osebne podatke kandidatov po abecednem vrstnem
redu: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja,
– naslov stalnega prebivališča,
– podatke o predlagatelju kandidature.
(2) RRA v roku 7 dni od prejema zadnje liste kandidatov
oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v Svet. Lista kandidatov se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati iz občin,
gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora vsebovati vse
podatke iz prejšnjega odstavka.
10. člen
(1) RRA določi vsebino glasovnice za volitve članov Sveta. Glasovnica vsebuje:
– naziv regije,
– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po
seznamu,
– navodilo o načinu glasovanja.
(2) RRA pošlje skupno listo kandidatov in določeno glasovnico vsem občinskim/mestnim svetom v regiji.
(3) Vsak občinski/mestni svet pripravi tolikšno število glasovnic, kolikor je članov občinskega/mestnega sveta ter jih
žigosa z žigom občine/mestne občine.
11. člen
(1) Volitve članov Sveta izvedejo občinski sveti/mestni v
roku 30 dni po prejemu kandidatne liste.
(2) Člani občinskega/mestnega sveta glasujejo v skladu
z določbami poslovnika občinskega sveta, ki urejajo tajno glasovanje.
(3) Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
12. člen
(1) Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RRA zapisnike o
glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah. Dokumentarno
gradivo v zvezi z volitvami hrani občina/mestna občina.
(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RRA. Za člane Sveta
so kandidati izvoljeni, ko je ZA glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin
na območju upravne enote.
13. člen
Predstavniki ORP-jev v regiji imenujejo po enega predstavnika v skladu s svojimi pravili.
14. člen
Kandidiranje in volitve predstavnika madžarske narodne
skupnosti se izvedejo v skladu s pravili Pomurske madžarske
samoupravne narodne skupnosti.
V. KONSTITUIRANJE SVETA
15. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih
več kot polovica članov Sveta.
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Stran

3649

(2) Člani Sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, ki predstavlja in zastopa Svet.
VI. ODBORI SVETA
16. člen
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in
izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih
področjih razvoja v regiji imenuje svet odbore. Odbore sestavljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih
institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj.
VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA
17. člen
Svet ima naslednje naloge:
– vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa,
– sprejem Regionalnega razvojnega programa,
– na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami
drugih držav,
– sklepanje dogovorov za razvoj regije,
– sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
– spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
– opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.
VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA
18. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega
dela s poslovnikom.
(2) Delo Sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo
obravnava Svet, seja Sveta za javnost zaprta, sporoči predsednik Sveta odločitve sveta javnosti tako, da poda izjavo ali skliče
tiskovno konferenco.
(3) Vsak član Sveta je v javnosti dolžan predstaviti in
zastopati odločitve Sveta.
19. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih
članov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina
vseh članov Sveta in večina članov Sveta, predstavnikov občin.
(2) Odločitev sveta o Regionalnem razvojnem programu
in dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi 60 odstotkov županov občin/mestnih občin z večino prebivalstva regije.
IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA
20. člen
Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov
delovanja Sveta zagotovi RRA iz naslova sredstev za opravljanje nalog spodbujanja razvoja iz pogodbenega razmerja z
občinami in SVLR.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za prve volitve Sveta se glede predstavnikov ORP-jev v
regiji upošteva število ORP-jev, ki so delovali na področju regionalnega razvoja v skladu s 17. členom ZSRR-2 v Pomurski
regiji na dan sprejema tega odloka.
22. člen
Mandat članov prvega Sveta, ustanovljenega po uveljavitvi
tega odloka, traja do prvih sej novo izvoljenih občinskih svetov na
prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi tega odloka.

Stran
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Št.
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23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko
ga sprejme 2/3 občinskih/mestnih svetov z najmanj 2/3 večino
prebivalstva.
Št. 032-02-11/2012-55
Križevci, dne 29. februarja 2012
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

1590.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
v Občini Križevci

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in
17/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
UPB-2 št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09 in 51/10) ter 15. člena
Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in
74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 12. redni seji 3. 5.
2012 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Križevci
I. SPLOŠNA DOLOČBA

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Sredstva se upravičencem razdelijo na podlagi javnega
razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo ali na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z
Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08,
19/10) za posamezno leto.
5. člen
Upravičenci do navedenega blaga in materiala navedenega v 3. členu tega odloka so lovske družine – koncesionarji,
ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na
območju Občine Križevci.
6. člen
Merila ter pogoji za dodelitev sredstev oziroma izbiro najugodnejšega ponudnika, se določijo v javnem razpisu oziroma
v povabilu k oddaji ponudb.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
7. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja
organ, pristojen za kmetijstvo na Občini Križevci ali od njega
pooblaščena druga inštitucija.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 032-01-12/2012-73
Križevci, dne 3. maja 2012

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina
prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in
lovstva.
2. člen
Trajnostno upravljanje z divjadjo lahko Republika Slovenija prenese na usposobljeno pravno osebo.
II. NAMEN PORABE SREDSTEV
3. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Križevci. Ti ukrepi so:
(1) Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka,
mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih
njiv.
(2) Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic,
umetnih dupel, prež in krmilnic.
(3) Ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o
stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.

Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

1591.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) ter
15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,
17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 12. redni
seji dne 3. 5. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem
dobru, ki je označeno s parcelo 1236, pašnik v izmeri 592 m2,
k.o. Stara Nova vas (ID 306878).
2. Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v javnem dobru in postane last Občine
Križevci.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-12/2012-65
Križevci, dne 3. maja 2012
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1592.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) ter
15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,
17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 12. redni
seji dne 3. 5. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem
dobru, ki je označeno s parcelo 1287/2, gozd v izmeri 806 m2,
k.o. Stara Nova vas (ID 4170172).
2. Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v javnem dobru in postane last Občine
Križevci.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-12/2012-66
Križevci, dne 3. maja 2012

Št.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Laško za
leto 2011.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2011 izkazuje:
A.

1. Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo predlaga
izvajalec Center za socialno delo Ljutomer v višini 18,15 EUR
za opravljeno efektivno uro storitve; v ceni storitve na delovnik
znašajo stroški strokovne priprave 0,97 EUR na efektivno uro,
stroški vodenja in koordiniranja 2,17 EUR na efektivno uro ter
stroški za neposredno socialno oskrbo 15,01 EUR.
2. Skupna subvencija občine k polni ceni storitve na
delovnik znaša 14,05 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije občine znaša cena za uporabnika na delovnik
4,10 EUR na efektivno uro.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2012 dalje.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 13.746.457,59

70

DAVČNI PRIHODKI

8.473.101,00

703 Davki na premoženje

1.060.136,22

706 Drugi davki

1.932.423,11
1.143.933,79

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

63.843,77

Zaključni račun proračuna Občine Laško
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta

327,47

PREJETE DONACIJE

0,00

730 Donacije iz domačih virov

0,00

731 Donacije iz tujine

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

1.670.535,31

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

759.204,44

741 Prejeta sredstva iz sred. drugih
evropskih institucij

911.330,87

SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

1594.

89.965,40
678.105,30

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

40

41

14.349,48

64.171,24

II.

Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

6.069,14

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč

74

0,00

710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
712 Denarne kazni

73

546.090,71

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

10.079.327,93

700 Davki na dohodek in dobiček
704 Domači davki na blago in storitve

Št. 032-01-12/2012-69
Križevci, dne 4. maja 2012

LAŠKO

v EUR
Proračun leta
2011

I.

71

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu

3651

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Laško za leto 2011

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07), 38. člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/09, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter
15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,
17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 12. redni
seji dne 3. 5. 2012 sprejel

Stran

Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 11. seji dne 25. aprila 2012 sprejel

Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

1593.
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TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

12.789.992,68
3.135.732,02
577.471,98
92.516,69
1.768.162,82
80.253,22
617.327,31
5.391.140,58
16.474,96
2.908.384,41
461.854,84

Stran
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413 Drugi domači transferi

2.004.426,37

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.915.466,77

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.915.466,77
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os.,
ki niso proračunski uporabniki

III.

347.653,31

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

287.245,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)

956.464,91
1.031.253,36

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)

3.484.878,44

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

11.090,33

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. D.

11.090,33

750 Prejeta vračila danih posojil

13.090,33

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0,00

V.

44

VI.

C.

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

11.090,33

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

400.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

400.000,00

500 Domače zadolževanje

400.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

1.146.586,07

55

ODPLAČILA DOLGA

1.145.586,07

550 Odplačila domačega dolga

1.145.586,07

IX.

Št. 007-06/2010
Laško, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

60.408,31

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(I.-7102) – (II.-403-404)

75

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2011 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

220.969,17

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

–746.586,07

XI.

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

–956.464,91

XII. SREDSTVA NA RAČUNIH
– Stanje 31. 12. 2010

356.879,66

– Stanje 31. 12. 2011

577.848,83

LITIJA
1595.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitve obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012

Na podlagi 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) je
Občinski svet Občine Litija na 12. redni seji dne 18. 4. 2012
sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve
obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo za leto 2012
1. člen
Občina Litija bo storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo, v delu, ki se nanaša na ceno
uporabe javne infrastrukture, v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12.
2012 subvencionirala v višini do 50 %.
2. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira v mesečnem znesku
8.909,56 € z vključenim 8,5 % DDV.
3. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira skladno s sprejetim
Proračunom Občine Litija za leto 2012 iz naslednjih proračunskih postavk:
163293

vodovod Čateška

19.100,00 €

163493

vodovod Konjšica

15.000,00 €

163593

vodovod Ribče

33.035,00 €

163693

vodovod Vače

17.775,00 €

163793

Vodovod Golišče

5.400,00 €

164793

Vodovod Litija

9.800,00 €

165093

Vodovod Kresnice

5.875,00 €

167093

Vodovod Mala Goba

930,00 €

Skupaj 106.915,00 € (z vključenim 8,5 % DDV-jem).
4. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine
Litija izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,
Javnemu podjetju Komunalno stanovanjskemu podjetju Litija
d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija na podlagi računa, ki ga
izstavi izvajalec javne službe do 10. v mesecu za pretekli
mesec.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se do 31. 12. 2012.
Št. 354-13/2012-3
Litija, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA
1596.

Tržni red na tržnicah, s katerimi upravlja
družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča
in tržnice, d.o.o.

Na podlagi 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih
pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS,
št. 37/09) in 18. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,
d.o.o. (Notarsko potrdilo, opr. št. SV 2414/10) je direktor družbe
dne 13. 4. 2012 sprejel

TRŽNI RED
na tržnicah, s katerimi upravlja družba Javno
podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
1. člen
S tem Tržnim redom se določa obratovalni čas, seznam
blaga, s katerim se trguje in dneve za prodajo blaga na tržnicah, s katerimi upravlja Javno podjetje Ljubljanska parkirišča
in tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju: na tržnicah).
2. člen
Na tržnicah se posluje po sledečem obratovalnem času:
1. Osrednja ljubljanska tržnica:
a/ zaprti tržni prostor (pokrita tržnica), Pogačarjev trg 1:
vse leto, od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure, v soboto
od 7. do 14. ure;
b/ zaprti tržni prostor v Plečnikovih arkadah, Adamič-Lundrovo nabrežje 2–7:
vse leto od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure, v soboto
od 7. do 14. ure;
c/ odprti tržni prostor, Vodnikov trg, Pogačarjev trg in
Dolničarjeva ulica
poletni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, v
soboto od 6. do 16. ure,
zimski čas: od ponedeljka do sobote od 6. do 16. ure
od 1. aprila do 31. oktobra (Pogačarjev trg in Dolničarjeva
ulica): ob nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure,
prodaja v sklopu Decembrskega sejma (Pogačarjev trg):
vse dni v tednu od 9. do 24. ure;
d/ stebriščna lopa v Plečnikovih arkadah, Adamič Lundrovo nabrežje 2–7
poletni čas: od ponedeljka do sobote od 6. do 18. ure,
zimski čas: od ponedeljka do sobote od 6. do 16. ure,
od 1. aprila do 31. oktobra: ob sobotah od 6. do 18. ure,
ob nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure,
od 1. junija do 31. avgusta: vse dni v tednu, tudi ob nedeljah in praznikih, od 19. do 23. ure,
prodaja v sklopu Decembrskega sejma: vse dni v tednu
od 9. do 24. ure;
2. Tržnica Moste, Zaloška cesta 55
a/ zaprti tržni prostor
od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure, v soboto od
7. do 14. ure;
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b/ odprti tržni prostor
poletni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, ob
sobotah od 6. do 16. ure,
zimski čas: od ponedeljka do sobote od 6. do 16. ure;
c/ kioski – vse leto, od ponedeljka do nedelje in prazniki
od 7. do 19. ure;
3. Tržnica Bežigrad, Linhartov podhod 39
od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure, ob sobotah od
7. do 14. ure;
4. Tržnica Koseze, Vodnikova cesta 187
poletni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 19. ure, ob
nedeljah in praznikih od 7. do 14. ure,
zimski čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 18. ure, ob
nedeljah in praznikih od 7. do 14. ure;
5. Tržnica Žale, Polje (pokopališče)
poletni čas: vse dni v tednu (vključno nedelje in prazniki)
od 7. do 18. ure,
zimski čas: vse dni v tednu (vključno nedelje in prazniki)
od 8. do 16. ure;
6. Tržnica Vič (pokopališče)
poletni čas: od četrtka do nedelje in ob praznikih od
7. do 17. ure,
zimski čas: od četrtka do nedelje in ob praznikih od 8. do
16. ure.
Zimski obratovalni čas je od 1. januarja do 31. marca in
od 1. oktobra do 31. decembra, poletni obratovalni čas pa od
1. aprila do 30. septembra tekočega leta.
3. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: uporabniki), ki imajo na tržnicah najete prodajne/poslovne prostore, določijo svoj delovni čas v skladu z določbami
2. člena tega Tržnega reda.
4. člen
Na tržnicah se lahko trguje z naslednjim blagom:
1. živilsko blago:
– zelenjava, sadje in izdelki,
– žita, mlevski in pekovski izdelki,
– slaščičarski izdelki,
– konditorski izdelki,
– sveže in predelano meso,
– mleko in mlečni izdelki,
– ribe in ribji izdelki ter ostali morski sadeži,
– med in izdelki iz medu,
– zdravilna zelišča in izdelki iz zdravilnih zelišč,
– gozdni sadeži in gojene gobe,
– alkoholne in brezalkoholne pijače,
– predelana in pripravljena (toplotno obdelana/kuhana)
živila rastlinskega in živalskega izvora,
– drugo blago rastlinskega in živalskega izvora.
2. neživilsko blago:
– sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin,
– rezano cvetje in lončnice,
– izdelki domače in umetnostne obrti,
– galanterija in galanterijsko blago za gospodinjstvo,
– tekstil in izdelki iz tekstila,
– obutev in bižuterija,
– sveče,
– negovalni in kozmetični izdelki,
– časopis, revije in druga papirna galanterija,
– tobačni izdelki,
– drugo neživilsko blago.
5. člen
Za prodajo na tržnici morajo uporabniki pridobiti pisno
dovoljenje upravljavca.
Prodajo morajo uporabniki prilagoditi zahtevam Zakona o
trgovini (ZT-1, Uradni list RS, št. 24/08), Pravilnika o minimalnih
tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni
list RS, št. 37/09), Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2,
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Uradni list RS, št. 98/04), drugim posebnim predpisom zakonodajalca za prodajo posamezne vrste blaga ali izdelka, temu
Tržnemu redu in internim predpisom upravljavca.

S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja stanovanjskih
stavb in njim pripadajočih dejavnosti ter prometna in komunalna sanacija obstoječih ureditev.

6. člen
Ostala določila glede trgovanja na tržnicah upravljavec
podrobneje uredi s Pravilnikom o tržnem redu in drugimi internimi predpisi.

Območje OPPN

7. člen
Tržni red potrdi pristojni organ Mestne občine Ljubljana.
8. člen
Spremembe in dopolnitve tega Tržnega reda se sprejema
po postopku iz prejšnjega člena.
9. člen
Z dnem, ko prične veljati ta Tržni red, preneha veljati Tržni
red na ljubljanskih tržnicah (Uradni list RS, št. 90/06) in Sklep
o dopolnitvi Tržnega reda na ljubljanskih tržnicah (Uradni list
RS, št. 26/07).
10. člen
Tržni red se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Direktor
Javnega podjetja Ljubljanska
parkirišča in tržnice, d.o.o.
Samo Lozej l.r.

1597.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta 239 Spodnji
Kašelj – za del enote urejanja prostora PO-574

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in
51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta 239 Spodnji Kašelj –
za del enote urejanja prostora PO-574
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta 239 Spodnji Kašelj – za del enote
urejanja prostora PO-574 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavno območje v naravi predstavlja v večini nepozidan prostor, ki je v delu pozidan z obstoječimi enostanovanjskimi stavbami. Območje je komunalno in prometno slabo
opremljeno.
Območje meji na severu na Kašeljsko cesto, na vzhodni,
južni in zahodni strani pa na kmetijska zemljišča. Območje je
lastniško razdrobljeno.
Obravnavano območje je po določilih Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr. in 43/11
– ZKZ-C; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt)
namenjeno splošnim eno- in dvostanovanjskim površinam. Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo OPPN.

3.
Območje OPPN se nahaja v Ljubljani, v Četrtni skupnosti
Polje, v katastrski občini 1770 – Kašelj, in obsega zemljišča z
naslednjimi parcelnimi številkami:
– 1203/1 – del, 1203/2 – del, 1203/3, 1204/ 1- del, 1204/2,
1205/3, 1205/4, 1205/5 – del, 1205/6, 1206/1 – del, 1206/10,
1206/11, 1206/12, 1206/1 3 – del, 1206/14, 1206/15, 1206/16,
1206/2, 1206/3, 1206/4 – del, 1206/5, 1206/6 – del, 1206/7,
1206/8, 1206/9, 1208/3 – del, 1208/4 – del, 1209 – del, 1210/1,
1210/2, 1211 – del, 2042, 2043 – del, 2044, 2045 – del, 2046/1,
2046/2, 2047 – del, 2048, 2049 – del, 2050 – del, 2051/1,
2051/2, 2051/3, 2052 – del, 2053.
Površina območja OPPN meri okoli 4 ha.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava
RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat
za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
10. UPC Telemach d.o.o.
11. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
13. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba
s plinom
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska
oskrba s toplotno energijo
16. Plinovodi d.o.o..
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na
okolje,
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana, na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer lastnikov/investitorjev ter strokovnih podlag, ki bodo
izdelane za celotno območje z občinskim prostorskim načrtom
predvidenim OPPN.
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Št.

6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem
predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave
OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financirajo lastniki/investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite
pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti lastnikov/investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno
občino Ljubljana in lastniki/investitorji.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-35/2011-8
Ljubljana, dne 4. maja 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

3655

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB:

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

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

0

C)

RAČUN FINANCIRANJA:

VII.

ZADOLŽEVANJE

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA

0

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

X.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. PRETEKLEGA LETA

367.991,71
0
–367.991,71
–64.291,89

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
za leto 2011 so sestavni del tega odloka.

LUČE
1598.

Stran

B)

IX.

Objava in uveljavitev
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Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Luče za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 OUS:
U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02,
110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS,
št. 103/07 in 29/11) je Občinski svet Občine Luče na 10. redni
seji dne 9. 5. 2012 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Luče
za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Luče za leto 2011 (v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna,
računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna
Občine Luče za leto 2011 v naslednji višini:
A)

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV:

I.

SKUPAJ PRIHODKI

2.203.456,08

II.

SKUPAJ ODHODKI

1.835.464,37

III.

PRORAČUNSKI
PRESEŽEK/PRIMANJKLAJ (I-II)

v EUR

367.991,71

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-3/2012
Luče, dne 9. maja 2012
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

MIRNA PEČ
1599.

Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč
za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Mirna
Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet
Občine Mirna Peč na 13. redni seji dne 8. 5. 2012 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Mirna Peč za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč
za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2011 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu
2011 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev
in naložb in računu financiranja, ki obsega:

Stran
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A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Št.

36 / 18. 5. 2012

Skupina/Podskupina kontov
I.

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.374.923,83

DAVČNI PRIHODKI

1.973.659,16

700 Davki na dohodek na dobiček

1.823.736,00

706 Drugi davki

43.971,85
233,92
401.264,67

710 Udeležbe na dobičku in dohodki od
premoženja

141.175,82

711 Takse in pristojbine

2.575,46

712 Denarne kazni

6.223,30

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

2.900,01

KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

74

105.717,39

NEDAVČNI PRIHODKI

714 Drugi nedavčni prihodki

73

Proračun leta
2011
3.127.363,83

704 Domači davki na blago in storitve

248.390,08
3.130,00

3.130,00

PREJETE DONACIJE

450,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

450,00

TRANSFERNI PRIHODKI

748.860,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

414.044,58

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

334.815,42

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

575.406,05

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

197.524,59

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI

43

31.302,14
345.725,86
853,46
0,00
1.080.954,43
289.769,50

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

541.489,54

413 Drugi tekoči domači transferi
42

3.679.333,27

410 Subvencije

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

432 Investic. transferi proračunskim
uporabnikom

19.893,11

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–551.969,44

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

VI.

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

0,00

v EUR

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

703 Davki na premoženje

72
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C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

520.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

520.000,00

500 Domače zadolževanje

520.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

10.022,82

55

ODPLAČILA DOLGA

10.022,82

550 Odplačila domačega dolga

10.022,82

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–41.922,26

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

509.977,18

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.) =-III.

551.969,44

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

859.585,55

Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2011
sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mirna Peč za
leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz načrtovanih vrednosti
razvojnih programov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter
o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2011
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2012-2
Mirna Peč, dne 9. maja 2012
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

72.424,90
177.270,49

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.822.170,70

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.822.170,70

INVESTICIJSKI TRANSFERI

200.802,09

431 Investic. transferi pravnim
in fiz. os., ki niso prorač. upor.

180.908,98

ODRANCI
1600.

Zaključni račun proračuna Občine Odranci
za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet
Občine Odranci na 11. seji dne 4. 5. 2012 sprejel
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Št.

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Odranci za leto 2011

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Odranci
za leto 2011. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za
leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Odranci za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je
podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi
realizaciji v tem letu.
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2011.

409 Rezerve
41

A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

EUR

I.

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

1.563.481

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.145.004

71

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

640.677

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

640.677

INVESTICIJSKI TRANSFERI

23.662

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

2.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

21.662

0

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

183.715

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA …
(IV.-V.)

0

20.380

C.

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)

44.655
7.398
0

2.392

VII.

712 Denarne kazni

463

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

5.909

55

5.909

0
162.470

KAPITALSKI PRIHODKI

7.255

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

7.255

721 Prihodki od prodaje zalog

74

INVESTICIJSKI ODHODKI

402

714 Drugi nedavčni prihodki

73

134.017

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

413 Drugi tekoči domači transferi

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

909.236

NEDAVČNI PRIHODKI

42.376

B.

700 Davki na dohodek in dobiček

706 Drugi davki

282.824

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRIMANJKLJAJ)

961.289

704 Domači davki na blago in storitev

3.782

III.

DAVČNI PRIHODKI
703 Davki na premoženje

260.304

22.315

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

43

3657

481.532

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

Stran

4.000

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

2. člen
Proračun Občine Odranci za leto 2011 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:

70
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0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

0

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

411.222
35.160

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

376.062

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.561.089

40

TEKOČI ODHODKI

415.218

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

125.878

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

21.254

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

IX.

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

–3.517

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –VIII.)

–5.909

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII. –IX.=-III)

–2.392

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31. 12. 2011

112.991

3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 25.520 EUR
(konto 91) se prenese med sredstva proračunske rezerve v
leto 2012.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2011
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 70-11/2012
Odranci, dne 4. maja 2012
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

Stran
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Št.

36 / 18. 5. 2012
PIRAN

1601.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu
dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb
o uporabi priveza v pristanišču Piran,
pristanišču Portorož in pristanišču Seča

Na podlagi 12. člena Odloka o pristanišču Piran (Uradne
objave PN, št. 17/09) in 12. člena Odloka o pristanišču Portorož
(Uradne objave PN, št. 44/01) župan Občine Piran sprejme

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o načinu dodeljevanja
priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza
v pristanišču Piran, pristanišču Portorož
in pristanišču Seča
1. člen
V Pravilniku o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju
pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran, pristanišču Portorož in pristanišču Seča (Uradne objave PN, št. 9/2010) se drugi
odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Prosti privez se lahko odda prosilcu, ki je uvrščen na
seznam in ima najvišje število točk, s tem, da lahko za prosto
privezno mesto kandidirajo samo lastniki tistih plovil, katerih
plovila niso širša od plovila, ki je pred tem zasedalo isti privez.
Glede na situacijo samega priveza so dovoljena odstopanja pri
širini plovila do 10 %.
Prej navedeno ne velja za pristanišče Portorož.
V primeru, ko imata dva ali več prosilcev enako število
točk se privezno mesto lahko odda prosilcu z daljšo čakalno
dobo. Kot kriterij se upošteva datum vložitve popolne vloge za
dodelitev priveza.
Dovoljeno odstopanje, pri širini plovila do 10 %, velja tudi
pri menjavi plovila.
Prej navedeno ne velja za pristanišče Portorož.
Če ima uporabnik v pristanišču dve plovili, lahko z družitvijo privezov pridobi pravico do priveza za plovilo max. 70 %
širine obeh privezov.«.

Uradni list Republike Slovenije
contratto d'ormeggio nei porti di Pirano, di Portorose e di Sezza
(Pubblicazioni ufficiali delle PN, n.9/2010) si modifica e recita
come segue:
“L’ormeggio libero può essere assegnato al richiedente inserito nell’elenco che registra il massimo del
punteggio, considerato che per l’ormeggio libero possono candidare solamente i richiedenti, le cui dimensioni in
larghezza dell’imbarcazione non sono superiori a quelle
dell’imbarcazione ormeggiata in precedenza. Le variazioni di dimensioni ammesse, in funzione delle dimensioni
dell’ormeggio, non possono superare il 10 %.
Il comma precedente non vale per il porto di Portorose.
Nel caso due o più richiedenti abbiano lo stesso punteggio, l’ormeggio si assegna al richiedente che registra il periodo
di attesa più lungo. Il criterio adottato è la data d’inoltro della
domanda completa per l’assegnazione dell’ormeggio.
La variazione ammessa delle dimensioni nella misura del 10 % della larghezza vale anche in caso di permuta
dell’imbarcazione.
Il tutto non vale per il porto di Portorose.
Se l’utente dispone di due imbarcazioni ha la facoltà di
acquisire mediante l’unione di due ormeggi il diritto d’ormeggio
per un’imbarcazione, le cui dimensioni in larghezza non superano il 70 % della larghezza di entrambi gli ormeggi.”
Articolo 2
Nel primo comma dell’articolo 6 si aggiunge una nuova
alinea, che recita:
“– se l’utente non rispetta le indicazioni dell’amministratore
del porto.”
Articolo 3
Il presente Regolamento entra in vigore l’ottavo giorno
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Slovenia.
Pirano, li 11 aprile 2012
N. 359/02-12
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

2. člen
V prvem odstavku 6. člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»– če uporabnik ne upošteva navodil upravljavca pristanišča.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 359/02-12
Piran, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Ai sensi dell'articolo 12 del Decreto sul porto di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle PN, n. 17/2009) e dell'articolo 12 del Decreto sul porto di Portorose n 12. (Pubblicazioni ufficiali delle PN,
n. 44/2001), il Sindaco del Comune di Pirano approva il seguente

PIVKA
1602.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje središča
Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 80/10 – ZUPUDPP)
– v nadalj.: ZPNačrt) ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99, 77/00 – popr., 24/01, 110/05, 52/07, 29/07 –
obvezna razlaga, 54/10) je župan Občine Pivka sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku
priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje središča Pivke
(pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5)

REGOLAMENTO
sulle modifiche del sulle modalità
di assegnazione dell’ormeggio e di stipulazione
del contratto d’ormeggio nei porti di Pirano,
di Portorose e di Sezza

1. člen
1. člen (uvodna določba) se dopolni z: »(območje pEUP
PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5 ter 30, 34/1)«.

Articolo 1
Il secondo comma dell'articolo 3 del Regolamento sulle
modalità di assegnazione dell'ormeggio e di stipulazione del

2. člen
2. člen (ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega
načrta) se v (1) točki dopolni z:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

»PI 34/1 in delno PI 30 je vključena v območje na podlagi
šestega in petega odstavka 177. člena Odloka o OPN.«
2. člen (ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega
načrta) se v (4) točki dopolni z:
»OPPN za središče Pivke se pripravlja na pobudo občine
Pivka, z namenom določiti pogoje in rešitve za načrtovanje
prostorskih ureditev:
– Mestnega trga in mestne promenade,
– V območju zgoščanja v zaledju mestnega središča
zahodno od Kolodvorske ceste,
– Dugih ureditev potrebnih za delno prenovo naselja in
– Omrežij gospodarske javne infrastrukture ter
– ureditve negovalne bolnice med Kolodvorsko cesto,
Radohovsko potjo in spomenikom NOB, po predhodno podani
pobudi zasebnega investitorja v sklopu javne urbanistične delavnice v januarju 2012.«
3. člen
3. člen (območje prostorskega načrta) se v (1) točki dopolni z:
»Območje obsega podenote urejanja prostora PI 12/2, PI
12/3, PI 12/4 in PI 12/5, PI 30 in PI 34/1 in obsega območje trške strukture ob Kolodvorski cesti med križiščema s Snežniško
cesto in Potjo na Orlek in območje novejše strukture ob Kolodvorski cesti med kriščem s Potjo na Orlek in križiščem z Ulico
27. aprila, ki se nahaja pretežno na zahodni strani Kolodvorske
ceste in delno degradirano območje z mešano strukturo med
Kolodvorsko cesto, Radohovsko potjo in spomenikom NOB.«
3. člen (območje prostorskega načrta) se v (2) točki dopolni z:
»Južni del območja (del PI 30 in PI 34/1) je na zahodni
strani omejen s Kolodvorsko cesto, na južni z Radohovsko
cesto, na severni in vzhodni strani pa z zelenimi površinami
Habjanovega griča.«
3. člen (območje prostorskega načrta) se v (3) točki spremeni v:
»Obravnavano območje obsega skupaj 7,6 ha.«
4. člen
4. člen (način pridobitve strokovnih rešitev) se v (1) točki
dopolni z:
»– Idejna rešitev za negovalno bolnico (izdelovalec Irena
Debevc s.p.).«
5. člen
5. člen (roki za pripravo in posamezne faze), tabela se
dopolni s fazami:
»– 4a – sprejem in objava dopolnitve sklepa o začetku
priprave
– 4b – priprava dopolnitve osnutka
– 4c – pridobitev smernic NUP in obvestila MOP ali je
potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje za dopolnitev osnutka.
V tabeli se od faze 5 dalje spremenijo predvideni termini v:
Faza

Predvideni
termini

5.

Priprava dopolnjenega osnutka OPPN
za javno razgrnitev *

6.

Javna razgrnitev in javna obravnava

7.

Priprava in sprejem stališč do pripomb
in predlogov z javne razgrnitve

8.

Sprejem OPPN v 1. branju na seji
Občinskega sveta Občine Pivka

maj 2012

9.

Priprava predloga OPPN

junij 2012

10.

Pridobitev mnenj NUP **

julij 2012

11.

Priprava usklajenega predloga OPPN

julij 2012

april 2012
april, maj
2012
maj 2012
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Stran

Faza

3659

Predvideni
termini

12.

Obravnava in sprejem usklajenega
predloga OPPN na seji Občinskega
sveta Občine Pivka

13.

Objava odloka OPPN
v Uradnem listu RS

avgust 2012
september
2012
«

6. člen
6. člen (nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi OPPN) se v (1) točki dopolni z:
»– Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11 (za nepremičnine), Ljubljana.«
7. člen
7. člen (financiranje) se dopolni z:
»Investitor negovalne bolnice financira geodetski načrt za
območje negovalne bolnice, Občina Pivka financira dopolnitev
OPPN središče Pivke iz proračuna Občine Pivka za leto 2012.«
8. člen
(določitev objave)
Dopolnitev sklepa se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletnem naslovu http://www.pivka.si.
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2012-25
Pivka, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

1603.

Sklep o dopolnitvah Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje Parka vojaške zgodovine ((p)EUP
PI 46, PI 47)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 80/10 – ZUPUDPP)
– v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 30. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 – popr., 24/01, 110/05, 52/07,
29/07 – obvezna razlaga, 54/10) je župan Občine Pivka sprejel

SKLEP
o dopolnitvah Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje Parka vojaške zgodovine
((p)EUP PI 46, PI 47)
1. člen
6. člen (nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi OPPN) se v (1) točki dopolni z:
»– Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11 (za nepremičnine), Ljubljana.«
2. člen
(določitev objave)
Dopolnitev sklepa se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletnem naslovu http://www.pivka.si.

Stran

3660 /

Št.

36 / 18. 5. 2012

Uradni list Republike Slovenije

3. člen

703 Davki na premoženje

(uveljavitev sklepa)

704 Domači davki na blago in storitve

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

706 Drugi davki
71

Št. 032-1/2012-26
Pivka, dne 29. marca 2012

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premoženja

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

1604.

72

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška
Slatina na 16. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel naslednji

Ukine se status javnega dobra na parc. št. 243/13-0 k.o.
1196 Brestovec (ID 5906893) in se na omenjeni parceli vknjiži
lastninska pravica v korist Občine Rogaška Slatina.
Št. 0320-0003/2012-01
Rogaška Slatina, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

3.130

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
za leto 2011 obsega:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

3.790.610

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.553.735

DAVČNI PRIHODKI

2.407.457

700 Davki na dohodek in dobiček

1.932.282

70

99.906

KAPITALSKI PRIHODKI

30.620

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

16.802
0
13.818

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

1.206.255

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

856.255

741 Prejeta sredst. iz držav. proračuna
iz sred. proračuna EU

350.000

TEKOČI ODHODKI

591.094

400 Plače in drugi izdatki za zaposlene

149.633

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

23.396

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

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42
43

v EUR
A.

714 Drugi nedavčni prihodki

40

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za leto 2011.

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08,
49/09 in 38/10 – 1847) in 15. členom Statuta Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici na 14. redni seji dne 8. 5. 2012 sprejel

40.997

II.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1605.

146.278

712 Globe in druge denarne kazni

722 Prihodki od prodaje zemljišča
in nematerialnega premoženja

74

890

2.245

721 Prihodki od prodaje zalog

73

SKLEP

408.907

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

ROGAŠKA SLATINA

65.378

III.

3.463.009

415.897
0
2.168
1.048.744
25.522

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

658.401

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

135.987

413 Drugi tekoči domači transferi

228.834

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.757.262

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.757.262

INVESTICIJSKI TRANSFERI

65.909

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

18.600

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

47.309

PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

327.601

Uradni list Republike Slovenije

Št.

RAČUN FINANČINIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(75)

1.003

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(750+751+752)

1.003

750 Prejeta vračila danih posojil

1.003

1606.

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

VI.

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

1.003

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADLOŽEVANJE

0

50

ZADLOŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

550 Odplačilo domačega dolga

0

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Stran

3661

ŠKOCJAN

B.

75
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328.604
0

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan
za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 15. in 99. člena
Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 14. redni seji dne 8. 5. 2012 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Škocjan za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škocjan
za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2011
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škocjan
za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt
razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o
načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi
realizaciji v tem letu.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
Konto
I.
70

–327.601

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Naziv konta

3. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada za takso za
obremenjevanje voda v višini 107.795,98 EUR se prenesejo v
leto 2012 in se porabijo za investicije na področju odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode.

3.238.363

TEKOČI PRIHODKI

2.655.789

DAVČNI PRIHODKI

2.416.403

700 Davki na dohodek in dobiček

2.221.760

704 Domači davki na blago in storitve
71

71.241

NEDAVČNI PRIHODKI

239.386

710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premoženja

160.777

711 Takse in pristojbine

1.695

712 Globe in druge denarne kazni

2.523

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

5. člen
Sestavni del zaključnega računa je tudi posebni del ter
načrt razvojnih programov.

72

6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

73

Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

111.520

706 Drugi davki

4. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2011 v višini
481.200,24 EUR se vključijo v proračun Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2012.

Št. 4103-0001/2012
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 8. maja 2012

Realizacija do
31. 12. 2011

SKUPAJ PRIHODKI

703 Davki na premoženje
141.480

v EUR

74

215

714 Drugi nedavčni prihodki

74.176

KAPITALSKI PRIHODKI

24.991

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

24.991

PREJETE DONACIJE

5.670

730 Prejete donacije iz domačih virov

5.670

TRANSFERNI PRIHODKI

551.913

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

209.002

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev Evropske Unije

342.911

Stran

3662 /

Št.
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II.

SKUPAJ ODHODKI

3.327.511

40

TEKOČI ODHODKI

904.021

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

311.295

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

42

43

TEKOČI TRANSFERI

50.493
523.300
6.933

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

826.244

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanov.

72.453

413 Drugi domači transferi

195.406

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.154.955

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.154.995

INVESTICIJSKI TRANSFERI

21.665

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

15.665

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

6.000

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

–89.148

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA

50.581

55

ODPLAČILA DOLGA

50.581

550 Odplačila domačega dolga

50.581

IX.

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

Št. zadeve 410-0005/2012
Škocjan, dne 8. maja 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

1.246.870
152.767

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I. – II.)

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2011
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

12.000

410 Subvencije

III.

Posebni del in načrt razvojih programov se objavita na
spletni strani Občine Škocjan.

–139.729

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–50.581

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

89.148

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

605.440

ŠKOFJA LOKA
1607.

Pravilnik o subvencioniranju nakupa
in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Škofja Loka

Občinski svet Občine Škofja Loka je na podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2
s spremembami), 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 33/10), 20. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list
RS, št. 98/07 in 30/10), Operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije (za obdobje 2005–2017) in 31. člena Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih
storitev (Uradni list RS, št 13/09 in 14/11) na 14. redni seji dne
26. 4. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju nakupa in gradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Škofja Loka
1. člen
Splošno
(1) Predmet tega pravilnika je subvencioniranje dela stroškov nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v
nadaljevanju: mKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz
stanovanjskih stavb.
(2) Občina Škofja Loka skladno z Operativnim programom
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za namen
subvencioniranja nakupa in gradnje malih (individualnih ali
skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot
na poselitvenih območjih zagotavlja proračunska sredstva. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za
obremenjevanje vode, izražena v BPK(5). 1 PE je enak 60 g
BPK(5)/dan (PE). Za uporabo tega pravilnika je PE uporabljen
kot enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
2. člen
Višina sredstev
(1) Višina sredstev je določena vsakokrat v proračunu
Občine Škofja Loka za tekoče leto. Sredstva bodo dodeljena
upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do
porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
(2) Višina subvencije za vsako mKČN znaša 15 % nabavne vrednosti mKČN z DDV, vendar največ 500,00 EUR
za posamezno stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne
vrednosti mKČN z DDV.
(3) V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno mKČN je do subvencije upravičena vsa-

Uradni list Republike Slovenije
ka posamezna stavba v višini 15 % nabavne vrednosti mKČN z
DDV, vendar največ 500,00 EUR za posamezno stanovanjsko
stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti mKČN z DDV.
3. člen
Upravičenci
(1) Do subvencije je upravičena izključno fizična oseba, ki je
lastnik/solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine
Škofja Loka in ima stalno prebivališče v Občini Škofja Loka (kumulativno), stavba pa stoji na območju občine, kjer po državnem
in po občinskem predpisu ni obvezna izgradnja javne kanalizacije.
(2) Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji stanovanjske stavbe, ki stoji ali je v gradnji na
območjih, za katere po državnem in po občinskem predpisu obstaja obveza Občine Škofja Loka zagotoviti odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje komunalnih odpadnih vod na javni komunalni
čistilni napravi. Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.
(3) Na podlagi ugotovitve in izjave izvajalca javne službe,
da stavbe v območju, kjer že obstaja javna kanalizacija ali obstaja obveza Občine Škofja Loka zgraditi javno kanalizacijo, ni
tehnično možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni
kanalizacijski sistem, strokovna služba Občine Škofja Loka
lahko odobri subvencijo po tem pravilniku.
(4) Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem
letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, imajo ob
ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu.
4. člen
Javni razpis
Natančnejše pogoje za dodelitev subvencij Občina Škofja
Loka določi v besedilu razpisa na podlagi tega pravilnika.
5. člen

Št.

3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja
Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska
uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz zemljiške
knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0028/2012
Škofja Loka, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

ZREČE

6. člen

Št. 354-0037/2012
Škofja Loka, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

1608.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 126/07) in 16. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski
svet Občine Škofja Loka na 14. redni seji dne 26. 4. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da naslednjim
nepremičninam preneha status javnega dobra:

3663

2. člen
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko
pravico Občina Škofja Loka.

(1) Občina Škofja Loka za vsako leto objavi javni razpis,
v katerem določi postopek in pogoje za dodelitev subvencij po
tem pravilniku.
(2) Vlagatelji lahko vlogo oddajo kadarkoli v tekočem letu,
vendar ne pred objavo razpisa.

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stran

1. parc. št. 1086/5, k.o. 2026 – Pevno, pot v izmeri 68 m2,
2. parc. št. 1083/4, k.o. 2026 – Pevno, pot v izmeri
407 m2,
3. parc. št. 1083/6, k.o. 2026 – Pevno, pot v izmeri
127 m2,
4. parc. št. 1680/12, k.o. 2027 – Stara Loka, dvorišče v
izmeri 24 m2,
5. parc. št. 1691/2, k.o. 2028 – Dorfarje, dvorišče v izmeri
114 m2,
6. parc. št. 1540/2, k.o. 2036 – Sopotnica, cesta v izmeri
105 m2.

Rok in način prijave

Veljavnost in objava
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1609.

Sklep o začetku priprave Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče v letu 2012

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB, 55/09 in 57/10)
sprejemam

SKLEP
o začetku priprave Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1
Zreče v letu 2012
1. člen
Predmet
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče (Uradni list RS,
št. 23/98, 63/99, 23/00, 72/01, 110/4 in 101/06 v nadaljevanju:
spremembe ZN SN 1 Zreče.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Spremembe ZN SN 1 Zreče so potrebne zaradi prilagoditve veljavnih odlokov novi zakonodaji (Uredba o vrstah
objektov glede na zahtevnost – Uradni list RS, št. 37/08 in
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99/08) za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov za
lastne potrebe ter možnost parcelacije in gradnje poslovno
stanovanjske zgradbe na rezervni površini v skrajnem vzhodnem delu zazidave med TP Zreče (T321-T610 K 652) in
cesto k Vrtnarstvu Zreče.
3. člen
Območje
Območje sprememb ZN SN 1 Zreče se nanaša na celotno
območje ZN SN1 Zreče znotraj mej ureditve z rezervno površino na zemljišču parc. št. 1400 in 1401 – del k.o. 1100 Zreče
na skrajni severovzhodni meji obravnave.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Zreče – http://www.zrece.eu.
Št. 3505-0005/2012-11
Zreče, dne 11. maja 2012
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve, in drugi udeleženci,
ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske
projekte in vzdrževanje nepremičnin, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS
za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000
Maribor,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13,
3000 Celje; za področje gozdarstva,
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor; za področje oskrbe z električno energijo,
– SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Matije Gubca 2,
Murska Sobota, področje ravnanja z odpadki,
– Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje: za
področje CATV,
– Mestni plinovodi Koper d.o.o., Distribucija plina PE
Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 1, Žalec: za področje oskrbe s
plinom,
– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za področje
oskrbe s pitno vodo in ravnanje z odpadnimi vodami,
– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za področje
občinskih cest in javnih površin.
Drugi udeleženci:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na
okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave sprememb ZN SN 1 Zreče
izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve, ki so podlaga za pripravo sprememb
ZN SN 1 Zreče se nanašajo na obravnavano območje, zagotovi
Občina Zreče.
6. člen
Roki za pripravo
Izdelava osnutka sprememb ZN SN 1 Zreče je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava
dopolnjenega osnutka je predvidena štirinajst dni po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb ZN SN 1 Zreče je
predviden osem mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa.
Upoštevani so okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Pripravo sprememb ZN SN 1 Zreče financira Občina
Zreče.

ŽELEZNIKI
1610.

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Železniki

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Železniki
(Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 12. redni seji dne 10. 5. 2012 sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Železniki
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine
Železniki (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja
do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo
javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
javne službe.
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2. PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
Javna služba po tem odloku obsega storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki
prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:
– storitve prepisane obdelave mešanih komunalnih odpadkov;
– storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje,
vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz
prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke,
– storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja
komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov.
3. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost
izvaja na celotnem območju občine.
5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki na območju občine imajo pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način
pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja varstvo okolja in
na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom
sprejetim po javnem pooblastilu.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v
primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetih
predpisov.
4. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen

Št.
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– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.
(2) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in vzdrževati kataster komunalnih naprav v skladu s predpisi. Stroški
se krijejo iz proračunskih sredstev občine.
6. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki
ureja področje varstva okolja, podzakonskimi akti, sprejetimi na
njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi akti sprejetimi na
podlagi javnega pooblastila.
7. OBSEG MONOPOLA
9. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz
drugega člena tega odloka na celotnem območju občine iz
4. člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za
izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju občine
iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
8. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske
pogodbe.
11. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 15 let.

(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko
tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske
javne službe so:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen
za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne
službe,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če
so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu
predložiti program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in
načrt ravnanja z odpadki z oceno stroškov.
5. JAVNO POOBLASTILO
7. člen
(javno pooblastilo)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe
opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, in sicer:

9. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz:
– plačil uporabnikov storitev javne službe,
– drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
10. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
13. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa
se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje
koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve,
kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
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11. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
14. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne
službe občinske uprave občine in občinski svet občine.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje
pristojni organ občinske uprave.
12. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter
druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne
službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa
v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je
koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti
javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo
v koncesijski pogodbi.
18. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za
to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju
dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi
in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha
obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom
koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte
in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico
do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje
gospodarskih javnih služb.
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19. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski
pogodbi.
13. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
20. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.
21. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega
akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
(4) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni
interes za izvedbo postopka javnega razpisa in podelitvi koncesije za opravljanje dejavnosti javne službe, imenuje skupno
strokovno komisijo in izvede skupni javni razpis.
22. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi
zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.
23. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno
naročanje.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in
dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo
vlog. V primeru izvedbe skupnega javnega razpisa iz 21. člena
tega odloka mora imeti občina vsaj enega predstavnika v strokovni komisiji, ki ga imenuje župan.
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.
14. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
24. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 23. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati,
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
15. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE
25. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.
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16. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
16.1 Prenos koncesije
26. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem
koncesionarja.
16.2 Višja sila
27. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov,
ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v
nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
16.3 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
28. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim
osebam.
16.4 Začasen prevzem
29. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski
pogodbi.
16.5 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
30. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo
dogovorjena drugačna odgovornost.
16.6 Zavarovanje odgovornosti za škodo
31. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in
za škodo.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s
koncesijsko pogodbo.
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17. KONČNA DOLOČBA
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-4/2012-013
Železniki, dne 10. maja 2012
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

1611.

Odlok o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Železniki

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10),
149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS,
št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 108/09), 3. in 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. člena Zakona
o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), Uredbe
o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in 16. člena Statuta
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski
svet Občine Železniki na 12. redni seji dne 10. 5. 2012 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Železniki
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, prevoza
komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine
Železniki (v nadaljevanju: občina).
3. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe,
ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne
službe, ki so lastnina občine,
7. cene storitev javne službe,
8. javna pooblastila izvajalca javne službe,
9. nadzor nad izvajanjem javne službe,
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10. kazenske določbe,
11. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
javne službe.
4. člen
(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop
do storitev javne službe;
– zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih
odpadkov;
– zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih
odpadkov oziroma preda v sežig;
– zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo
ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne
embalaže, ki je komunalni odpadek;
– uveljavitev načela 'stroške plača povzročitelj komunalnih
odpadkov';
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo predpisi s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.
6. člen
(pojmi)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je
določen v predpisih s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.
7. člen
(strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju opravljanja dejavnosti javne službe so naloge, ki se
nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe,
– strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe,
– financiranje dejavnosti javne službe,
– opravljanje drugih nalog določenih z zakonom.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja pristojni
organ občinske uprave.
(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka tega
člena se lahko poveri izvajalcu javne službe.
8. člen
(subsidiarno ukrepanje)
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške
odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali
določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev
obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče
drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun občine zagotoviti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter
oddajo teh odpadkov v obdelavo.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati
vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javna služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
iz drugega člena tega odloka se opravlja s podelitvijo koncesije
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na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi
s tem odlokom.
(2) Javna služba obdelave mešanih komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov se opravlja s podelitvijo koncesije na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
3. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
3.1 Vrsta in obseg storitev javne službe
10. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu
javne službe, in sicer:
– storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih;
– storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov zaradi
oddaje v nadaljnjo obdelavo in do odlagališča za nenevarne
odpadke;
– storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov (ki vključuje sortiranje, s katerimi se spreminja lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim
odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi
v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega
ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo);
– storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov
zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje,
vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke,
– storitve skladiščenja odpadkov pri izvajalcu obdelave do
njihove predelave ali odstranjevanja,
– storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja
komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja
javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
11. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za vse
uporabnike storitev javne službe.
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno
ali začasno prebiva ena ali več oseb;
– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu, najemna
in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je dolžan obvestiti
izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega
odstavka v roku osmih dni od izpolnitve predpisanih pogojev.
Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge prostore, so
dolžni v najemni pogodbi določiti, kdo je plačnik komunalnih storitev in o tem takoj pisno obvestiti izvajalca javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov. Če tega ne storijo, stroški storitev
javnih služb bremenijo lastnike nepremičnin. Spremembo plačnika
izvajalec upošteva pri obračunu storitev s prvim dnem v naslednjem mesecu po prejemu pisnega obvestila. Navedeno velja
tudi v primerih, ko lastnik stanovanjske ali druge prostore odda v
uporabo ali souporabo tretji osebi na podlagi kateregakoli drugega
pravnega posla ali kateregakoli drugega razmerja.
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelno pravice
in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
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(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti
uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne
službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela
objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb
oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna
dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več
nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino
posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(7) Zavezanci za plačilo storitev javne službe postanejo
uporabniki z vzpostavitvijo statusa iz drugega odstavka tega
člena.
(8) Začasni izostanek uporabe objekta, za katerega se
obračunavajo storitve po tem odloku, zavezanca na odvezuje
plačila storitve javne službe.
(9) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti
po tem odloku. Breme dokazovanja dejstva iz prejšnjega stavka
je na strani lastnika.
(10) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo z izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki,
v kateri se dogovorijo o načinu zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov. Navedene osebe morajo pogodbo skleniti v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, najkasneje pa v roku 30 dni
od začetka opravljana dejavnosti.
3.1.1 Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
12. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje ločene
frakcije komunalnih odpadkov:
– papir in karton, vključno z drobno odpadno embalažo iz
papirja ali kartona,
– drobna odpadna embalaža iz stekla,
– drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih
materialov,
– drobna odpadna embalaža iz kovine,
– biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki
in zeleni vrtni odpad),
– mešana odpadna komunalna embalaža zbrana od vrat
do vrat,
– kosovni odpadki,
– nevarni odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne
frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno
na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, se zbirajo kot
mešani komunalni odpadki.
(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke
izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označene
zabojnike, posode ali vreče, postavljene na prevzemnih mestih,
zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, ki so določeni
s tem odlokom.
13. člen
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij)
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
– redno prevzemanje odpadne embalaže zbrane po sistemu od vrat do vrat,
– redno prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov od
gospodinjstev ter pravnih in fizičnih oseb (s.p.),
– redno prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih mestih
in v zbiralnicah ločenih frakcij,
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
– redno prevzemanje bioloških odpadkov,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov.
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(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo:
– redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji
komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih
zbiralnicah nevarnih frakcij.
(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega
člena določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami, ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami. Program za vsako
naslednje leto izdela izvajalec javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in ga posreduje občini v potrditev najpozneje do 15. oktobra v tekočem letu.
14. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih
frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za prevzemanje ločenih
frakcij komunalnih odpadkov iz 12. člena tega odloka.
(2) Zbiralnice ločenih frakcij so praviloma prostorsko razporejene:
– v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj ena
zbiralnica na najmanj vsakih 500 prebivalcev;
– najmanj ena zbiralnica ob večjih trgovinah ali trgovskih
centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških
vrtcih;
– najmanj ena zbiralnica v naseljih z manj kot 500 prebivalci.
(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja
odvoz ločenih frakcij.
(4) Ne glede na določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko izvajalec javne službe organizira prevzemanje ločenih frakcij po sistemu “od vrat do vrat”. Na območju, kjer
se vse ali del ločenih frakcij zbira po sistemu “od vrat do vrat”
izvajalcu javne službe ni potrebno zagotoviti zbiralnic ločenih
frakcij za tiste ločene frakcije, za katere je organizirano zbiranje
“od vrat do vrat”.
15. člen
(zbiralnice nevarnih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje nevarnih
frakcij zagotoviti v zbirnem centru, ki mora biti opremljen s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje
nevarnih frakcij komunalnih odpadkov.
(2) V naseljih z več kot 1.000 prebivalci, v katerih ni zbiralnice nevarnih frakcij, se ločeno zbiranje nevarnih frakcij zagotavlja
najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij po vnaprej določenem urniku, ki ga določi izvajalec
javne službe.
(3) Če je premična zbiralnica iz prejšnjega odstavka tovorno vozilo, mora njegov postanek v posameznem naselju trajati
vsaj eno uro.
(4) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov v naseljih iz drugega odstavka tega člena najmanj
štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični
zbiralnici obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom,
objavljenim v sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno
običajen način.
16. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic)
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega
pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne
ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve
zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, občina zagotovi drugo primerno javno površino. Če zbiralnice (ekološkega
otoka) ni mogoče urediti na javni površini, se lahko uredi tudi
na zasebnem zemljišču, ki je dostopno za transportna vozila,
če lastnik zemljišča poda pisno soglasje k ureditvi zbiralnice na
njegovem zemljišču.
(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki
ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in
oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne
frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilnikom.
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(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako,

– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da
je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje
skladno s predpisi,
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov.
(4) V zbirnem centru mora nevarne frakcije, ki jih oddajajo
povzročitelji komunalnih odpadkov, prevzemati za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena oseba.
(5) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije
in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in jih v
začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s
tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov
ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
17. člen
(prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov)
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej
določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe
v tipiziranih posodah in tipiziranih zabojnikih, ki so določeni s
tehničnim pravilnikom.
(2) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih določa tehnični
pravilnik, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih
razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti
od prevzemnega mesta ali izrednega povečanja količine odpadkov) ni mogoče uporabiti posode ali zabojnika iz prejšnjega
odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do prevzema hraniti
odpadke pri sebi.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
mešanih komunalnih odpadkov na območju občine v skladu s
sprejetim letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami iz tretjega odstavka 13. člena tega odloka.
18. člen
(velikost in število obveznih posod
za posamezne uporabnike)
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne
službe tako, da stimulira ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena se število obveznih posod ali zabojnikov in
njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov
skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev
posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mešanih
komunalni odpadkov določijo skupne posode ali zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z
merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.
(3) Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo
in vzdrževanje tipiziranih posod, zabojnikov ali vrečk za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih.
(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec javne
službe določi ustrezno povečanje prostornine posode ali zabojnika oziroma povečanje števila posod ali zabojnikov.
19. člen
(prevzemna mesta)
(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se prevzemno
mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču uporabnika.
(2) Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe v soglasju z uporabnikom. Če do soglasja ne pride, določi prevzemno mesto na predlog katere koli stranke pristojni organ
občinske uprave.
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(3) Prevzemno mesto je lahko od roba prometne poti smetarskega vozila oddaljeno največ 5 m ali je lahko izjemoma na
drugih mestih, kar je določeno s tehničnim pravilnikom.
(4) Za prevzem odpadkov na prevzemnih mestih mora
izvajalec javne službe zagotoviti primerna vozila za prevoz odpadkov.
20. člen
(zbirna mesta)
(1) V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih, ki so
nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri
uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da
se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in
onesnaževanja okolice.
(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja
komunalnih odpadkov zagotoviti, da se tipizirana vreča, posoda
ali zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po
prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike takoj vrne
na zbirno mesto.
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.
21. člen
(zbirni center)
(1) V občini je potrebno zagotoviti najmanj en zbirni center.
(2) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah
za naslednje frakcije:
– papir in karton vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno
embalažo iz papirja in kartona,
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih plastičnih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebujejo nevarnih snovi in
– kosovne odpadke.
(3) V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki imajo
status uporabnika iz gospodinjstva.
22. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in
vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo,
razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna
uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in
– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do
onesnaževanja okolja.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem
v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladiščenje,
predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi
vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja
do raztresanja odpadkov.
23. člen
(predhodno skladiščenje)
(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe obdelave odpadkov zagotoviti skladiščenje komunalnih odpadkov
pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja
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komunalnih odpadkov z namenom, da se odpadki v določenem
času pripravijo za prevoz do osebe, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.
(2) V storitev iz prejšnjega odstavka je vključen tudi prevoz
preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi na odlagališče za
nenevarne odpadke.
24. člen
(prevzemanje kosovnih odpadkov)
(1) V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne
glede na število prebivalcev najmanj enkrat v koledarskem letu
zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov od vrat do vrat
oziroma na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov, ki jih določi
izvajalec javne službe v obvestilu iz tretjega odstavka tega člena.
(2) V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega
odstavka mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki se
uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom iz prejšnjih
dveh odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno običajen način.
(4) Imetniki kosovnih odpadkov morajo preden prepustijo te
odpadke izvajalcu javne službe zagotoviti, da se kosovni odpadek
večjih dimenzij razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
25. člen
(javne prireditve)
(1) Za čas trajanja javne prireditve na prostem, mora organizator na svoje stroške na kraju prireditve zagotoviti posode ali
zabojnike za ločeno zbiranje ločenih frakcij.
Izvajalec javne službe in organizator prireditve podrobneje
dogovorita vrsto in obseg storitve glede na pričakovano število
udeležencev.
(2) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o
nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe
prireditve. Organizator je dolžan po prireditvi prireditveni prostor
očistiti in odpadke pripraviti za predajo izvajalcu javne službe.
26. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito
odloženi komunalni odpadki, odredi občinska inšpekcija izvajalcu
javne službe njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki na račun lastnika zemljišča,
v primeru, da izvaja posest nad zemljiščem druga oseba, pa na
račun osebe, ki izvaja posest. Pritožba zoper odločbo ne zadrži
njene izvršitve.
(2) Če se kasneje odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, ima občina pravico in dolžnost od njega izterjati
vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(3) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v
lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih
odpadkov občinska inšpekcija lastniku ali drugemu posestniku
zemljišča. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
3.1.2 Obdelava komunalnih odpadkov
27. člen
(obdelava komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo storitve
obdelave komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje s komunalnimi odpadki, v kar sodi tudi sortiranje ločeno
zbranih odpadkov.
28. člen
(razvrščanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se z izvornim razvrščanjem komunalnih odpadkov zagotavlja predhodno ločevanje komunalnih
odpadkov na osnovne frakcije:
– odpadna komunalna embalaža (vse frakcije),
– druge ločene frakcije (papir, steklo, kovine), ki niso odpadna komunalna embalaža,
– biološki odpadki,
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– kosovni odpadki,
– nevarni odpadki.
29. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se zagotavljajo storitve tehtanja:
– mešanih komunalnih odpadkov pred obdelavo,
– ostankov odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov,
– odpadne embalaže po vrstah, katero mora izvajalec javne službe skladno s predpisi oddati osebi za ravnanje z odpadno
embalažo,
– ločene frakcije, ki gredo v predelavo,
– nevarne frakcije, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje,
– vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki se oddajo v predelavo,
– drugih odpadkov, kadar je to določeno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
3.1.3 Odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
30. člen
(odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov)
(1) Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih
v skladu z določili predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov na
odlagališčih.
(2) Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je brez predhodne obdelave dovoljeno odlagati inertne odpadke, kadar njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali druge odpadke, če
njihova obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevarnosti
za človekovo zdravje ali okolje, ne prispeva k namenu, da se v
celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih
vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami
snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak, in v zvezi z
globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih
plinov in preprečijo tveganja za zdravje ljudi.
(4) Za obdelane komunalne odpadke se štejejo mešani komunalni odpadki, ki so obdelani v sortirnicah mešanih komunalnih odpadkov ali na centru za ravnanje s komunalnimi odpadki.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
31. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe
zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme iz 40. člena tega odloka;
– redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje,
vključno z rednim razkuževanjem in pranjem;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov;
– redni prevzem frakcij komunalnih odpadkov brez povzročanja emisije prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov;
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o ravnanju s komunalnimi odpadki in zbranih komunalnih odpadkih
skladno s predpisi, ki urejajo ravnanja z odpadki;
– zagotavljanje podatkov, potrebnih za spremljanje ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih določi pristojni organ;
– evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po posameznem imetniku odpadkov;
– druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in
predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora z odpadki ravnati tako,
da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča
škodljivih vplivov na okolje, zlasti:
– čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
– čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi
vonjavami,
– škodljivih vplivov na območje, na katerih je predpisan
poseben pravni režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje
narave,
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– škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v
skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino.
32. člen
(register prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov mora voditi register prevzemnih mest z naslednjimi
podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne odpadke,
– identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe, v kateri nastajajo mešani komunalni
odpadki,
– ulica in hišna številka stavbe.
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji
podatki, ki so potrebni za določitev cene in obračun storitev
javne službe:
– firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov,
– število članov posameznega gospodinjstva v stavbi,
– število zaposlenih in dejavnost za pravne osebe in fizične osebe (s.p.), ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko
dejavnost,
– velikost in število posod ali zabojnikov oziroma delež na
skupni posodi ali zabojniku po posameznem uporabniku,
– količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov po
posameznem uporabniku.
(3) Izvajalec javne službe mora podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena redno, najmanj pa enkrat letno ažurirati.
33. člen
(javna obvestila)
(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih
frakcij ali premično zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, z
naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno
običajne načine obvestiti o:
– lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra in drugih objektov in
naprav potrebnih za izvajanje javnih služb;
– času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega centra in drugih objektov in naprav potrebnih za izvajanje
javnih služb;
– ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo;
– načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
– načinu predvidene obdelave ali oddajanja ločeno zbranih
frakcij;
– drugih pogojih za prevzem.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov na območju, za katerega uredi prevzemanje bioloških
odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih javnega obveščanja
in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:
– območju in načinu prepuščanja bioloških odpadkov;
– drugih pogojih za prepuščanje bioloških odpadkov;
– pogojih, pod katerimi se zbrani biološki odpadki oddajajo
v obdelavo, obveščanje pa ponoviti vsakih šest mesecev.
34. člen
(redno obveščanje)
Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno obveščati in
na druge načine seznanjati uporabnike, da:
– izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in
jih prepuščajo na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij
ali zbirnih centrih,
– izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih oddajajo v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,
– prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi
snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot nevarne
frakcije,
– hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo za
okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne službe,
– ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,
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– ne mešajo bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi
odpadki,
– prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge ločene ali nevarne frakcije, za katere je zbiranje s predpisom urejeno
na poseben način, tako kot je predpisano,
– prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja
v gospodinjstvih in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih mestih
ali v zbirnih centrih,
– razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak
ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih
odpadkov,
– je prepovedano mešanje bioloških odpadkov z drugimi
komunalnimi odpadki, vključno z zelenim vrtnim odpadom,
– izločajo vse biološko razgradljive odpadke iz komunalnih
odpadkov in njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne
službe kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti lastne predelave
v kompost v hišnih kompostnikih.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
JAVNE SLUŽBE
35. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja
storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na
območju občine po posameznih kategorijah uporabnikov,
– do uporabe skupne posode ali zabojnika za mešane komunalne odpadke pod pogojem, da izvajalcu javne službe predložijo soglasja vseh uporabnikov skupne posode, v katerih navedejo
tudi delež posameznega uporabnika za obračun storitev,
– do uskladitve velikosti ali števila posod oziroma zabojnikov
skladno z evidentiranim številom opravljenih prevzemov odpadkov, vendar ne več kot enkrat letno.
(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti in/ali
števila posod oziroma zabojnikov za odpadke na podlagi zahteve
uporabnika iz tretje alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da:
– prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od
prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, določene
na podlagi tehničnega pravilnika oziroma če število posod oziroma
zabojnikov ni manjše od števila posod, določenega na podlagi
istega pravilnika, in če
– ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih mesecev komunalni odpadki prepuščali na prevzemnem mestu te stavbe v
zaprtih in ne popolnoma polnih posodah oziroma zabojnikih.
36. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo obveznost:
– pisno obvestiti izvajalca javne službe o spremembah,
ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe na posebnem
obrazcu najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe;
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
– zagotoviti, da so posode ali zabojniki in vreče na dan
prevzema nameščeni na prevzemnem mestu do 6.00 ure zjutraj;
– zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti, tipizirane vreče pa zavezane;
– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen kadar
izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto;
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mesta v vseh letnih časih;
– uporabljati storitve izvajalca javne službe v skladu z določili
tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo
ravnanje s komunalnimi odpadki;
– redno plačevati storitve javne službe.
37. člen
(prepovedi)
(1) Imetnikom odpadkov je prepovedano:
– prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno
zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom;
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– mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali s preostalimi mešanimi komunalnimi odpadki ali mešati posamezne
nevarne frakcije med seboj;
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot
mešani komunalni odpadek;
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo kot
mešani komunalni odpadek;
– sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov;
– nameščati tipizirane vreče, posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta;
– odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih, razen v
tipiziranih vrečah;
– prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov;
– odlaganje pepela, toplih ogorkov, zdravstvenih odpadkov,
gradbenega materiala in kamenja, odpadkov v tekočem stanju v
zabojnike za komunalne odpadke;
– brskanje po posodah ali zabojnikih ter razmetavanje
odpadkov;
– pisati na posode ali zabojnike ter lepiti plakate nanje;
– opustiti uporabo storitev javne službe;
– ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega
odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je prepovedano.
6. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
38. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij,
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.
39. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)
Viri financiranja infrastrukture so sredstva:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
40. člen
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine)
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje
javne službe, ki je lastnina občine, sestavljajo:
– zemljišča in objekti zbiralnic;
– zemljišča in objekti zbirnih centrov;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah;
– posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah in zbirnem centru.
(2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi
določenimi pogoji, uporablja vsakdo.
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega
člena je obvezna na vseh območjih, kjer se izvaja dejavnost
javne službe.
41. člen
(oprema izvajalca javne službe)
Opremo, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti
izvajalca javne službe, sestavljajo:
– vozila za prevzem in prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
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– premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in
zabojnikov,
– druge premične in nepremične stvari, namenjene izvajanju storitev javne službe.
8. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
42. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z
določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o
vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v
roku osmih dni od nastanka spremembe.
9. NADZOR
43. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen
je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne
službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
10. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
44. člen
(javna pooblastila izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe odloča
o pravicah in obveznostih uporabnikov določenih s tem odlokom.
Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti
izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
11. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA
45. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Na predlog izvajalca javne službe, najkasneje v roku
6 mesecev po uveljavitvi tega odloka, sprejme občinski svet
tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini (v
nadaljevanju: tehnični pravilnik).
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili
za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov;
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in
pogoje njihove uporabe;
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi mesti na nedostopnih
krajih;
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov
na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih
centrih;
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih
mest, zbiralnic in zbirnih centrov;
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov,
ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe.
(3) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve
se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan
po objavi.
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12. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
(prekrški uporabnikov)
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa
uporabnika (tretji odstavek 11. člena),
– na zahtevo izvajalca javne službe ne zagotovi nabave ali
ne vzdržuje posode ali zabojnika (tretji odstavek 18. člena),
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da
se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaževanje okolice (prvi
odstavek 20. člena),
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega
mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 20. člena),
– če organizator prireditve ne obvesti izvajalca javne službe
o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve in ne poskrbi, da se prireditveni prostor očisti in
odpadki predajo izvajalcu javne službe (drugi odstavek 24. člena),
– če redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ne
ločuje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne službe (druga
alineja 35. člena),
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe
do prevzemnega mesta (šesta alineja 35. člena),
– prepušča odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno
zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom (prva alineja
36. člena),
– meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali mešanimi
komunalnimi odpadki ali meša posamezne nevarne frakcije med
seboj (druga alineja 36. člena),
– prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot
mešani komunalni odpadek (tretja alineja 36. člena),
– prepušča odpadno električno ali elektronsko opremo kot
mešani komunalni odpadek (četrta alineja 36. člena),
– sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki
niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (peta
alineja 36. člena),
– namešča posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega mesta (šesta alineja 36. člena),
– odlaga odpadke ob posodah ali zabojnikih (sedma alineja
36. člena),
– prepušča odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov (osma alineja 36. člena),
– odlaga pepel, tople ogorke, zdravstvene odpadke, gradbeni material in kamenje, odpadke v tekočem stanju v zabojnike
za komunalne odpadke (deveta alineja 36. člena),
– brska po posodah ali zabojnikih ter razmetava odpadke
(deseta alineja 36. člena),
– piše na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepi
plakate nanje (enajsta alineja 36. člena),
– opusti uporabo storitev javne službe (dvanajsta alineja
36. člena),
– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje
s komunalnimi odpadki (trinajsta alineja 36. člena),
– ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki
vpliva na obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe (drugi odstavek 41. člena).
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 400 se za prekršek iz prvega odstavka tega člena
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo 400 se za prekršek iz prvega odstavka tega člena
kaznuje posameznika.
13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju z odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/00,
93/05, 89/09).
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48. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-4/2012-011
Železniki, dne 10. maja 2012
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

VLADA
1612.

Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin
v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje
bencina

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena in prvega odstavka
23. člena ter za izvrševanje 94. 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 emisiji hlapnih organskih spojin v zrak
iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 94/63/ES z dne 20. decembra 1994 o nadzorovanju
emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina
in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov (UL L
št. 365 z dne 31. 12. 1994, str. 24), zadnjič spremenjeno 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 regulativnega postopka s
pregledom (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008, str. 1), in Direktivo
2009/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med
oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih (UL L št. 285 z dne
31. 10. 2009, str. 36) določa za upravljavce naprav in obratov:
– ciljne vrednosti za pripravo celovite ocene ustreznosti tehničnih ukrepov za zmanjšanje emisij hlapnih organskih
spojin in
– tehnične ukrepe za zmanjšanje emisije hlapnih organskih spojin in druge ukrepe v zvezi z izpuščanjem bencinskih
hlapov v zrak za naprave za skladiščenje bencina in za pretakanje bencina med oskrbo motornih vozil na bencinskem
servisu.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. bencin je naftni derivat, ki ima ne glede na vsebnost
dodatkov parni tlak, merjen po Reidu, najmanj 27,6 kPa, in se
uporablja kot gorivo motorjev z notranjim zgorevanjem. Utekočinjen naftni plin se ne šteje za bencin;
2. bencinski hlapi so spojine v plinastem stanju, ki izhlapevajo iz bencina;
3. bencinski servis je postrojenje za razdeljevanje bencina
iz naprav za skladiščenje bencina v rezervoarje motornih vozil;
4. ciljna vrednost za pripravo celovite ocene ustreznosti
tehničnih ukrepov za zmanjšanje emisije hlapnih organskih
spojin (v nadaljnjem besedilu: ciljna vrednost) je standard okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in je priporočena
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vrednost, na podlagi katere se pripravi celovita ocena ustreznosti uporabljenih tehničnih ukrepov za zmanjšanje emisije
snovi iz naprav za skladiščenje bencina in polnjenje premičnih
rezervoarjev;
5. emisija hlapnih organskih spojin (v nadaljnjem besedilu:
emisija snovi) je izpuščanje hlapnih organskih spojin iz naprav
za skladiščenje bencina in naprav za polnjenje bencina v premične rezervoarje;
6. količina pretočenega bencina je največja letna količina pretočenega bencina v premične rezervoarje v skladišču
bencina ali na bencinskem servisu v obdobju zadnjih treh
koledarskih let;
7. naprava za rekuperacijo bencinskih hlapov je naprava
za utekočinjanje bencina iz bencinskih hlapov, vključno s sistemom za zbiranje in začasno shranjevanje bencinskih hlapov
v skladišču bencina;
8. naprava za polnjenje je katera koli oprema ali naprava v
skladišču bencina, ki je namenjeno polnjenju bencina v premične rezervoarje. Naprava za polnjenje avtocistern je sestavljena
iz enega ali več polnilnih otokov;
9. naprava za skladiščenje je nepremični rezervoar v
skladišču bencina;
10. polnilni otok je naprava v bencinskem skladišču, ki
je namenjena pretakanju bencina v posamezno avtocisterno;
11. premični rezervoar je kakršna koli premična cisterna,
kot je avtocisterna ali železniška cisterna, ki se uporablja za
prevoz bencina od enega skladišča bencina do drugega ali od
skladišča bencina do bencinskega servisa;
12. razmerje med hlapi in bencinom je razmerje med volumnom bencinskih hlapov pri atmosferskem tlaku, ki gre skozi
sistem za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji, in
volumnom razdeljenega bencina;
13. sistem za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji je oprema, ki se uporablja za vračanje bencinskih hlapov,
izpodrinjenih iz rezervoarja motornega vozila za gorivo med
oskrbo z bencinom na bencinskem servisu, nazaj v rezervoar
za skladiščenje na bencinskem servisu ali nazaj v točilno napravo za ponovno prodajo;
14. skladišče bencina je postrojenje za skladiščenje in
polnjenje bencina v premične rezervoarje v cestnem, železniškem ali ladijskem prometu, vključno z vsemi napravami na
kraju skladiščenja bencina;
15. točilna naprava je naprava za točenje goriva, ki je
pritrjena na tla. Vsi sestavni deli so obdani s skupnim zaščitnim
ohišjem, ki ga pri uporabi ni treba odpirati;
16. učinkovitost zajetja bencinskih hlapov je količina bencinskih hlapov, ki jo zajame sistem za rekuperacijo bencinskih
hlapov na drugi stopnji v primerjavi s količino bencinskih hlapov,
ki bi se sprostili v ozračje, če takega sistema ne bi bilo, pri čemer je ta količina izražena v odstotkih;
17. vmesno skladišče bencinskih hlapov je naprava za
skladiščenje, ki se uporablja za skladiščenje bencinskih hlapov,
da se bencinski hlapi pozneje prečrpajo in ponovno uporabijo
v drugem skladišču bencina, pri čemer se prečrpavanje bencinskih hlapov iz ene naprave za skladiščenje v drugo v istem
skladišču bencina ne šteje za vmesno skladiščenje bencinskih
hlapov.
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2. ima naprava za skladiščenje z zunanjo plavajočo streho
primarno in sekundarno tesnjenje. Primarno tesnjenje mora
tesniti prostor v obroču med steno rezervoarja in zunanjim
obodom plavajoče strehe, sekundarno tesnjenje pa mora tesniti prostor nad primarnim tesnjenjem. Tesnjenji morata biti
načrtovani tako, da zadržita najmanj 95 odstotkov količine
bencinskih hlapov, ki bi izhlapeli pri skladiščenju v napravi za
skladiščenje enakih velikosti z nepremično streho in dihalnim
razbremenilnim ventilom.
(2) Določbe 1. točke prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za napravo za skladiščenje, ki ima vgrajeno napravo
za rekuperacijo bencinskih hlapov v skladu z 2. točko prvega
odstavka 6. člena te uredbe.
(3) Skladišče bencina, za katero je v skladu s 1. točko
prvega odstavka 6. člena te uredbe potrebna naprava za rekuperacijo bencinskih hlapov, mora imeti:
1. napravo za skladiščenje z nepremično streho ali
2. zunanjo ali notranjo plavajočo streho, opremljeno s primarnim in sekundarnim tesnjenjem, pri čemer mora tesnjenje
izpolnjevati zahteve iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Določbe 2. točke prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za skladišče bencina, katerega naprava za skladiščenje
ima zunanjo nepremično streho in ki se uporablja kot vmesno
skladišče bencinskih hlapov.
(5) Upravljavec naprave za skladiščenje mora preveriti
kakovost barvnega premaza iz 1. točke prvega odstavka tega
člena najmanj vsaka tri leta. Rezultate preverjanja mora hraniti
najmanj pet let in jih na zahtevo predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
III. PRAZNJENJE IN POLNJENJE PREMIČNIH
REZERVOARJEV V SKLADIŠČU BENCINA
5. člen
Oprema za polnjenje in praznjenje premičnih rezervoarjev v skladišču bencina mora biti narejena tako, da tehnični
ukrepi za zmanjšanje emisije snovi pri pretakanju bencina
zagotavljajo, da ciljna vrednost letnih izgub bencina ne presega
0,005 odstotka masnega deleža količine pretočenega bencina.

3. člen
Skladišče bencina mora biti opremljeno tako, da tehnični
ukrepi za zmanjšanje emisije snovi pri skladiščenju bencina v
vseh napravah za skladiščenje zagotavljajo, da ciljna vrednost
letnih izgub bencina ne presega 0,01 odstotka masnega deleža
količine pretočenega bencina.

6. člen
(1) Upravljavec skladišča bencina mora za doseganje
ciljne vrednosti letnih izgub bencina pri polnjenju in praznjenju
premičnih rezervoarjev iz prejšnjega člena zagotoviti, da:
1. se bencinski hlapi, ki nastajajo pri polnjenju premičnih
rezervoarjev, odvajajo v napravo za rekuperacijo bencinskih
hlapov. Naprava za rekuperacijo bencinskih hlapov mora biti
nameščena v skladišču bencina, povezovalni vod za odvajanje
bencinskih hlapov pa mora biti za pare neprepusten,
2. nobena povprečna urna koncentracija bencinskih hlapov na izpustu naprave za rekuperacijo bencinskih hlapov v
najmanj sedmih urah delavnika pri običajnem pretoku goriva
ne presega 35 g/Nm3,
3. se pri nenamernem puščanju bencinskih hlapov zaustavi polnjenje premičnega rezervoarja in
4. se redno preverjajo tesnost naprav, povezave in cevovodi na pretakališču goriva.
(2) Ne glede na določbe 1. točke prejšnjega odstavka se
lahko v skladišču bencina s pretokom bencina do 25 000 t letno
namesto odvoda v napravo za rekuperacijo bencinskih hlapov
odvajajo bencinski hlapi v vmesno skladišče.
(3) Upravljavec skladišča bencina, ki je opremljeno z
opremo za polnjenje avtocistern, mora zagotoviti, da so na
vseh polnilnih otokih za polnjenje avtocistern vse polnilne roke
opremljene za spodnje polnjenje goriva v skladu s prilogo 1, ki
je sestavni del te uredbe.

4. člen
(1) Upravljavec naprave za skladiščenje mora za doseganje ciljne vrednosti letnih izgub bencina pri skladiščenju iz
prejšnjega člena zagotoviti, da:
1. so zunanje stene in streha nadzemne naprave za skladiščenje pobarvani z barvo, ki ima vsaj 70-odstotno odbojnost
toplotnega sevanja;

7. člen
(1) Upravljavec skladišča bencina mora zagotavljati kot
obratovalni monitoring prve in občasne ali trajne meritve bencinskih hlapov pri izpustu naprave za rekuperacijo bencinskih
hlapov na način in v obsegu, določenima s predpisom, ki ureja
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja.
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(2) Če se izvajajo občasne meritve, se morajo vsako uro
izmeriti najmanj štiri trenutne vrednosti vsebnosti bencinskih
hlapov v odpadnem plinu.
IV. PREMIČNI REZERVOARJI
8. člen
Upravljavec premičnih rezervoarjev mora zagotoviti, da:
1. se ostanki bencinskih hlapov po izpraznjenju rezervoarja zadržijo v rezervoarju;
2. premični rezervoarji, ki dovažajo bencin bencinskim
servisom ali skladiščem bencina, prevzamejo in zadržijo povratne bencinske hlape iz rezervoarja, ki je nameščen na bencinskem servisu ali v skladišču bencina. Pri železniških cisternah
se lahko odvajajo povratni bencinski hlapi iz rezervoarja v
vmesno skladišče bencinskih hlapov;
3. se bencinski hlapi iz 1. in 2. točke tega odstavka zadržijo v premičnem rezervoarju do njegovega ponovnega polnjenja
v skladišču bencina, razen če gre za izpust bencinskih hlapov
skozi varnostni ventil;
4. se v okviru pregledov v skladu s predpisi, ki urejajo
prevoz nevarnih snovi, pregledujejo tudi varnostni ventili in preverja prepustnost za bencinske hlape premičnih rezervoarjev
na podlagi tlačnega preizkusa.
9. člen
(1) Ministrstvo lahko dovoli začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja z izpustom bencinskih hlapov iz
premičnega rezervoarja v okolje, če se:
– premični rezervoar po praznjenju uporabi za prevoz
drugih tekočin, bencinskih hlapov pa ni bilo mogoče odvesti v
vmesno skladišče bencinskih hlapov, in
– izvede prezračevanje premičnega rezervoarja na območju, na katerem ni možnosti, da bi izpust bencinskih hlapov
povzročil škodljive učinke na okolje in zdravje ljudi.
(2) Vlogi za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora
upravljavec premičnega rezervoarja priložiti dokumentacijo, iz
katere je razvidno, da je mesto izpusta bencinskih hlapov tako,
da izpust ne povzroča škodljivih učinkov na okolje in zdravje
ljudi.
V. POLNJENJE NAPRAV ZA SKLADIŠČENJE
NA BENCINSKIH SERVISIH
10. člen
Oprema za polnjenje naprav za skladiščenje na bencinskem servisu mora biti narejena tako, da tehnični ukrepi za
zmanjšanje emisije snovi pri polnjenju zagotavljajo, da ciljna
vrednost letnih izgub bencina ne presega 0,01 odstotka masnega deleža količine pretočenega bencina.
11. člen
(1) Upravljavec bencinskega servisa mora za doseganje
ciljne vrednosti letnih izgub bencina iz prejšnjega člena zagotoviti, da:
1. se spodrinjeni bencinski hlapi, ki nastajajo pri polnjenju
naprav za skladiščenje, odvajajo prek povezovalnega voda v
premični rezervoar,
2. je povezovalni vod za odvajanje bencinskih hlapov za
hlape neprepusten in
3. se naprava za skladiščenje ne polni, če naprave za
polnjenje bencina in naprave za odvajanje bencinskih hlapov
ne delujejo pravilno.
(2) Določbe prejšnjega odstavka in prejšnjega člena se ne
uporabljajo za bencinski servis s količino pretočenega bencina,
manjšo od 100 m3.
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sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji,
če je:
– dejanska ali predvidena letna količina pretočenega bencina, ki se izprazni iz premičnih rezervoarjev v bencinski servis,
večja od 500 m3, ali
– dejanska ali predvidena letna količina pretočenega bencina, ki se izprazni iz premičnih rezervoarjev v bencinski servis,
večja od 100 m3, bencinski servis pa je pod prostori v stanovanjski in nestanovanjski stavbi, razen pod rezervoarji, silosi in
skladišči ter kmetijskimi stavbami.
(2) Če ima sistem za rekuperacijo bencinskih hlapov na
drugi stopnji nameščen sistem samodejnega spremljanja učinkovitosti zajetja bencinskih hlapov, mora samodejno odkriti napake pri samem delovanju sistema za rekuperacijo bencinskih
hlapov na drugi stopnji, pri čemer prikaže napake upravljavcu
bencinskega servisa ter samodejno prekine dotok bencina iz
okvarjene točilne naprave, če se napaka ne odpravi v sedmih
dneh.
(3) Učinkovitost zajetja bencinskih hlapov v sistemu za
rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji iz prvega odstavka tega člena mora biti enaka ali višja od 85 odstotkov.
(4) Učinkovitost zajetja bencinskih hlapov iz prejšnjega
odstavka mora v skladu z drugim odstavkom tega člena potrditi proizvajalec sistema za rekuperacijo bencinskih hlapov
na drugi stopnji v skladu s postopki za homologacijo opreme.
(5) Razmerje med hlapi in bencinom mora biti enako ali
večje od 0,95, vendar manjše ali enako 1,05.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena bencinskih
servisov, ki se uporabljajo izključno v povezavi z izdelavo in
dostavo novih motornih vozil, ni treba opremiti s sistemom za
rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji.
13. člen
(1) Učinkovitost zajetja bencinskih hlapov s sistemom za
rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji se mora med
obratovanjem bencinskega servisa preizkusiti s preverjanjem,
ali je razmerje med hlapi in bencinom pri simulaciji dolivanja
goriva v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena. Za ta
namen se uporabijo metode, ki so bile uporabljene pri homologaciji opreme.
(2) Učinkovitost zajetja bencinskih hlapov s sistemom
za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji se mora
preizkusiti vsaj enkrat letno oziroma enkrat vsaka tri leta, če
se uporablja sistem samodejnega spremljanja učinkovitosti
zajetja bencinskih hlapov v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
(3) Preizkus učinkovitosti zajetja bencinskih hlapov iz
prvega in drugega odstavka tega člena lahko opravi:
– s strani upravljavca bencinskega servisa imenovana
odgovorna oseba, ki mora biti usposobljena v skladu s predpisom, ki ureja preizkus znanja in usposobljenosti delavcev, ki
upravljajo energetske naprave, za dela in naloge upravljanja
črpalnih naprav ali
– proizvajalec sistema za rekuperacijo bencinskih hlapov
na drugi stopnji.
(4) Upravljavec bencinskega servisa mora hraniti podatke
o rezultatih preizkusov iz prvega in drugega odstavka tega
člena najmanj pet let in jih na zahtevo predložiti ministrstvu.
14. člen
Če je bencinski servis opremljen s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji, mora upravljavec
bencinskega servisa potrošnike o tem obvestiti z znakom ali
nalepko na točilni napravi ali v njeni bližini z besedilom: »Točilna naprava je opremljena s sistemom za odsesavanje bencinskih hlapov. Prosimo, namestite točilno pipo do konca v ustje
rezervoarja vozila.«.

VI. OSKRBA MOTORNIH VOZIL NA BENCINSKIH SERVISIH

VII. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

12. člen
(1) Upravljavec bencinskega servisa mora za namen
zmanjšanja emisije snovi v zrak opremiti točilne naprave s

15. člen
(1) Če je naprava za skladiščenje bencina naprava ali del
naprave, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje
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v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki
lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ali če
je skladišče bencina obrat ali del obrata v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo okolja, se zahteve iz te uredbe za skladišče
bencina vključijo v okoljevarstveno dovoljenje.
(2) Če je naprava za skladiščenje bencina naprava ali del
naprave, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje
v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki
lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in je
hkrati obrat ali del obrata tudi naprava za skladiščenje bencina
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, se zahteve iz te
uredbe za skladišče bencina vključijo v okoljevarstveno dovoljenje za napravo.
VIII. OCENA USTREZNOSTI UPORABLJENIH TEHNIČNIH
UKREPOV
16. člen
(1) Upravljavec naprave ali obrata mora med obratovanjem naprave ali obrata hraniti oceno ustreznosti uporabljenih
tehničnih ukrepov za zmanjšanje emisije snovi, ki jo izdela izdelovalec opreme za zagotavljanje ciljne vrednosti letnih izgub:
– skladišča bencina iz 3. člena te uredbe;
– opreme za polnjenje in praznjenje premičnih rezervoarjev v skladišču bencina iz 5. člena te uredbe;
– opreme za polnjenje naprav za skladiščenje na bencinskem servisu iz 10. člena te uredbe.
(2) Upravljavec naprave ali obrata mora ocene ustreznosti
uporabljenih tehničnih ukrepov za zmanjšanje emisije snovi iz
prejšnjega odstavka na zahtevo predložiti ministrstvu.
(3) Pri izdelavi ocene ustreznosti tehničnih ukrepov iz
prvega odstavka tega člena za zmanjšanje letnih izgub bencina
za premične rezervoarje iz 1. in 2. točke 8. člena te uredbe se k
izgubam bencina štejejo tudi izgube, ki nastanejo pri meritvah z
uporabo merilnih trakov oziroma pri ročnih meritvah.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se k izgubam bencina ne štejejo izgube, ki nastanejo pri meritvah z
uporabo merilnih trakov oziroma pri ročnih meritvah, če so se
ti premični rezervoarji začeli uporabljati pred 1. januarjem 2000.
IX. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
X. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
(1) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave ali obrata, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi odbojnosti toplotnega sevanja barvnega
premaza zunanjih sten in strehe ter ustreznega primarnega in
sekundarnega tesnjenja naprave za skladiščenje v skladu s
prvim odstavkom 4. člena te uredbe,
– ne odvaja bencinskih hlapov pri polnjenju in praznjenju
premičnih rezervoarjev v napravo za rekuperacijo bencinskih
hlapov ali uporablja napravo za rekuperacijo bencinskih hlapov
s prevelikim povprečnim izpustom (1. in 2. točka prvega odstavka 6. člena te uredbe),
– ne zadrži bencinskih hlapov v premičnem rezervoarju v
skladu s 1., 2. in 3. točko 8. člena te uredbe,
– ne odvaja bencinskih hlapov v premični rezervoar v
skladu s 1. točko prvega odstavka 11. člena te uredbe,
– ne opremi točilne naprave s sistemom za rekuperacijo
bencinskih hlapov na drugi stopnji v skladu s prvim odstavkom
12. člena te uredbe ali
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– ne zagotovi učinkovitosti zajetja bencinskih hlapov sistema za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji v skladu
s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe.
(2) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
19. člen
(1) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave ali obrata, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– ne preverja kakovosti barvnega premaza zunanjih sten
in strehe v skladu s petim odstavkom 4. člena te uredbe,
– ne preverja redno tesnosti naprav, povezav in cevovodov v skladu s 4. točko prvega odstavka 6. člena te
uredbe,
– ne zagotavlja prvih in občasnih ali trajnih meritev bencinskih hlapov na izpustu naprave za rekuperacijo bencinskih
hlapov v sklopu obratovalnega monitoringa v skladu s prvim
odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne pregleduje varnostnih ventilov ali ne preverja prepustnosti bencinskih hlapov v skladu s 4. točko 8. člena te
uredbe ali
– ne preverja učinkovitosti zajetja bencinskih hlapov sistema za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji v skladu
z drugim odstavkom 13. člena te uredbe.
(2) Z globo 200 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
XI. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
(1) Bencinski servis iz prvega odstavka 12. člena te uredbe, ki je že zgrajen ali je zanj izdano dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje pred uveljavitvijo te uredbe, se
pri preureditvi infrastrukture sistema za dovajanje goriva, zlasti
rezervoarjev in cevi, opremi s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji v skladu s to uredbo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti bencinski
servis z letno količino pretočenega bencina, ki se izprazni iz
premičnih rezervoarjev v bencinski servis, večjo od 3 000 m3,
opremljen s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na
drugi stopnji v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra
2018.
21. člen
Za namen potrjevanja in preverjanja učinkovitosti zajetja
bencinskih hlapov iz četrtega odstavka 12. člena in prvega
odstavka 13. člena te uredbe se do sprejetja slovenskega standarda lahko namesto homologacijskih postopkov uporabljajo
standardi države dobaviteljice opreme.
22. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje
in pretakanje motornega bencina (Uradni list RS, št. 11/99 in
41/04 – ZVO-1).
23. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00728-12/2012
Ljubljana, dne 17. maja 2012
EVA 2012-2330-0041
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA 1
POGOJI POLNJENJA AVTOCISTERN:
SPODNJE POLNJENJE, ZBIRANJE BENCINSKIH PAR IN VAROVANJE PRED
PRENAPOLNJENJEM
Povezave
1.1 Priključek na polnilni roki mora biti ženski in mora ustrezati štiricolskemu moškemu
priključku, ki je nameščen na vozilu. Priključek na polnilni roki mora biti izdelan skladno z
določbami tehničnega priporočila Spodnje polnjenje in rekuperacija bencinskih par za MC306 cestne cisterne (API Recommended Practice 1004; poglavje 2.1.1.1).
1.2 Priključek na polnilni roki za zbiranje bencinskih par je ženski in mora ustrezati
štiricolskemu moškemu priključku, ki je nameščen na avtocisterni. Priključek na polnilni roki
mora biti izdelan skladno z določbami tehničnega priporočila Spodnje polnjenje in
rekuperacija bencinskih par za MC-306 cestne cisterne (API Recommended Practice 1004;
poglavje 4.1.1.2).
2

Polnjenje cistern

2.1 Običajna hitrost polnjenja je 2 300 l/min za posamezno polnilno roko. Največja hitrost
polnjenja pa ne sme presegati 2 500 l/min.
2.2 Pri največji obratovalni obremenitvi bencinskega skladišča je delovanje sistema za zbiranje
bencinskih par pravilno, če povratni tlak, merjen na priključku za zbiranje bencinskih hlapov
pri avtocisterni, ne presega 55 milibarov.
2.3 Vse homologirane avtocisterne za spodnje polnjenje morajo imeti evidenčno tablico v
skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi. Na tablici je navedeno največje število
priključenih polnilnih rok, pri katerih protitlak ne preseže 55 milibarov in se ne odprejo
varnostni ventili.
3

Povezava avtocisterne na varnostni sistem pred prepolnitvijo in ozemljitev avtocisterne

3.1 Polnilni otok mora biti opremljen s sistemom za ugotavljanje prepolnitve avtocisterne, ki
dovoljuje polnjenje šele, ko je pravilno povezan na avtocisterno in preprečuje prepolnitev
avtocisterne.
3.2 Avtocisterna mora biti povezana s kontrolno enoto na prečrpališču z desetpolnim
industrijsko standardiziranim električnim konektorjem. Moški konektor mora biti nameščen
na vozilu, ženski pa na kontrolni enoti.
3.3 Detektor zgornjega nivoja na avtocisterni mora biti dvožilni termistorski senzor z negativnim
temperaturnim koeficientom, dvožilni optični senzor, petžilni optični senzor ali primeren
ekvivalent.
3.4 Kontrolna enota na otoku mora biti sposobna delovati z dvožilnim in petžilnim sistemom.
3.5 Avtocisterna mora biti povezana s črpališčem s skupno žico senzorja nivoja, ki mora biti
priključena na deseti pol moškega konektorja, ki je vezan tudi na šasijo. Deseti pol
ženskega konektorja mora biti priključen na ohišje kontrolne enote, ta pa mora biti
ozemljena.
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3.6 Vse homologirane avtocisterne s spodnjim polnjenjem morajo imeti identifikacijsko tablico
(glej 2.3) z navedbo vrste nameščenega prepolnitvenega senzorja (dvo- ali petžilnega).
4

Mesto spajanja

4.1 Načrtovanje spajanja naprav za polnjenje in naprav za zbiranje hlapov mora zagotavljati:
– višina centra tekočinskega adapterja je največ 1,4 m (neobremenjen) in najmanj 0,5
(obremenjen). Preferenčno je ta višina med 0,7 in 1,0 m;
– horizontalna razdalja adapterjev ne sme biti manjša od 0,25 m (prednostna najmanjša
razdalja je 0,30 m);
– vsi tekočinski adapterji morajo biti v ohišju, ki ni daljše od 2,5 m;
– zbiralni par mora biti nameščen na desni strani tekočinskih adapterjev in na višini, ki ne
presega 1,5 m (neobremenjen) in ni manjša od 0,5 m (obremenjen).
4.2 Konektor nivoja prepolnitve in ozemljitve mora biti nameščen desno od tekočinskih in
zbiralnega adapterja in v višini, ki ni višja od 1,5 m (neobremenjen) in ne manj od 0,5 m
(obremenjen).
4.3 Navedene povezave morajo biti nameščene samo na eni strani avtocisterne.
5

Varnostne prekinitve

5.1 Detekcija povezave nivoja in ozemljitve
Polnjenje ni mogoče, če ni dovolilnega signala iz kontrolne enote za nivo in ozemljitev. Ob
morebitni prepolnitvi ali neozemljeni avtocisterni mora kontrolna enota na otoku zapreti
polnilne ventile.
5.2 Detekcija zbiranja hlapov
Polnjenje ni mogoče, dokler ni priključena cev za zajemanje hlapov na avtocisterno in je
zagotovljen prost pretok hlapov iz avtocisterne v zbiralnik hlapov.
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Uradni list Republike Slovenije
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
Operativnega programa za razvoj ribištva
v Republiki Sloveniji 2007–2013

Na podlagi 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni
list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o
sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o izvajanju Operativnega
programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11
in 8/12) se v naslovu XI. poglavja število »III.« nadomesti s
številom »II.a«.
2. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedilo »III. do VII. poglavja« nadomesti z besedilom »II.a do VII. poglavju«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-13/2012
Ljubljana, dne 17. maja 2012
EVA 2012-2330-0164
Janez Janša l.r.
Predsednik

POPRAVKI
1614.

Popravek Odloka o proračunu Občine Radeče
za leto 2012

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) objavljam

POPRAVEK
Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2012
V Odloku o proračunu Občine Radeče za leto 2012 (Uradni list RS, št. 13/11) se znesek v prvem odstavku 10. člena
pravilno glasi: »1.365.000,00 eurov«.
Št. 410-5/2011/3
Radeče, dne 16. maja 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

Stran
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Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice,
Notranje Gorice

3618

Uradni list Republike Slovenije

Št.

36 / 18. 5. 2012 /

VSEBINA

1554.
1555.
1556.

1557.

1612.
1613.

1558.
1559.

1560.

1561.

1562.
1563.

1564.
1565.

DRŽAVNI ZBOR

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega
zbora (OdUNDTDZ-3A)
Sklep o razrešitvi člana Državne volilne komisije
Sklep o imenovanju osmih članov Programskega
sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje
šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
Sklep o imenovanju članice Nadzornega odbora
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov
iz Nuklearne elektrarne Krško

1569.
3571
3572
1570.
3572

3572

VLADA

Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz
naprav za skladiščenje in pretakanje bencina
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki
Sloveniji 2007–2013

3674
3680

MINISTRSTVA

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje
pomembnejših dosežkov delovanja društva
za podelitev statusa društva v javnem interesu
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

3572
3573

1567.

1568.

1573.

3579
3583

1575.

Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 I

1577.

3586

Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za
katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega
prevoda ATC klasifikacije zdravil

3586
3614

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin«

1583.
1584.
1585.

BOVEC

Odlok o spremembi Odloka o prometnem režimu
za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na avtodomskem postajališču Dvor
Bovec

1586.
3615

1587.

BRASLOVČE

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend
naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman,
Pavšar)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja PA28 – širitev
Trnave (Rakun)

3615
3616

JESENICE

1580.

1582.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1588.
1589.

3621
3621

3622

3623
3623

ILIRSKA BISTRICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko naselje »Tok« v Ilirski Bistrici
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3586

3621

DOLENJSKE TOPLICE

1579.

1581.

3618

ČRENŠOVCI

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črenšovci za leto 2011

BANKA SLOVENIJE

Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob
100. obletnici osvojitve prve olimpijske medalje v
prodajo in obtok
Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

BREŽICE

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto
2011
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Brežice
Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu
in pogrebnih svečanostih
Sklep o ukinitvi javnega dobra

1574.

1578.

OBČINE
1566.

1572.

1576.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi 1. do 17. člena Zakona o
postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb
Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice in
zavrženju pobude

1571.

BREZOVICA

3624
3626
3626

KOPER

3626

KOZJE

Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine
Kozje za leto 2012

3630

KRANJ

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj

3631

KRANJSKA GORA

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska
Gora
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora
za leto 2011
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Občini Kranjska Gora
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Kranjska Gora
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Kranjska Gora

3631
3632
3633
3636

3644

KRIŽEVCI

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2011
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske
regije

3647
3648
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Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Križevci
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu

LAŠKO

1594.

Zaključni račun
za leto 2011

1595.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo za leto 2012

1596.
1597.

proračuna

Občine

Laško

Tržni red na tržnicah, s katerimi upravlja družba
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,
d.o.o.
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta 239 Spodnji Kašelj – za del
enote urejanja prostora PO-574

Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za
leto 2011

1600.

Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto
2011

1601.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi
priveza v pristanišču Piran, pristanišču Portorož in
pristanišču Seča

1610.
3652
1611.
3653
3654

1614.

ŠKOFJA LOKA

Pravilnik o subvencioniranju nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Škofja Loka
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3662
3663

ZREČE

Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1
Zreče v letu 2012

3663

ŽELEZNIKI

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Železniki
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Železniki

3664
3667

POPRAVKI

Popravek Odloka o proračunu Občine Radeče za
leto 2012

3680

3655

MIRNA PEČ

3655

ODRANCI

Uradni list RS – Razglasni del
3656

PIRAN

ROGAŠKA SLATINA

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1605.

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici za leto 2011

3658

3658

3659
3660

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
ŠKOCJAN

Zaključni račun
za leto 2011

proračuna

Občine

Škocjan

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 36/12
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

PIVKA

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI
12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5)
Sklep o dopolnitvah Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje Parka vojaške zgodovine ((p)EUP PI 46,
PI 47)

1604.

1606.

1608.

3651

LUČE

1599.

1607.

1609.

LJUBLJANA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Luče za leto 2011

1603.

3651

LITIJA

1598.

1602.

3650
3650
3651

3660

3661

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Nasprotni predlogi
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

993
1020
1024
1026
1038
1043
1044
1044
1063
1063
1064
1065
1065
1065
1065
1066
1067
1067
1067
1068
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