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DRŽAVNI ZBOR

3760.

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list

RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US) je Državni zbor Repub-

like Slovenije na seji dne 25. 11. 1997 sprejel naslednji

S K L E P

V času, dokler poslanec Igor Bavčar, ki je bil imenovan

za ministra, v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o

poslancih ne more opravljati funkcije poslanca, opravlja to

funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena navedenega

zakona, od 25. 11. 1997 Richard Beuermann, rojen 20. 4.

1954, stanujoč Vrhnika, Raskovec 11.

Št. 020-02/92-27/88

Ljubljana, dne 25. novembra 1997.

Predsednik

Državnega zbora

Republike Slovenije

Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3761.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena

ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena za-

kona o odlikovanju častni znak svobode Republike Sloveni-

je (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike

Slovenije

Za njegova dobra dela, ki jih je med drugo svetovno

vojno naklonil slovenskim izgnancem, podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije Ludwigu Hei-

glu, župniku iz Neumarkta.

Št. 996-01-31/97

Ljubljana, dne 3. decembra 1997.

Predsednik

Republike Slovenije

Milan Kučan l. r.

3762.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena

ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena za-

kon o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije

(Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike

Slovenije

Za življenjsko delo in zasluge v znanstvenem, strokov-

nem in drugem delu na področju slovenske zgodovinske

stroke ob njegovi sedemdesetletnici podeljujem

srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

prof. dr. Tonetu Ferencu.

Št. 996-01-32/97

Ljubljana, dne 6. decembra 1997.

Predsednik

Republike Slovenije

Milan Kučan l. r.

VLADA

3763.

Na podlagi drugega odstavka 82. člena zakona o prevze-
mih (Uradni list RS, št. 47/97) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o postopku in pogojih za izdajo dovoljenja Vlade

Republike Slovenije k prevzemu

1. člen

Ta uredba ureja postopek in pogoje za izdajo dovoljenja
Vlade Republike Slovenije k nameravanemu prevzemu v skla-
du z določili 82. člena zakona o prevzemih (Uradni list RS, št.
47/97, v nadaljnjem besedilu: zakon).

2. člen

Ponudnik, ki želi dati ponudbo za odkup vrednostnih
papirjev izdajatelja iz prvega odstavka 82. člena zakona, mora
za to pridobiti dovoljenje Vlade Republike Slovenije (v na-
daljnjem besedilu: vlada) z vlogo, ki jo vloži pri Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo).

Kadar je v skladu s 23. členom zakona potrebno za
nameravani prevzem dovoljenje Agencije za trg vrednostnih
papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija), je ponudnik dol-
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žan vlogo iz prejšnjega odstavka vložiti najkasneje hkrati z
vlogo za izdajo dovoljenja agencije.

3. člen

Vloga za izdajo dovoljenja vlade mora vsebovati podat-
ke, ki so predpisani v drugem in tretjem odstavku 19. člena
zakona in vse podatke ter listine, ki jih določi agencija v
skladu s petim odstavkom 23. člena zakona.

Ministrstvo lahko od ponudnika zahteva še druge podat-
ke, ki se nanašajo na izdajo dovoljenja.

4. člen

Vlada odloča o izdaji dovoljenja na predlog ministrstva.

5. člen

Vlada lahko izdajo dovoljenja zavrne, če oceni, da bi
imel načrtovani prevzem dolgoročne škodljive posledice za
socialni in ekonomski razvoj države oziroma regije, v kateri
deluje družba – izdajatelj vrednostnih papirjev.

Vlada lahko zavrne izdajo dovoljenja zlasti, če je namen
ponudnika:

MINISTRSTVA

3764.

Na podlagi 193.a člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 in
7/93) ter na podlagi podatka statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance Republike Slovenije

O D R E D B O
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1998

I

Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določeni v 150. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo:

a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)

Od vrednosti SIT Znaša davek

nad do SIT % SIT

1,908.592 5 nad
1,908.592 8,576.788 95.429,72 + 6 nad 1,908.592
8,576.788 15,252.901 495.521,32 + 7 nad 8,576.788

15,252.901 21,921.096 962.849,36 + 8 nad 15,252.901
21,921.096 28,597.209 1,496.304,88 + 9 nad 21,921.096
28,597.209 35,265.404 2,097.155,16 + 10 nad 28,597.209
35,265.404 41,941.517 2,763.974,61 + 11 nad 35,265.404
41,941.517 48,609.712 3,498.347,13 + 12 nad 41,941.517
48,609.712 55,285.827 4,298.530,53 + 13 nad 48,609.712
55,285.827 5,166.425,27 + 14 nad 55,285.827

b) III. dedni red (dedi in babice)

Od vrednosti SIT Znaša davek

nad do SIT % SIT

1,908.592 8 nad
1,908.592 8,576.788 152.687,49 + 9 nad 1,908.592
8,576.788 15,252.901 752.825,08 + 10 nad 8,576.788

15,252.901 21,921.096 1,420.436,49 + 11 nad 15,252.901
21,921.096 28,597.209 2,153.937,79 + 12 nad 21,921.096
28.597.209 35,265.404 2,955.071,41 + 13 nad 28,597.209
35,265.404 41,941.517 3,821.936,66 + 14 nad 35,265.404
41,941.517 48,609.712 4,756.592,54 + 15 nad 41,941.517
48,609.712 55,285.827 5,756.821,71 + 16 nad 48,609.712
55,285.827 6,825.000,03 + 17 nad 55,285.827

– ukiniti ali bistveno zmanjšati aktivnosti delujoče druž-
be – izdajatelja vrednostnih papirjev,

– bistveno škodovati konkurenci na trgu,
– z očitno prenizko ceno izkoristiti nestabilne razmere na

trgu vrednostnih papirjev in oškodovati dosedanje imetnike
vrednostnih papirjev.

6. člen

Evidenco izdanih dovoljenj k prevzemu vodi ministrs-
tvo.

7. člen

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 300-18/97-1
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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c) vse druge

Od vrednosti SIT Znaša davek

nad do SIT % SIT

1,908.592 11

1,908.592 8,576.788 209.945,26 + 13 nad 1,908.592

8,576.788 15,252.901 1,076.810,50 + 15 nad 8,576.788

15,252.901 21,921.096 2,078.227,69 + 17 nad 15,252.901

21,921.096 28,597.209 3,211.820,79 + 19 nad 21,921.096

28,597.209 35,265.404 4,480.282,50 + 21 nad 28,597.209

35,265.404 41,941.517 5,880.603,23 + 23 nad 35,265.404

41,941.517 48,609.712 7,416.109,38 + 25 nad 41,941.517

48,609.712 55,285.827 9,083.158,03 + 27 nad 48,609.712

55,285.827 10,885.708,86 + 30 nad 55,285.827

II

Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. in 165. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo za:

a) stavbe

Od vrednosti SIT Znaša davek

nad do SIT % SIT

997.854 0,10

997.854 5,543.631 997,77 + 0,20 nad 997.854

5,543.631 11,087.259 10,089,28 + 0,30 nad 5,543.631

11,087.259 16,630.890 26,720,17 + 0,45 nad 11,087.259

16,630.890 22,174.519 51,666,41 + 0,65 nad 16,630.890

22,174.519 28,589.289 87,700,10 + 0,85 nad 22,174.519

28,589.289 142,225,65 + 1,00 nad 28,589.289

b) prostore za počitek in rekreacijo

Od vrednosti SIT Znaša davek

nad do SIT % SIT

997.854 0,20

997.854 5,543.631 1.995,74 + 0,40 nad 997.854

5,543.631 11,087.259 20.178,79 + 0,60 nad 5,543.631

11,087.259 16,630.890 53.440,56 + 0,80 nad 11,087.259

16,630.890 22,174.519 97.789,60 + 1,00 nad 16,630.890

22,174.519 28,589.289 153.225,88 + 1,25 nad 22,174.519

28,589.289 233.410,59 + 1,50 nad 28,589.289

c) poslovne prostore

Od vrednosti SIT Znaša davek

nad do SIT % SIT

997.854 0,15

997.854 5,543.631 1.496,42 + 0,35 nad 997.854

5,543.631 11,087.259 17.407,08 + 0,55 nad 5,543.631

11,087.259 16,630.890 47.896,93 + 0,75 nad 11,087.259

16,630.890 21,438.007 89.474,24 + 1,00 nad 16,630.890

21,438.007 137.545,47 + 1,25 nad 21,438.007

d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 18.214 SIT, za vsak nadaljnji meter 7.129 SIT.
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III

Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na srečo
ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v 1998. letu
valorizira tako, da znaša 28.510 SIT.

IV

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416 – 144/97
Ljubljana, dne 10. decembra 1997.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

3765.

Na podlagi prvega odstavka 30. člena in 31. člena zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/92 in 1/96), 6. in
20. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za
zdravstvo, ministrom za gospodarske dejavnosti, ministrom
za ekonomske odnose in razvoj ter ministrom za finance

O D R E D B O
o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega

plašča

1. člen

Ta odredba določa prepovedi in omejitve ter druga
obvezna ravnanja pri proizvodnji, uvozu, izvozu, dajanju v
promet in uporabi snovi, katerih emisija v zrak povzroča
tanjšanje ozonskega plašča (v nadaljnjem besedilu: ozonu
škodljive snovi), in izdelkov, ki vsebujejo te snovi.

2. člen

Ozonu škodljive snovi so določene v prilogi 1, ki je
sestavni del te odredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1), in
so:

– klorofluoroogljikovodiki, vključno z njihovimi izo-
meri (I. skupina),

– drugi popolnoma halogenirani klorofluoroogljikovo-
diki, vključno z njihovimi izomeri (II. skupina),

– haloni, vključno z njihovimi izomeri (III. skupina),

– ogljikov tetraklorid (IV. skupina),

– 1,1,1-trikloroetan (V. skupina),

– metilbromid (VI. skupina),

– delno halogenirani bromofluoroogljikovodiki, vključ-
no z njihovimi izomeri (VII. skupina),

– delno halogenirani klorofluoroogljikovodiki, vključ-
no z njihovimi izomeri (VIII. skupina).

Določbe te odredbe veljajo za ozonu škodljive snovi iz
prejšnjega odstavka, ki so v čisti obliki ali v zmeseh.

Določbe te odredbe ne veljajo za ozonu škodljive snovi
iz prvega odstavka tega člena, ki nastajajo v sledovih kot
stranski ali naključni proizvod v proizvodnem procesu ali se
kot nečistoče pojavljajo v drugih spojinah.

3. člen

Pojmi imajo po tej odredbi naslednji pomen:
1. Dejavnik škodljivosti ozonu škodljive snovi je meri-

lo za izražanje učinka te snovi na tanjšanje ozonske plasti in
je določen za posamezno ozonu škodljivo snov v prilogi 1 (v
nadaljnjem besedilu: dejavnik škodljivosti).

2. Obračunska raven je količina ozonu škodljivih snovi
iz iste skupine v prilogi 1, izražena v tonah in določena tako,
da se teža vsake ozonu škodljive snovi pomnoži z njenim
faktorjem škodljivosti in dobljene vrednosti sešteje.

3. Skupna obračunska raven je s to odredbo določena
količina ozonu škodljivih snovi, ki jo lahko vsi proizvajalci
ali uvozniki proizvedejo ali uvozijo za dajanje na trg ali
uporabo v Republiki Sloveniji v posameznem koledarskem
letu. Rabljene in obnovljene ozonu škodljive snovi se v
skupno obračunsko raven ne vštevajo.

4. Rabljene ozonu škodljive snovi so ozonu škodljive
snovi, odvzete in zbrane iz naprav ali opreme pri njihovem
servisiranju ali pred njihovim odlaganjem med odpadke.

5. Obnovljene ozonu škodljive snovi so rabljene ozonu
škodljive snovi, ki so s postopki filtriranja, sušenja, destilira-
nja ali kemične obdelave obnovljene, tako da so ponovno
pridobile lastnosti ozonu škodljivih snovi.

6. Uvoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, za račun katerega se blago uvaža.

4. člen

Proizvodnja klorofluoroogljikovodikov, drugih popol-
noma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, halonov, og-
ljikovega tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana, metilbromida in
delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov je prepove-
dana, razen če so te snovi v celoti kot surovina namenjene
proizvodnji drugih kemikalij.

5. člen

Uvoz klorofluoroogljikovodikov, drugih popolnoma ha-
logeniranih klorofluoroogljikovodikov, halonov, ogljikove-
ga tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana in delno halogeniranih
bromofluoroogljikovodikov za dajanje v promet in uporabo
je prepovedan.

Uvoz je prepovedan tudi za rabljene ali obnovljene
ozonu škodljivih snovi iz prejšnjega odstavka.

6. člen

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), lahko ne glede na določbe prejšnjega
člena v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo,
izda dovoljenje za uvoz določenih količin ozonu škodljivih
snovi iz prejšnjega člena zaradi:

– uporabe bistvenega pomena,
– uporabe za hladivo pri vzdrževanju naprav, proizve-

denih pred uveljavitvijo te odredbe, če gre za obnovljene
ozonu škodljive snovi,

– uporabe za surovino pri izdelavi drugih kemikalij ali
– uničevanja teh snovi.
Uporaba ozonu škodljivih snovi je bistvenega pomena,

če:
– je nujna za medicinske, raziskovalne ali analizne na-

mene, obrambne in zaščitne potrebe ter potrebe reševanja in
pomoči ali je zaradi tehničnih razlogov potrebna za druge
pomembne namene, in

– uporabe teh snovi ni mogoče nadomestiti z drugimi
za zdravje ljudi in okolje sprejemljivimi tehničnimi in eko-
nomskimi rešitvami.
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Uvoz iz prvega odstavka tega člena je dovoljen le za
znanega uporabnika.

7. člen

Uvoznik mora zahtevi za dovoljenje za uvoz ozonu
škodljivih snovi iz prvega odstavka prejšnjega člena priložiti
izpolnjen obrazec A iz priloge 2, ki je sestavni del te odredbe
(v nadaljnjem besedilu: priloga 2).

Če gre za uvoz za namen iz prve alinee prvega odstavka
prejšnjega člena, mora uvoznik v zahtevi za dovoljenje ta
namen utemeljiti.

Ministrstvo lahko uvoz ozonu škodljivih snovi za upo-
rabo bistvenega pomena dovoli, če:

– so bili izvedeni vsi ekonomsko izvedljivi ukrepi za
zmanjšanje te uporabe in z njo povezane emisije ozonu ško-
dljivih snovi na najmanjšo možno mero in

– potrebne količine ozonu škodljivih snovi, ki so pred-
met dovoljevanja, ni na zalogi ali ni na razpolago dovolj
rabljenih ali obnovljenih ozonu škodljivih snovi.

Če gre za uvoz za namen iz druge alinee prvega odstav-
ka prejšnjega člena, mora uvoznik zahtevi za dovoljenje
priložiti tudi dokazilo, da je pred uvozom obnovljenih ozonu
škodljivih snovi bila izvožena enaka količina rabljenih ozo-
nu škodljivih snovi iz 5. člena te odredbe, pridobljena pri
vzdrževanju ali odstranjevanju izdelkov, ki vsebujejo te sno-
vi.

Uvoznik mora ob vnosu blaga na carinsko območje
predložiti dovoljenje iz prvega odstavka prejšnjega člena
carinskemu organu v potrditev. Kopija dovoljenja se priloži
carinski deklaraciji.

8. člen

Uvoz ozonu škodljivih snovi po določbah 6. člena te
odredbe in prejšnjega člena iz držav nepogodbenic Mon-
trealskega protokola je prepovedan.

Izvoz ozonu škodljivih snovi iz prejšnjega odstavka v
države nepogodbenice Montrealskega protokola je prepo-
vedan.

9. člen

Skupna letna količina metilbromida, ki se v posamez-
nem koledarskem letu do leta 2001 lahko uvozi za dajanje v
promet in uporabo, je določena v tabeli 1 priloge 3, ki je
sestavni del te odredbe.

Po 1. januarju 2010 je uvoz metilbromida prepovedan.

10. člen

Skupna obračunska raven delno halogeniranih kloro-
fluoroogljikovodikov, ki se v posameznem koledarskem letu
do leta 2015 lahko proizvedejo in uvozijo za dajanje v pro-
met in uporabo v Republiki Sloveniji, je določena v tabeli 2
priloge 3 te odredbe.

Po 1. januarju 2015 sta dajanje v promet in uporaba
delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov prepovedana.

11. člen

Uvoznik lahko v koledarskem letu uvozi količino me-
tilbromida, ki mu jo v okviru skupne letne količine iz prvega
odstavka 9. člena te odredbe določi ministrstvo v soglasju z
ministrstvom, pristojnim za zdravstvo.

V letno količino metilbromida, ki jo uvoznik lahko
uvozi, se ne všteva količina, ki jo da v promet ali uporabi za
izvajanje karantenskih ukrepov ali predtovornih opravil.

Proizvajalec lahko proizvede ali uvoznik lahko uvozi v
koledarskem letu količino delno halogeniranih klorofluo-
roogljikovodikov, ki mu jo v okviru skupne obračunske
ravni iz prvega odstavka prejšnjega člena določi ministrstvo.

Zahtevo za določitev letne količine metilbromida ali
delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov mora pro-
izvajalec ali uvoznik vložiti pri ministrstvu do 31. januarja
leta, za katerega želi pridobiti letno količino.

Letno količino metilbromida ali delno halogeniranih
klorofluoroogljikovodikov ministrstvo proizvajalcu ali uvoz-
niku določi z odločbo.

12. člen

V primeru, da na podlagi zahtev iz četrtega odstavka
prejšnjega člena skupna obračunska raven delno halogenira-
nih klorofluoroogljikovodikov za posamezno koledarsko le-
to ni v celoti izkoriščena, lahko minister, pristojen za varstvo
okolja, izjemoma določi letno količino delno halogeniranih
klorofluoroogljikovodikov proizvajalcu ali uvozniku, ki zah-
tevo vloži po roku iz četrtega odstavka prejšnjega člena.

Proizvajalec ali uvoznik mora v zahtevi, vloženi po
roku iz prejšnjega odstavka, obrazložiti razloge za zamudo
tega roka.

Letno količino iz prvega odstavka tega člena ministr-
stvo proizvajalcu ali uvozniku določi z odločbo.

13. člen

Zahteva za dodelitev letne količine metilbromida ali
delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov iz četrtega
odstavka 11. člena te odredbe mora vsebovati podatke o:

– pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezni-
ku, ki zahtevo vlaga,

– količini metilbromida ali količini in vrsti delno halo-
geniranih klorofluoroogljikovodikov, na katero se zahteva
nanaša,

– o vrsti in namenu uporabe,
– uporabniku metilbromida ali delno halogeniranih klo-

rofluoroogljikovodikov.

14. člen

Prednost pri določitvi letnih količin metilbromida ali
delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov imajo pro-
izvajalci in uvozniki, ki so končni uporabniki teh ozonu
škodljivih snovi ali so proizvajali ali uvažali ozonu škodljive
snovi v letu 1995 ali 1996.

15. člen

Uvoznik mora za vsakokraten uvoz metilbromida in
delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov imeti dovo-
ljenje ministrstva.

Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za rabljene ali
obnovljene ozonu škodljive snovi iz prejšnjega odstavka.

Uvoznik mora zahtevi za dovoljenje iz prvega odstavka
tega člena priložiti izpolnjen obrazec B iz priloge 2.

Uvoznik mora ob vnosu blaga na carinsko območje
predložiti dovoljenje iz prvega odstavka tega člena carinske-
mu organu v potrditev. Kopijo dovoljenja se priloži carinski
deklaraciji.

16. člen

Uporaba klorofluoroogljikovodikov, drugih popolno-
ma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, halonov, og-
ljikovega tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana in delno halogeni-
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ranih bromofluoroogljikovodikov je prepovedana, razen v
primerih, določenih v prvem odstavku 6. člena te odredbe.

Uporaba delno halogeniranih klorofluoroogljikovodi-
kov je prepovedana, razen če se uporabljajo:

– kot topilo,

– kot hladivo,

– za proizvodnjo trdih izolacijskih pen in integralnih
pen, ki se uporabljajo za varnostne namene,

– v laboratorijih za raziskave in razvoj,

– kot surovina za proizvodnjo drugih kemikalij ali

– kot nosilni plin za sterilizacijska sredstva v zaprtih
sistemih.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je po 1. ja-
nuarju 1998 uporaba delno halogeniranih klorofluorooglji-
kovodikov prepovedana, če se te snovi uporabljajo kot:

– topilo v odprtih sistemih,

– hladivo v napravah ali opremi, proizvedenih po 31.
decembru 1997, če gre za naprave ali opremo odprtih hladil-
nih sistemov z neposrednim izparevanjem hladiva, za hladil-
nike, zamrzovalnike ter toplotne črpalke za rabo v gospo-
dinjstvu iz 2. točke priloge 4, ki je sestavni del te odredbe, za
klimatske naprave za osebna vozila, za klimatske naprave za
vozila za javni cestni in železniški promet in

– nosilni plin za sterilizacijska sredstva v napravah za-
prtih sistemov, proizvedenih po 31. decembru 1997.

Po 1. januarju 2000 je uporaba delno halogeniranih
klorofluoroogljikovodikov prepovedana, če se uporabljajo
kot hladivo v napravah ali opremi, proizvedenih po 31. de-
cembru 1999, če gre za:

– hladilne in klimatske naprave za trgovine ali skla-
dišča,

– toplotne črpalke, izdelovalnike ledu, naprave za ute-
kočinjanje zraka, hladilne stolpe, naprave za dehidriranje in
druge stroje ali mehanske naprave s pogonsko močjo za
obratovanje večjo od 150 kW.

Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo v primeru, če
zaradi varnostnih ali drugih predpisov ali drugih omejitev v
teh napravah ali opremi ni dovoljena uporaba amoniaka.

17. člen

Izdelke, ki vsebujejo klorofluoroogljikovodike, druge
popolnoma halogenirane klorofluoroogljikovodike, halone,
ogljikov tetraklorid, 1,1,1-trikloroetan ali delno halogenira-
ne bromofluoroogljikovodike, je prepovedano uvažati in da-
jati v promet, razen če je bilo za uporabo ozonu škodljivih
snovi v teh izdelkih izdano dovoljenje iz prvega odstavka 6.
člena te odredbe.

Pošiljko uvoženih izdelkov za dajanje v promet ali v
uporabo, navedenih v prilogi 4, ki je sestavni del te odredbe,
ki so proizvedeni v državi nepogodbenici Montrealskega
protokola, mora do prodajalca trgovske mreže ali do uporab-
nika, če gre za neposredno dobavo, spremljati izjava o sklad-
nosti izdelka z zahtevami te odredbe.

Z izjavo iz prejšnjega odstavka uvoznik na lastno odgo-
vornost potrjuje, da izdelek ne vsebuje ozonu škodljivih
snovi iz prvega odstavka tega člena.

Obrazec izjave iz prejšnjega odstavka je v prilogi 5, ki
je sestavni del te odredbe.

Uvoznik izdelkov iz drugega odstavka tega člena mora
ob vnosu blaga na carinsko območje predložiti izjavo o

skladnosti carinskemu organu v potrditev. Kopijo izjave se
priloži carinski deklaraciji.

18. člen

Po 1. januarju 1998 mora pošiljko uvoženih naprav ali
opreme iz tretjega odstavka 16. člena te odredbe do prodajal-
ca trgovske mreže ali do uporabnika, če gre za neposredno
dobavo, spremljati izjava o skladnosti naprav ali opreme z
zahtevami te odredbe.

Po 1. januarju 2000 mora pošiljko uvoženih naprav ali
opreme iz četrtega odstavka 16. člena te odredbe do proda-
jalca trgovske mreže ali do uporabnika, če gre za neposredno
dobavo, spremljati izjava o skladnosti naprav ali opreme z
zahtevami te odredbe.

Z izjavo iz prejšnjih odstavkov uvoznik na lastno odgo-
vornost potrjuje, da naprave ali oprema ne vsebujejo delno
halogeniranih klorofluoroogljikovodikov.

Obrazec izjave iz prejšnjega odstavka je v prilogi 6, ki
je sestavni del te odredbe.

Uvoznik naprav ali opreme iz prvega in drugega od-
stavka tega člena mora pri vnosu blaga na carinsko območje
predložiti izjavo o skladnosti carinskemu organu v potrditev.
Kopijo izjave se priloži carinski deklaraciji.

19. člen

Uvoznik ozonu škodljivih snovi mora voditi evidenco,
ki obsega podatke o:

– nazivu ozonu škodljive snovi,

– imenu in sedežu uvoznika,

– imenu države izvoznice in imenu in sedežu izvozni-
ka,

– količini uvoženih ozonu škodljivih snovi,

– količini uvoženih rabljenih ali obnovljenih ozonu ško-
dljivih snovi,

– količini porabljenih/prodanih snovi,

– vrsti in namenu uporabe ozonu škodljivih snovi,

– imenu in sedežu končnega uporabnika,

– količini zalog snovi.

Proizvajalec ozonu škodljivih snovi mora voditi evi-
denco, ki obsega podatke o:

– nazivu ozonu škodljive snovi,

– količini proizvedenih ozonu škodljivih snovi,

– količini porabljenih/prodanih snovi,

– količini zalog snovi,

– imenu in sedežu končnega uporabnika,

– vrsti in namenu uporabe ozonu škodljivih snovi.

Uvoznik iz prvega odstavka tega člena in proizvajalec
iz prejšnjega odstavka morata dokumentacijo o evidenci hra-
niti najmanj tri leta.

20. člen

Proizvajalec, uvoznik ali izvoznik ozonu škodljivih sno-
vi mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poro-
čilo o proizvedenih ali uvoženih ali izvoženih ozonu škodlji-
vih snoveh za preteklo koledarsko leto. Oblika in vsebina
poročila je določena v prilogi 7, ki je sestavni del te odredbe.
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Uporabnik ozonu škodljivih snovi iz 6. člena te odred-
be mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poro-
čilo o uporabi ozonu škodljivih snovi za preteklo koledarsko
leto. Oblika in vsebina poročila je določena v prilogi 8, ki je
sestavni del te odredbe.

21. člen

Nadzor nad določbami te odredbe, ki se nanašajo na
uvoz, opravljajo carinski organi, nad določbami te odredbe,
ki se nanašajo na dajanje v promet, tržni inšpektorji, nad
določbami, ki se nanašajo na uporabo in uvoz metilbromida,
zdravstveni inšpektorji, nad ostalimi določbami te odredbe
pa inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

22. člen

Določbe te odredbe ne veljajo za ozonu škodljive sno-
vi, ki so v izdelkih, ki so na dan uveljavitve te odredbe na
ozemlju Republike Slovenije, razen če so te snovi v posodah
za prevoz ali skladiščenje.

Določbe 17. člena te odredbe ne veljajo za izdelke, ki
so jih uvozniki naročili pri tujem dobavitelju in plačali ali jih
bodo plačali v 60 dneh od uveljavitve te odredbe.

23. člen

Dovoljenja za uvoz metilbromida in delno halogenira-
nih klorofluoroogljikovodikov iz prvega odstavka 15. člena
te odredbe do 31. decembra 1997 izdaja ministrstvo, pristoj-
no za zdravstvo.

Poročilo iz 20. člena te odredbe proizvajalec, uvoznik
ali izvoznik in uporabnik dostavijo prvič za leto 1998.

24. člen

Določbe te odredbe, ki se nanašajo na določanje letnih
količin metilbromida in delno halogeniranih klorofluoroog-
ljikovodikov, se začnejo uporabljati 1. januarja 1998.

25. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 354-01-112/97
Ljubljana, dne 18. novembra 1997.

Minister
za okolje in prostor

Soglašam dr. Pavel Gantar l. r.

Minister
za zdravstvo

dr. Marjan Jereb l. r.

Minister
za gospodarske dejavnosti

Metod Dragonja l. r.

Minister
za ekonomske odnose in

razvoj
dr. Marjan Senjur l. r.

Minister
za finance

Mitja Gaspari l. r.

PRILOGA 1: OZONU ŠKODLJIVE SNOVI

Dejavnik

Ime Snovi Kemijska formula Oznaka škodljivosti(1)

I. skupina: klorofluoroogljikovodiki (CFC)
triklorofluorometan CFCl3 CFC-11 1,0

diklorodifluorometan CF2Cl2 CFC-12 1,0

triklorotrifluoroetan C2F3Cl3 CFC-113 0,8

diklorotetrafluoroetan C2F4Cl2 CFC-114 1,0

kloropentafluoroetan C2F5Cl CFC-115 0,6

II. skupina: drugi popolnoma halogenirani klorofluoroogljikovodiki (CFC)
klorotrifluorometan CF3Cl CFC-13 1,0

pentaklorofluoroetan C2FCl5 CFC-111 1,0

tetraklorodifluoroetan C2F2Cl4 CFC-112 1,0

heptaklorofluoropropan C3FCl7 CFC-211 1,0

heksaklorodifluoropropan C3F2Cl6 CFC-212 1,0

pentaklorotrifluoropropan C3F3Cl5 CFC-213 1,0

tetraklorotetrafluoropropan C3F4Cl4 CFC-214 1,0

trikloropentafluoropropan C3F5Cl3 CFC-215 1,0

dikloroheksafluoropropan C3F6Cl2 CFC-216 1,0

kloroheptafluoropropan C3F7Cl CFC-217 1,0

III. skupina: haloni
difluoroklorobromometan CF2BrCl halon-1211  3,0

trifluorobromometan CF3Br halon-1301  10,0

dibromotetrafluoroetan C2F4Br2 halon-2402  6,0
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Dejavnik

Ime Snovi Kemijska formula Oznaka škodljivosti(1)

IV. skupina: ogljikov tetraklorid
tetraklorometan CCl4 ogljikov tetraklorid 1,1

V. skupina: 1,1,1-trikloroetan
1,1,1-trikloroetan C2H3Cl3

(2) 0,1

VI. skupina: metilbromid
bromometan CH3Br metilbromid 0,6

VII skupina: delno halogenirani bromofluoroogljikovodiki (HBFC)
dibromofluorometan CHFBr2 1.0

bromodifluorometan CHF2Br (HBFC-22B1) 0,74

bromofluorometan CH2FBr 0,73

tetrabromofluoroetan C2HFBr4 0,8

tribromodifluoroetan C2HF2Br3 1,8

dibromotrifluoroetan C2HF3Br2 1,6

bromotetrafluoroetan C2HF4Br 1,2

tribromofluoroetan C2H2FBr3 1,1

dibromodifluoroetan C2H2F2Br2 1,5

bromotrifluoroetan C2H2F3Br 1,6

dibromofluoroetan C2H3FBr2 1,7

bromodifluoroetan C2H3F2Br 1,1

bromofluoroetan C2H4FBr 0,1

heksabromofluoropropan C3HFBr6 1,5

pentabromodifluoropropan C3HF2Br5 1,9

tetrabromotrifluoropropan C3HF3Br4 1,8

tribromotetrafluoropropan C3HF4Br3 2,2

dibromopentafluoropropan C3HF5Br2 2,0

bromoheksafluoropropan C3HF6Br 3,3

pantabromofluoropropan C3H2FBr5 1,9

tetrabromodifluoropropan C3H2F2Br4 2,1

tribromotrifluoropropan C3H2F3Br3 5,6

dibromotetrafluoropropan C3H2F4Br2 7,5

bromopentafluoropropan C3H2F5Br 1,4

tetrabromofluoropropan C3H3FBr4 1,9

tribromodifluoropropan C3H3F2Br3 3,1

dibromtrifluoropropan C3H3F3Br2 2,5

bromotetrafluoropropan C3H3F4Br 4,4

tribromofluoropropan C3H4FBr3 0,3

dibromodifluoropropan C3H4F2Br2 1,0

bromotrifluoropropan C3H4F3Br 0,8

dibromofluoropropan C3H5FBr2 0,4

bromodifluoropropan C3H5F2Br 0,8

bromofluoropropan C3H6FBr 0,7



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 6917Št. 80 – 18. XII. 1997

Dejavnik

Ime Snovi Kemijska formula Oznaka škodljivosti(1)

VIII. skupina: delno halogenirani klorofluoroogljikovodiki (HCFC)
diklorofluorometan CHFCl2 HCFC-21 0,040

klorodifluorometan CHF2Cl HCFC-22 0,055

klorofluorometan CH2FCl HCFC-31 0,020

tetraklorofluoroetan C2HFCl4 HCFC-121 0,040

triklorodifluoroetan C2HF2Cl3 HCFC-122 0,080

diklorotrifluoroetan C2HF3Cl2 HCFC-123(3) 0,020

klorotetrafluoroetan C2HF4Cl HCFC-124(3) 0,022

triklorofluoroetan C2H2FCl3 HCFC-131 0,050

diklorodifluoroetan C2H2F2Cl2 HCFC-132 0,050

klorotrifluoroetan C2H2F3Cl HCFC-133 0,060

diklorofluoroetan C2H3FCl2 HCFC-141 0,070

diklorofluoroetan CH3CFCl2 HCFC-141b(3) 0,110

klorodifluoroetan C2H3F2Cl HCFC-142 0,070

klorodifluoroetan CH3CF2Cl HCFC-142b(3) 0,065

klorofluoroetan C2H4FCl HCFC-151 0,005

heksaklorofluoropropan C3HFCl6 HCFC-221 0,070

pentaklorodifluoropropan C3HF2Cl5 HCFC-222 0,090

tetraklorotrifluoropropan C3HF3Cl4 HCFC-223 0,080

triklorotetrafluoropropan C3HF4Cl3 HCFC-224 0,090

dikloropentafluoropropan C3HF5Cl2 HCFC-225 0,070

dikloropentafluoropropan CF3CF2CHCl2 HCFC-225ca(3) 0,025

dikloropentafluoropropan CF2ClCF2CHClF HCFC-225cb(3) 0,033

kloroheksafluoropropan C3HF6Cl HCFC-226 0,100

pentaklorofluoropropan C3H2FCl5 HCFC-231 0,090

tetraklorodifluoropropan C3H2F2Cl4 HCFC-232 0,100

triklorotrifluoropropan C3H2F3Cl3 HCFC-233 0,230

diklorotetrafluoropropan C3H2F4Cl2 HCFC-234 0,280

kloropentafluoropropan C3H2F5Cl HCFC-235 0,520

tetraklorofluoropropan C3H3FCl4 HCFC-241 0,090

triklorodifluoropropan C3H3F2Cl3 HCFC-242 0,130

diklorotrifluoropropan C3H3F3Cl2 HCFC-243 0,120

klorotetrafluoropropan C3H3F4Cl HCFC-244 0,140

triklorofluoropropan C3H4FCl3 HCFC-251 0,010

diklorodifluoropropan C3H4F2Cl2 HCFC-252 0,040

klorotrifluoropropan C3H4F3Cl HCFC-253 0,030

diklorofluoropropan C3H5FCl2 HCFC-261 0,020

klorodifluoropropan C3H5F2Cl HCFC-262 0,020

klorofluoropropan C3H6FCl HCFC-271 0,030

1dejavniki škodljivosti so določeni na osnovi obstoječih spoznanj in bodo občasno revidirani v skladu s sprejetimi odločitvami

pogodbenic Montrealskega protokola,
2 formula se ne nanaša na 1,1,2 trikloroetan
3 označuje komercialno najobičajnejšo izomero, kot je predpisano v Montrealskem protokolu.
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PRILOGA 2: OBRAZEC A: uvoz ozonu škodljive snovi za uporabo, ki je bistvenega pomena

1. Ime in naslov uvoznika: .............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

2. Podatki o ozonu škodljivi snovi, ki jo uvoznik namerava uvoziti za uporabo, ki je bistvenega pomena:

ime snovi in kemijska formula: ....................................................................................................................................

tarifna oznaka (1): .............................................................................  količina snovi (kg): .........................................

3. Opis uporabe bistvenega pomena (namen uporabe in naslov končnega uporabnika):

a. Uporaba za medicinske namene: ................................................................................................................................

b.  Uporaba kot topilo, za obrambne, zaščitne in druge namene:

 ........................................................................................................................................................................................

c.  Uporaba za raziskovalne ali analizne namene: ..........................................................................................................

Navedba laboratorijske uporabe, zahtevane čistosti snovi in uporabljenih preizkusnih metod za določanje vsebnosti

snovi:

........................................................................................................................................................................................

d. Druga uporaba: ...........................................................................................................................................................

4. Podatki, ki se nanašajo na količino ozonu škodljive snovi za uporabo, ki je bistvenega pomena:

Uporabljena
količina

v letu  N-3
(kg)

Uporabljena
količina v letu  N-2

(kg)

Uporabljena
količina

v letu  N-1
(kg)

Zahtevana količina
za uvoz v letu N

(kg)

Leto
Vrsta rabe

a
b
c
d

Skupaj:

5. Ime in naslov proizvajalca (dobavitelja) ozonu škodljive snovi: ................................................................................

.......................................................................................................  država izvoznica: ...................................................

6. Ime in naslov proizvajalca ozonu škodljive snovi za analitsko uporabo v laboratoriju:

......................................................................................................... država izvoznica: ..................................................

Kraj: ............................................          Žig:                                                           Ime in podpis odgovorne osebe:

Datum: ........................................                                                                .................................................................

Pomen oznak: (1) za tarifno oznako ozonu škodljivih snovi veljajo oznake iz tabele 1 v prilogi 2 odredbe o ravnanju

s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča .
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PRILOGA 2: OBRAZEC B: uvoz metilbromida in delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov (1)

1. Ime in naslov uvoznika: .............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

2. Podatki o ozonu škodljivi snovi, ki jo uvoznik namerava uvoziti:

ime snovi in kemijska formula: ..........................................................  tarifna oznaka (2): .............................................

količina snovi (kg): ............................................................................. obračunska raven (kg)  : ...................................

3. Namen uporabe ozonu škodljive snovi:

 ozonu škodljiva snov, namenjena proizvodnji kot surovina (3)

 ozonu škodljiva snov, namenjena uničevanju po predpisanih postopkih

 ozonu škodljiva snov, namenjena izvajanju karantenskih ukrepov (4)

 ozonu škodljiva snov, namenjena izvajanju predtovornih opravil (4)

 ozonu škodljiva snov, namenjena drugi uporabi (5)

 rabljena ozonu škodljiva snov, namenjena postopkom za pridobivanje obnovljene ozonu škodljive snovi

 rabljena ozonu škodljiva snov, namenjena uničevanju po predpisanih postopkih

 obnovljena ozonu škodljiva snov, namenjena proizvodnji kot surovina (3)

 obnovljena ozonu škodljiva snov, namenjena uničevanju po predpisanih postopkih

 obnovljena ozonu škodljiva snov, namenjena drugi uporabi:

4. Opis karantenskih ukrepov ali predtovornih opravil: .................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

5. Država izvoznica: .......................................................................................................................................................

6. Ime in naslov proizvajalca (dobavitelja) ozonu škodljive snovi: ................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

7. Ime in naslov končnega uporabnika, ki namerava uporabiti snov za izvajanje karantenskih ali predtovornih

opravil ali kot surovino v proizvodnji ali za obnovo ali za uničevanje:

.........................................................................................................................................................................................

Kraj: ............................................          Žig:                                                           Ime in podpis odgovorne osebe:

Datum: ........................................                                                                .................................................................

Pomen oznak: (1) obrazec se izpolni za vsako ozonu škodljivo snov posebej, (2) za tarifno oznako ozonu škodljivih

snovi veljajo oznake iz tabele 1 priloge 2 odredbe o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča, (3)

uporaba snovi za proizvodnjo pen se ne šteje kot surovina, (4) velja za metilbromid, (5) velja za metilbromid in delno

halogenirane ogljikovodike.
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PRILOGA 2: Tarifne oznake ozonu škodljivih snovi

Tabela 1.
Zap.št. Tarifna oznaka Ime ozonu škodljive snovi

1 2903 41 000 triklorofluorometan  (CFC-11)

2 2903 42 000 diklordifluorometan (CFC-12)

3 2903 43 000 triklortrifluoroetan (CFC-113)

4 2903 44 100 diklortetrafluoroetan (CFC-114)

5 2903 44 900 kloropentafluoroetan (CFC-115)

6 2903 45 100 klorotrifluorometan (CFC-13)

7 2903 45 150 pentaklorofluoroetan (CFC-111)

8 2903 45 200 tetraklorodifluoroetan (CFC-112)

9 2903 45 250 heptaklorofluoropropan (CFC-211)

10 2903 45 300 heksaklorodifluoropropan (CFC-212)

11 2903 45 350 pentaklorotrifluoropropan (CFC-213)

12 2903 45 400 tetraklorotetrafluoropropan (CFC-214)

13 2903 45 450 trikloropentafluoropropan (CFC-215)

14 2903 45 500 dikloroheksafluoropropan (CFC-216)

15 2903 45 550 kloroheptafluoropropan (CFC-217)

16 2903 46 100 bromoklorodifluorometan (halon-1211)

17 2903 46 200 bromotrifluorometan (halon- 1301)

18 2903 46 900 dibromtetrafluoroetan (halon-2402)

19 2903 14 000 ogljikov tertraklorid

20 2903 19 100 1, 1, 1- trikloretan (metil kloroform)

21 2903 30 330 metilbromid (bromometan)

22 2903 49 100

2903 49 200

delno halogenirani klorofluoroogljikovodiki

23 2903 49 300

2903 49 400

delno halogenirani bromofluoroogljikovodiki

24 3824 71 000 mešanice, ki vsebujejo vsaj eno od snovi s tarifnimi

oznakami:  2903 41 000, 2903 42 000, 2903 43 000, 2903 44

100, 2903 44 900 ali od 2903 45 100 do 2903 45 550

25 3824 79 000 mešanice, ki vsebujejo vsaj eno od snovi s tarifnimi

oznakami: 2903 46 100, 2903 46 200 ali  2903 46 900

26 3814 00 901 mešanice, ki vsebujejo vsaj eno od snovi s tarifnimi

oznakami:  2903 14 000 ali 2903 19 100
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PRILOGA 3: SKUPNA LETNA KOLIČINA METILBROMIDA IN SKUPNA OBRAČUNSKA
RAVEN DELNO HALOGENIRANIH KLOROFLUOROOGLJIKOVODIKOV

Tabela 1: skupna letna količina metilbromida.

Koledarsko

leto

Skupna letna količina metilbromida

(kg)

Skupna letna količina metilbromida

izražena v % glede na količino  v

izhodiščnem  letu 1998

1998 1.000 100

1999 1.000 100

2000 750 75

2001 750 75

2002 750 75

2003 750 75

2004 500 50

2005 500 50

2006 500 50

2007 500 50

2008 500 50

2009 500 50

2010 0 0

Tabela 2: skupna obračunska raven delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov..

Koledarsko

leto

Skupna obračunska raven delno

halogeniranih

klorofluoroogljikovodikov

(kg)

Skupna obračunska raven delno

halogeniranih klorofluoroogljikovodikov

izražena v % glede na izhodiščno leto

1998

1998 68.000 100

1999 68.000 100

2000 68.000 100

2001 68.000 100

2002 68.000 100

2003 68.000 100

2004 44.200 65

2005 44.200 65

2006 44.200 65

2007 27.200 40

2008 27.200 40

2009 27.200 40

2010 13.600 20

2011 13.600 20

2012 13.600 20

2013 3.400 5

2014 3.400 5

2015 0 0
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PRILOGA 4: IZDELKI, KATERE SPREMLJA PRI UVOZU  IZJAVA O SKLADNOSTI

SKUPINA PROIZVODOV TARIFNA OZNAKA

1. Klimatske naprave v motornih vozilih (1), (2):                  8701 20 - 8701 90, 8702 10 - 8702 90

   8703 10 - 8703 90, 8704 10 - 8704 90 000

   8705 10 000 - 8705 90, 8706 00

2. Gospodinjske hladilne in klimatske naprave ter toplotne črpalke (1), (2):
             Hladilniki za gospodinjstvo do vključno 250 l                               8418  21 510, 8418 21 590, 8418 21 910

             Zamrzovalniki - skrinje s prostornino do vključno 340 l                8418 30 990

             Zamrzovalniki-vertikalni s prostornino do vključno 250 l              8418 40 910

             Toplotne črpalke v gospodinjstvu s pogonsko močjo do 3 kW       8418 61 -  8418 69

             Klimatske naprave v gospodinjstvu s pogonsko močjo do 3 kW    8415 10 000  -  8415 83

3. Komercialne hladilne in klimatske naprave ter toplotne črpalke (1), (2) :
    Hladilniki, zamrzovalniki, toplotne črpalke in druge naprave za hlajenje

              in zamrzovanje razen tistih iz točke 2 te priloge                   8418 10 - 8418 69

    Klimatske naprave razen tistih iz točke 2 te priloge     8415 10 000 - 8415 83

    Naprave za utekočinjanje zraka     8419 60 000

    Hladilni stolpi     8419 89 100

    Naprave za dehidriranje                   8424 89

    Drugi stroji in mehanske naprave                   8479 89

4. Proizvodi, ki vsebujejo aerosole, razen tistih, ki se jih rabi v zdravstvene namene (2) :
    Živila     1517 90

  Premazna sredstva, pigmenti, barvila     3208 10 - 3208 90

                                                                                                                      3209 10 000  - 3209 90 000

       3210 00, 3212 90

Parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki                   3303 00, 3304 30 000

                                                                                                                      3304 99 000

    3305 10 000 - 3305 90

                                                                                                                      3306 10 000 - 3306 90 000

    3307 10 000 - 3307 30 000

    3307 49 000, 3307 90 000

  Površinsko aktivna sredstva     3402 20

   Mazalni preparati                   3403 11 000, 3403 19

    3403 91 000, 3403 99

Loščila in kreme za obutev     3405 10 000 - 3405 90

Proizvodi iz vnetljivih snovi     3606 10 000

   Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi                   3808 10 - 3808 40

    3808 90

   Sredstva za dodelavo, nosilci barv in drugo                   3809 10

    3809 91 000 - 3809 93 000

   Organska sestavljena topila     3814 00

   Pripravljene tekočine za odtajanje                    3820 00 000

   Preparati kemijske in sorodnih industrij      3824 90

   Silikoni v primarnih oblikah      3910 00 000

   Orožje (solzilci v obliki pršil)      9304 00 000

5. Prenosni gasilski aparati (2) :      8424 10, 3813 00 000

6. Izolacijske plošče, folije, cevi, tulci (2) :      3917 21 - 3917 40, 3920 10 - 3920 99

     3921 11 000 - 3921 90

                                                                                                                       3925 10 000 - 3925 90, 3926 90

7. Osnovni polimerni materiali (2) :                    3901 10 - 3909 50

(1) : velja za določbe 18. člena odredbe o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča,
(2) : velja za določbe 17. člena odredbe o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.
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PRILOGA 5: IZJAVA O SKLADNOSTI IZDELKA  ZA UVOZ IZ DRŽAVE NEPOGODBENICE
MONTREALSKEGA PROTOKOLA (1)

(ime uvoznika/proizvajalca)

(naslov uvoznika/proizvajalca)

s polno odgovornostjo izjavlja, da izdelek, za katerega velja ta izjava:

(vrsta izdelka in količina, pošiljka)

(tarifna številka izdelka iz priloge 4  odredbe o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča)

(država izvora uvoženega izdelka)

ne vsebuje klorofluoroogljikovodikov, drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, halonov,

ogljikovih tetrakloridov, 1,1,1-trikloroetana ali delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov in da je izdelek

izdelan skladno z odredbo o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.

_____________ __________________________

Kraj in datum:                                Žig :                                          Ime in podpis odgovorne osebe

Podpis in žig  carinskega organa:

(1) Izjava o skladnosti izdelka na podlagi določb  17. člena   odredbe o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje

ozonskega plašča.
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PRILOGA 6: IZJAVA O SKLADNOSTI IZDELKOV GLEDE VSEBNOSTI  HALOGENIRANIH
KLOROFLUOROOGLJIKOVODIKOV (*)

(ime uvoznika/proizvajalca)

(naslov uvoznika/proizvajalca)

s polno odgovornostjo izjavlja, da je (so) naprava(e), za katero(e) velja ta izjava:

 hladilnik(i), zamrzovalnik(i) ali toplotna(e) črpalka(e) za rabo v gospodinjstvu (1)

 klimatska(e) naprava(e) za osebna vozila, za vozila za javni cestni ali železniški promet (2)

 naprava(e) za dehidriranje (3)

 klimatska(e) naprava(e) za trgovine ali skladišča (3)

 toplotna(e) črpalka(e), izdelovalnik(i) ledu, naprava(e) za utekočinjanje zraka, hladilni stolp(i) ali druga(e)

naprav(e) (3)

( količina izdelkov, pošiljka)

(tarifna številka izdelka iz priloge 4  Odredbe o snoveh, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča (Ur.l. št. nn/97)

(država izvora uvoženega izdelka)

izdelana(e) skladno z določbami Odredbe o snoveh, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča (Uradni list RS, št.

nn/97).

_____________ __________________________

Kraj in datum:                                Žig :                                          Ime in podpis odgovorne osebe

Podpis in žig  carinskega organa:

Pomen oznak: (*) izjava o skladnosti izdelka z določbami 18. člena odredbe o ravnanju s snovmi, ki povzročajo

tanjšanje ozonskega plašča, (1) tarifna številka iz 2. točke priloge 4, (2) tarifna številka iz 1. točke priloge 4, (3) tarifna

številka iz 3. točke priloge 4 (za obdobje do 31.12.1999 veljajo zahteve iz prvega odstavka 17. člena, po 1. januarju

2000 pa zahteve iz četrtega odstavka 16. člena).
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PRILOGA 7: OBLIKA IN VSEBINA LETNEGA POROČILA O PROIZVEDENIH ALI UVOŽENIH ALI
IZVOŽENIH KOLIČINAH OZONU ŠKODLJIVE SNOVI

OZONU ŠKODLJIVA SNOV:

NOVA  -  OBNOVLJENA  -  RABLJENA    (NEUSTREZNO PREČRTAJ)                              KOLEDARSKO LETO:

 PODATKI O PROIZVAJALCU ALI UVOZNIKU ALI IZVOZNIKU

1 Proizvajalec/uvoznik/izvoznik

2 Matična številka

3 Kraj in poštna številka

4 Ulica in hišna številka

5 Šifra dejavnosti

 PODATKI O KOLIČINAH OZONU ŠKODLJIVE SNOVI

6 Količina proizvedenih snovi (kg)

7 Količina uvoženih snovi (kg) in

država izvoznica

8 Količina porabljenih snovi    (kg)

9 Količina prodanih snovi      (kg) *

10 Količina zalog snovi              (kg)

11 Vrsta uporabe za količine snovi

iz 8. točke tega obrazca

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _

PODATKI O KONČNEM(IH) UPORABNIKU(IH) OZONU ŠKODLJIVE SNOVI

12 Končni uporabnik **

13 Matična številka oziroma država

uvoznica, če je uporabnik v tujini

14 Kraj in poštna številka

15 Ulica in hišna številka

16 Količina prodane snovi     (kg)

17 Vrsta uporabe količin snovi,

prodanih končnemu uporabniku

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _

18 Naslov izvoznika, če gre za

končnega uporabnika v tujini in

izvoza ni opravila oseba iz 1.

točke tega  obrazca

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*    med prodane snovi se štejejo tudi snovi, ki so izvožene končnim uporabnikom v tujini,

** če je bila proizvedena ali uvožena snov dobavljena večim uporabnikom, mora poročilo vsebovati podatke iz 12.

do 18. točke  za vsakega končnega uporabnika posebej.
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PRILOGA 8: OBLIKA IN VSEBINA LETNEGA POROČILA O UPORABI OZONU ŠKODLJIVE SNOVI
IZ 6. ČLENA ODREDBE O RAVNANJU S SNOVMI, KI POVZROČAJO TANJŠANJE OZONSKEGA
PLAŠČA

OZONU ŠKODLJIVA SNOV:  

NOVA - OBNOVLJENA - RABLJENA    (NEUSTREZNO PREČRTAJ)           KOLEDARSKO LETO:

 PODATKI O UPORABNIKU

1 Uporabnik

2 Matična številka

3 Kraj in poštna številka

4 Ulica in hišna številka

5 Šifra dejavnosti

 PODATKI O KOLIČINAH UPORABLJENE OZONU ŠKODLJIVE SNOVI

6 Količina uporabljenih snovi    (kg)

7 Količina zalog snovi               (kg)

8 Vrsta uporabe za količine snovi iz

6. točke tega  obrazca

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _

PODATKI O IZVORU OZONU ŠKODLJIVE SNOVI

9 Proizvajalec snovi oziroma

uvoznik

10 Država izvoznica oziroma matična

številka proizvajalca, če gre za

domači proizvod

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11 Kraj in poštna številka

12 Ulica in hišna številka

13 Količina dobavljene snovi     (kg)
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3766.

Na podlagi 21. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni
list RS, št. 18/91 in 74/95) in šestega odstavka 88. člena
zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94 in 44/97) izdaja
minister za obrambo

P R A V I L N I K
o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško

službo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo organizacija, postopki in
merila za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško
službo nabornikov, vojakov na služenju vojaškega roka in
vojaških obveznikov v rezervni sestavi (v nadaljnjem besedi-
lu: vojaški obvezniki) ter oseb, ki poklicno opravljajo vojaško
službo.

2. člen

Zdravstveno sposobnost vojaških obveznikov za vojaško
službo po tem pravilniku ugotavljajo pooblaščeni zdravstveni
zavodi, pooblaščeni zdravniki in pooblaščeni psihologi.

Register pooblaščenih zavodov, zdravnikov in psiholo-
gov iz prejšnjega odstavka hranita Ministrstvo za zdravstvo in
Ministrstvo za obrambo.

3. člen

Zdravstvene preglede oseb, ki poklicno opravljajo vo-
jaško službo, izvaja Zdravstveni center Ministrstva za obram-
bo Republike Slovenije in po dogovoru tudi drugi specialisti
medicine dela, prometa in športa.

4. člen

Vse osebe, ki se v postopkih ocenjevanja zdravstvene
sposobnosti za vojaško službo seznanijo s podatki o zdravstve-
nem stanju oseb, ki opravljajo vojaško službo, morajo te po-
datke, skladno s predpisi, varovati kot poklicno skrivnost.

II. OCENJEVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI
VOJAŠKIH OBVEZNIKOV ZA VOJAŠKO SLUŽBO

1. Obseg in vsebina zdravstvenega pregleda

5. člen

Zdravstvena sposobnost vojaških obveznikov za vojaško
službo se ugotavlja na podlagi osnovnega zdravstvenega pre-
gleda po predpisanem standardu in v primeru indikacij na
dodatnih specialističnih in psiholoških pregledih in preiska-
vah, z upoštevanjem seznama bolezni, stanj in poškodb, ki je
sestavni del tega pravilnika (Priloga 1).

Za določene vojaško evidenčne dolžnosti se poleg s stan-
dardom predpisanega zdravstvenega pregleda, opravijo še dru-
gi predpisani pregledi in preiskave.

6. člen

Osnovni zdravstveni pregled iz prejšnjega člena po stan-
dardu obsega:

 1. Identifikacijo.
 2. Anamnezo:

– družinsko,
– osebno.

 3. Klinični pregled:
– splošni status (telesna višina, kožna guba nadlahti –

tricepsova, telesna teža, krvni tlak, pulz);
– lokalni status z usmerjenim pregledom organov in or-

ganskih sistemov oziroma njihovih funkcij (koža, limfne žle-
ze, glava, oči, ušesa, nos, ustna votlina in žrelo, vrat, prsni koš,
pljuča, srce, trebuh, sečila in spolovila, hrbtenica, udi, orienta-
cijski nevrološki pregled).

 4. Osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina:
– sedimentacija v mm/h,
– število levkocitov v 109/l,
– število eritrocitov v 1012/l,
– količina hemoglobina v g/l,
– krvni sladkor v mmol/l,
– urokomb 9.

 5. Preiskave vida (ostrina vida na blizu in daleč, forija,
binokularni vid, barvni vid, nočni vid).

 6. Preiskava sluha (tonska pražna avdiometrija).
 7. Preiskave pljučne funkcije (vitalna kapaciteta, forsi-

ran ekspiratorni volumen v prvi sekundi, Tiffneaujev indeks).
 8. Elektrokardiogram.
 9. Motorični testi.
10. Psihološki pregled.

7. člen

Pri zdravstvenih pregledih za ugotavljanje zdravstvene
sposobnosti za vojaško službo se uporablja obstoječa
zdravstvena dokumentacija, če ni starejša od šestih mesecev.

Za primere, ko gre za kronična in dokončna zdravstvena
stanja ali pa je razlog za oceno sposobnosti nedvoumen, je
zdravstvena dokumentacija lahko tudi starejša od šestih mese-
cev.

2. Postopki za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti

8. člen

Na podlagi opravljenega osnovnega zdravstvenega pre-
gleda in morebitnih drugih pregledov in preiskav po indikaci-
jah, poda zdravnik, pooblaščen za opravljanje zdravstvenih
pregledov, predlog ocene zdravstvene sposobnosti vojaškega
obveznika za vojaško službo. Predlog ocene zdravstvene spo-
sobnosti za vojaško službo mora vsebovati eno od možnih
ocen zdravstvene sposobnosti za vojaško službo v skladu z
zakonom. Ob ugotovljeni bolezni ali poškodbi se navede tudi
točko in podtočko iz seznama bolezni, stanj in poškodb ter
šifro mednarodne klasifikacije bolezni.

Predlog ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško služ-
bo delno sposoben, začasno nesposoben ali nesposoben za
vojaško službo, mora biti utemeljen s specialističnimi izvidi,
kot je določeno v pojasnilu seznama bolezni, stanj in poškodb.

Naborna komisija na podlagi predloga ocene zdravstve-
ne sposobnosti iz prejšnjega odstavka oceni zdravstveno spo-
sobnost vojaškega obveznika za vojaško službo in mu v skla-
du z zakonom določi rod oziroma službo in vojaško evidenčno
dolžnost.

9. člen

Pri odločanju o zdravstveni sposobnosti vojaških obvez-
nikov za vojaško službo in določanju roda oziroma službe in
vojaško evidenčne dolžnosti se upošteva ugotovljena stanja in
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funkcionalne sposobnosti organskih sistemov organov in čutil
ter druge ugotovitve zdravstvenih pregledov in preiskav.

Ugotovljena stanja in funkcionalne sposobnosti organ-
skih sistemov, organov in čutil se ocenjuje z:

– oceno 5, kadar je stanje organskih sistemov, organov
in čutil anamnestično in objektivno brez kakršnihkoli znakov
motenj ali z zanemarljivimi znaki motenj;

– oceno 4, če so stanja organskih sistemov, organov in
čutil anamnestično in objektivno z minimalnimi znaki motenj;

– oceno 3, če so stanja organskih sistemov, organov in
čutil anamnestično in objektivno z znaki lažjih in zmernih
motenj funkcij;

– oceno 2, če so stanja organskih sistemov, organov in
čutil anamnestično in objektivno z znaki motenj funkcij pri
katerih se pričakuje izboljšanje v času od enega do štirih let in

– oceno 1, če so stanja organskih sistemov, organov in
čutil anamnestično in objektivno z znaki težkih in najtežjih
motenj funkcij.

Psihološka ocena se določa na podlagi testnih norm za
triažni psihološki pregled nabornikov.

10. člen

Kot sposoben se oceni vojaški obveznik, ki ima ugotov-
ljena stanja in funkcionalne sposobnosti organskih sistemov,
organov in čutil ocenjene z oceno 5 ali 4. Oceni zdravstvene
sposobnosti za vojaško službo sposoben se doda točko iz
seznama bolezni, stanj in poškodb, če gre za ugotovljeno
zdravstveno stanje z minimalnimi znaki motenj funkcij, ki
nimajo vpliva na oceno sposobnosti za vojaško službo.

Kot delno sposoben se oceni vojaški obveznik, ki ima
eno ali več ugotovljenih stanj in funkcionalnih sposobnosti
organskih sistemov, organov in čutil ocenjenih z oceno 3. V
tem primeru se vojaškega obveznika oprosti določenih aktiv-
nosti v skladu s tem pravilnikom.

Kot začasno nesposoben se oceni vojaški obveznik, pri
katerem se ugotovijo bolezni, stanja ali poškodbe, ki niso
trajne narave in pri katerih se lahko pričakuje izboljšanje,
ocenjenih z oceno 2. Začasna nesposobnost se lahko določi za
obdobje od enega do štirih let, skladno z merili seznama
bolezni, stanj in poškodb.

Kot nesposoben se oceni vojaški obveznik, ki ima eno od
stanj in funkcionalnih sposobnosti organskih sistemov, orga-
nov in čutil ocenjenih z oceno 1, gre pa za patologijo, pri
kateri se ne pričakuje izboljšanja. Kot nesposoben se oceni
tudi vojaški obveznik, ki je ocenjen kot delno sposoben zaradi
znakov lažjih in zmernih motenj funkcij več organskih siste-
mov, organov in čutil in dobi tri ali več skupin omejitev za
opravljanje vojaške dolžnosti.

11. člen

Pri oceni zdravstvene sposobnosti delno sposoben za
vojaško službo se določi tudi ena od naslednjih omejitev:

a) – zaradi zmanjšane splošne fizične sposobnosti se
vojaškega obveznika oprosti aktivnosti in ne razporeja na
dolžnosti in dela, ki zahtevajo splošno fizično moč in vzdržlji-
vost mišičnega sistema (dvigovanje in nošenje bremen, ki
presegajo četrtino njegove telesne teže in podobno);

– zaradi zmanjšane fizične sposobnosti zgornje okončine
se vojaškega obveznika oprosti aktivnosti in ne razporeja na
dolžnosti in dela, ki zahtevajo fizično moč, vzdržljivost in
popolno gibljivost zgornjih okončin (aktivnosti, kjer so zgor-
nje okončine izrazito obremenjene: dvigovanje in nošenje
bremen, ki presegajo četrtino njegove telesne teže, plezanje po
vrvi, sklece in podobno);

 – zaradi zmanjšane fizične aktivnosti hrbtenice ali spod-
nje okončine se vojaškega obveznika oprosti aktivnosti in ne
razporeja na dolžnosti in dela, ki zahtevajo fizično moč, vzdrž-
ljivost in popolno gibljivost hrbtenice ali spodnjih okončin
(aktivnosti, kjer so hrbtenica ali spodnje okončine zrazito
obremenjene: pohod s popolno bojno opremo daljši kot 5 km,
dvigovanje in nošenje bremen, ki presegajo četrtino njegove
telesne teže, dolgotrajna hoja po neravnem terenu, izvajanje
skokov in podobno);

b)  zaradi zmanjšane funkcije vida se vojaškega obvezni-
ka oprosti aktivnosti in ne razporeja na dolžnosti, ki zahtevajo
dober vid (straža, patrola v mraku in po dežju, delo z optični-
mi namerilnimi napravami in podobno), vendar pa je vojaški
obveznik sposoben za stražarsko dolžnost, če ima s korekcijo
ostrino vida 1,0 ter dober nočni in binokularni vid;

c)  zaradi zmanjšane funkcije sluha se vojaškega obvez-
nika oprosti aktivnosti in ne razporeja na dolžnosti, ki zahte-
vajo dober sluh ter na dolžnosti, kjer je izpostavljen močnemu
hrupu, oziroma se ga ustrezno zaščiti z antifoni;

d) vojaške obveznike, pri katerih se ugotovi bolezensko
stanje, ki se lahko poslabša ob izpostavljenosti neugodnim
meteorološkim razmeram in je kot tako opredeljeno v sezna-
mu bolezni, stanj in poškodb, se ne razporeja na dolžnosti, ki
se opravljajo v izrazito neugodnih razmerah (deževno, vetrov-
no, hladno vreme);

e)  zaradi zmanjšanih intelektualnih sposobnosti se vo-
jaškega obveznika ne razporeja na dolžnosti, kjer se zahtevajo
večje umske obremenitve, samostojno odločanje in iznajdlji-
vost;

f)   zaradi drugih zmanjšanih funkcij oziroma sposobno-
sti se vojaškega obveznika ne razporeja na dolžnosti, na kate-
rih ne bi bil uspešen zaradi zmanjšanih sposobnosti.

Vojaškega obveznika zdravnik naborne komisije seznani
z vsebino omejitev ocene sposobnosti za vojaško službo.

12. člen

Izvidi zdravstvenih pregledov, predlog ocene in ocena
zdravstvene sposobnosti vojaškega obveznika za vojaško služ-
bo se vpišejo v medicinsko-psihološko dokumentacijo in evi-
dence, karton zdravstvenega pregleda (EVO 142/1), izvid spe-
cialističnega pregleda (EVO 142/2), seznam pregledanih
nabornikov (EVO 142/3), poročilo o zdravstveni sposobnosti
nabornikov za vojaško službo (EVO 143), testno baterijo za
triažni psihološki pregled nabornikov (NA), ki jo sestavljajo
test sposobnosti (NA-S), osebnostni vprašalnik (NA-O) in
anamnestični vprašalnik (NA-M), poročilo o psiholoških pre-
gledih (EVO 147), odločbo o oceni zdravstvene sposobnosti
za vojaško službo (vpis v vojaško knjižico), protokol naborne
komisije (EVO 107), obrazec stalne naborne komisije (EVO
144) in protokol ocene sposobnosti vojakov na služenju vo-
jaškega roka (EVO 107/1).

Obliko in vsebino dokumentov iz prejšnjega odstavka
določi organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna
za vojaške zadeve, v skladu s predpisi o vojaški evidenci.

Zdravstveni karton, izvid specialističnega pregleda, test-
na baterija za triažni psihološki pregled in druga medicinska
dokumentacija se hranijo v skladu s predpisom o načinu oprav-
ljanja zdravstvenih pregledov nabornikov.

Zdravstveno dokumentacijo vojakov na služenju vojaške-
ga roka po zaključku služenja vojaškega roka hrani organiza-
cijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za zdravstvo.
Na pisno zahtevo osebnega zdravnika vojaškega obveznika se
osebnemu zdravniku pošlje kopija zdravstvene dokumentacije.
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Osebni zdravnik vojaškega obveznika predloži potrebno
zdravstveno dokumentacijo pooblaščenemu zdravniku, če jo
potrebuje za oceno sposobnosti za vojaško službo.

3. Sprememba zdravstvenega stanja

13. člen

Če pride pri vojaškemu obvezniku do spremembe
zdravstvenega stanja, ki lahko vpliva na oceno zdravstvene
sposobnosti za vojaško službo, se postopek za oceno zdravstve-
ne sposobnosti na podlagi predložene ustrezne zdravstvene
dokumentacije, ponovi.

Postopek ponovne ocene zdravstvene sposobnosti za vo-
jaško službo iz prejšnjega odstavka se začne:

– pri naborniku ter vojaškemu obvezniku v rezervni se-
stavi na njegovo lastno prošnjo ali na predlog pristojne uprave
za obrambo Ministrstva za obrambo, ki vojaškega obveznika
vodi v vojaški evidenci, po predhodnem mnenju pooblaščene-
ga zdravnika naborne komisije;

– pri vojaku med služenjem vojaškega roka na predlog
zdravnika vojaške ambulante ali pooblaščenega specialista.

Spremembo zdravstvenega stanja vojakov med služe-
njem vojaškega roka praviloma ocenjuje stalna naborna komi-
sija.

14. člen

Zdravstveni pregledi vojaških obveznikov zaradi spre-
membe ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, se
opravljajo po obsegu in vsebini samo za bolezen ali poškodbo,
zaradi katere se je postopek začel.

Pri ocenjevanju vojaških obveznikov rezervne sestave se
glede na starost upoštevajo regresivne spremembe.

15. člen

Stalna naborna komisija ocenjuje zdravstveno sposob-
nost vojaških obveznikov za vojaško službo po predhodni
najavi, na podlagi dokumentacije, ki se jo predloži organiza-
cijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za vojaške zade-
ve. Predložena dokumentacija mora vsebovati vojaško knjiži-
co ter zdravstveno dokumentacijo (zdravstveni karton
nabornika, zdravstveni karton vojaka s potrebnimi speciali-
stičnimi izvidi) s predlogom ocene zdravstvene sposobnosti
za vojaško službo, ki jo poda pooblaščeni zdravnik. Stalna
naborna komisija ocenjuje zdravstveno sposobnost za vojaško
službo praviloma v prisotnosti vojaškega obveznika.

16. člen

Zaradi prehodnih bolezni in poškodb vojaških obvezni-
kov, ki ne vplivajo na spremembo ocene zdravstvene sposob-
nosti za vojaško službo, pristojna uprava za obrambo Mini-
strstva za obrambo, na podlagi mnenja nabornega zdravnika,
naborniku lahko odloži napotitev na služenje vojaškega roka
do sedem dni.

17. člen

Vojak je lahko med služenjem vojaškega roka zaradi
zdravstvenih razlogov odsoten od usposabljanja, ne glede na
vrsto bolezni ali poškodbe, v posamezni fazi usposabljanja
največ dvajset odstotkov delovnih dni, vendar skupno, v vseh
fazah usposabljanja, največ štiriindvajset delovnih dni. V od-
sotnost se štejejo le tisti delovni dnevi, ko je vojak odsoten od
usposabljanja.

Za odsotnost iz zdravstvenih razlogov se šteje hospitalno
zdravljenje, stacionarno zdravljenje v vojašnici in domača

nega. Odsotnost odobri zdravnik vojaške ambulante. Če se na

začetku zdravljenja predvideva, da bo zdravljenje trajalo več

kot je dovoljeno število dni za posamezno fazo ali skupno, se

takega vojaka praviloma napoti na ponovno oceno zdravstve-
ne sposobnosti za vojaško službo v skladu s 13. členom tega

pravilnika.

18. člen

Vojaku med služenjem vojaškega roka, ki se med pro-

stim izhodom poškoduje ali zboli in mu zdravstveno stanje ne

dovoljuje prevoza v vojašnico, ali pa zdravnik vojaške ambu-

lante vojašnice, kjer služi vojaški rok, ni dosegljiv, lahko

odsotnost od usposabljanja, na podlagi ustrezne zdravstvene
dokumentacije odobri drug zdravnik vojaške ambulante ali

zdravnik, pooblaščen za opravljanje zdravstvenih pregledov

nabornikov, vendar ne več kot je določeno v prejšnjem členu

tega pravilnika. Odsotnost od usposabljanja se odobri za čas,

dokler vojaku zdravstveno stanje ne dovoljuje vrnitve v voja-
šnico. Vojak je dolžan v roku dvanajstih ur obvestiti enoto in

ambulanto vojašnice, kjer služi vojaški rok, o času in vzroku

svoje odsotnosti.

19. člen

Vojaškemu obvezniku v rezervni sestavi lahko izda potr-

dilo o nesposobnosti za udeležbo na vojaški vaji zaradi

zdravstvenih razlogov le pooblaščeni zdravnik iz prvega od-

stavka 2. člena tega pravilnika. Za pooblaščenega zdravnika
se lahko določi tudi zdravnik organizacijske enote Ministrstva

za obrambo, pristojne za zdravstvo. Kot kriteriji za odločanje

o nesposobnosti za udeležbo na vojaški vaji se smiselno upo-

rabljajo kriteriji za odsotnost z dela, pri čemer se upošteva tudi

dolžnost, ki jo vojaški obveznik opravlja v Slovenski vojski.

Pooblaščeni zdravnik lahko pri ugotavljanju zdravstvenega
stanja vojaškega obveznika uporabi zdravstveno dokumenta-

cijo osebnega zdravnika.

Če pri vojaškem obvezniku v rezervni sestavi pride do

bolezni ali poškodbe med vojaško vajo, predlaga odpust vo-

jaškega obveznika z vaje poveljniku na vaji prisotni zdravnik
ali pooblaščeni zdravnik.

20. člen

Ministrstvo za obrambo lahko za vojaškega obveznika
odredi revizijo ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško

službo.

III.  UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE
SPOSOBNOSTI VOJAŠKO SLUŽBO OSEB,

KI POKLICNO OPRAVLJAJO VOJAŠKO

SLUŽBO

21. člen

Oseba, ki poklicno opravlja vojaško službo, mora izpol-

njevati splošne in posebne zdravstvene pogoje.

Šteje se, da oseba iz prejšnjega odstavka izpolnjuje splo-

šne zdravstvene pogoje, če je telesno in duševno zdrava, brez
težjih kroničnih obolenj in stanj, nima težjih govornih napak,

praviloma ni manjša od 160 cm, njena telesna teža praviloma

ne odstopa 30 odstotkov od idealne telesne teže, izračunane

po Lorenzu, in ima povprečne intelektualne sposobnosti.
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22. člen

Zdravstveni pogoji za osebe iz prejšnjega člena, se ugo-
tavljajo na osnovnem zdravstvenem pregledu, ki je enak os-
novnemu zdravstvenemu pregledu iz 6. člena tega pravilnika,
pri čemer se pri osnovnih laboratorijskih preiskavah krvi in
urina opravijo še biokemične preiskave krvi, serološke prei-
skave na protitelesa proti virusu HIV, testiranje urina na pri-
sotnost drog ter glede na zahteve delovnega mesta oziroma
formacijske dolžnosti in zdravstvenega stanja zobovja in ust-
ne votline, lahko tudi zobozdravstveni pregled.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Do izdelave analize in zdravstvenih ocen delovnih mest
oziroma formacijskih dolžnosti, se pri ugotavljanju izpolnje-
vanja posebnih zdravstvenih pogojev smiselno upošteva sez-
nam bolezni, stanj in poškodb, po katerem se ocenjuje
zdravstveno sposobnost vojaških obveznikov za vojaško služ-
bo. Pri ugotavljanju izpolnjevanja telesnih in duševnih zahtev
za poklicno opravljanje vojaške službe se upoštevajo regresiv-
ne spremembe, glede na starost osebe, ki poklicno opravlja
vojaško službo.

 24. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljata
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in Ministrstvo za
zdravstvo v skladu s predpisi.

25. člen

Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško
službo (Uradni list RS, št. 61/92) in pravilnik o posebnih
zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe, zapo-
slene v Teritorialni obrambi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 30/91).

26. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-02-36/97
Ljubljana, dne 8. decembra 1997.

Minister
za obrambo Republike Slovenije

Tit Turnšek l. r.

Priloga 1

S E Z N A M
bolezni, stanj in poškodb po katerih se ocenjuje zdravstvena sposobnost za vojaško službo

POJASNILO K SEZNAMU BOLEZNI, STANJ IN POŠKODB

1) Točke bolezni, stanj in poškodb, ki so označene z zvezdico (*), so posebej pojasnjene. Pojasnila veljajo za ocenjevanje

sposobnosti vojaških obveznikov za vojaško službo ter oseb, ki poklicno opravljajo vojaško službo.

2) Šifre bolezni, stanj in poškodb po MKB-10 (10 revizija), 1995.

3) Naziv bolezni, stanj in poškodb.

4) Ocena sposobnosti za vojaško službo.
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MKB - 10   N a z i v  b o l e z n i Ocena sposobnosti za
vojaško službo

1 2 3 4
A00-A99 I. INFEKCIJSKE IN PARAZITSKE BOLEZNI
A 15.0 Tuberkuloza pljuč

Aktivna:
1. Novo odkrita

začasno nesposoben

2. Kronična, recidivirajoča nesposoben
1* Inaktivna:

3. Brez okvare ali z okvaro pljučne funkcije lažje stopnje sposoben
4. Z okvaro pljučne funkcije srednje stopnje delno sposoben (a)

5. Z okvaro pljučne funkcije težje stopnje nesposoben

2 A15.5
Druge respiratorne tuberkuloze
1. Tuberkuloza sluznice nosu, žrela in grla začasno nesposoben

A15.6 2. Tuberkulozni plevritis začasno nesposoben

A17 Tuberkuloza živčevja
1. Aktivna začasno nesposoben

3* Inaktivna
2. Brez posledic sposoben
3. S trajnimi posledicami nesposoben

A18.0 Tuberkuloza kosti in sklepov
1. Evolutivna oblika bolezni, ne glede na lokalizacijo začasno nesposoben

Inaktivna oblika:
Dolge kosti in sklepi
2. Brez funkcionalnih motenj

delno sposoben (a)

4* 3. S funkcionalnimi motnjami ali s težjimi deformacijami nesposoben
Kratke kosti
4. Brez funkcionalnih motenj sposoben

5. S funkcionalnimi motnjami nesposoben
6. Hrbteničnih vretenc nesposoben

Ad 1.1. Začasna nesposobnost se šteje od začetka aktivne faze bolezni.
Ad 1.3., 1.4. in 1.5. Z izrazom inaktivna tuberkuloza je mišljena ozdravljena tuberkuloza, če je preteklo od prenehanja

zdravljenja eno leto. V to skupino spada tudi primarno inaktivna tuberkuloza, nezdravljena tuberkuloza, če se z vsemi
razpoložljivimi diagnostičnimi postopki dokaže inaktivnost lezij.

Okvara funkcije pljuč se dokazuje s spirometrijo. Relevantne so izmerjene vrednosti glede na vrednost v tabeli in
vrednost plinov v arterijski krvi v mirovanju in pod obremenitvijo.

Okvara funkcije pljuč lažje stopnje: VK=80%-65% in/ali če znaša vrednost ustvarjenega odstotka FEV1/VK, deljena s
teoretično vrednostjo FEV1/VK (vrednost iz tabele) 89%-70%.

Okvara funkcije pljuč srednje stopnje: VK=64%-50% in/ali če znaša vrednost ustvarjenega odstotka FEV1/VK, deljena
s teoretično vrednostjo FEV1/VK (vrednost iz tabele) 69%-50%.

Okvara funkcije pljuč težje stopnje: VK manjša od 50% in/ali če znaša vrednost ustvarjenega odstotka FEV1/VK,
deljena s teoretično vrednostjo FEV1/VK (vrednost iz tabele), manj kot 50%. Izvid patoloških vrednosti plinov v arterijski
krvi pri mirovanju ali pod obremenitvijo; patološke vrednosti so: PAO2 pod 9,3 kPa (70 mmHg), SaO2 pod 94% in PaCO2 nad
6 kPa (45 mmHg).

Ad 3.2. Ocena “sposoben” se poda, če so od popolne ozdravitve minila tri leta.
Ad 4.2. Ocena “delno sposoben (a)” se poda, če so od umiritve bolezni minila 4 leta.
Ad 4.3., 4.5., 4.6. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi ortopedskega izvida.
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5*
A18.1 Tuberkuloza genitourinarnega sistema

1. Aktivna začasno nesposoben
2. Inaktivna sposoben

6 A18.3 Tuberkuloza črevesa, peritoneja in mezenterijskih
bezgavk začasno nesposoben

A18.2,
Tuberkuloza drugih organov
Tuberkulozna periferna limfadenopatija
1. Aktivna

začasno nesposoben

2. Inaktivna sposoben
A18.4 Tuberkuloza kože in podkožnega tkiva

3. Aktivna začasno nesposoben

7* 4. Inaktivna sposoben
A18.5 Očesna tuberkuloza

5. Aktivna začasno nesposoben
6. Inaktivna, brez motenj vida sposoben

A18.8 7.Tuberkuloza osrčnika in drugih opredeljenih organov
začasno nesposoben

8 A19 Miliarna tuberkuloza nesposoben

9*
B90.9 Posledice tuberkuloze respiratornega trakta

1. Brez okvare ali z okvaro pljučne funkcije lažje stopnje sposoben
2. Z okvaro pljučne funkcije srednje stopnje delno sposoben (a)
3. Z okvaro pljučne funkcije težje stopnje nesposoben
Sifilis

A50 Prirojeni sifilis nesposoben
10* A51 Zgodnji sifilis začasno nesposoben

A52 Pozni sifilis nesposoben
A53.0 Latentni sifilis začasno nesposoben

11 A54.0 Gonoreja sposoben

12*
A69.2 Lymska borelioza

1. Akutna oblika začasno nesposoben
2. Kronična oblika nesposoben

13* B15-B17
Virusni hepatitis
1. Akutni začasno nesposoben

B18 2. Kronični nesposoben

14* B20-B24,
Z 21

Infekcija z virusom HIV
nesposoben

Ad 5. Diagnoza tuberkuloze genitourinarnega sistema mora biti potrjena z izvidom tuberkuloznega bacila v urinu ali s
histolškim izvidom odstranjenega obolelega organa.

Ad 7.2., 7.4., 7.6. Če so od aktivne tuberkuloze minila 3 leta, se šteje, da je tuberkuloza inaktivna. Ocena pri tuberkulozi
kože se poda na osnovi izvida dermatologa.

Ad 9. Glej pojasnilo Ad 1.3., 1.4., 1.5.
Ad 10. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida dermatovenerologa.
Ad 12. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida infektologa.
Ad 13.1. Ocena “začasno nesposoben” se poda za obdobje zdravljenja in rekonvalescence, če se z analizami izključi

trajna prizadetost jetrne funkcije.
Ad 13.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida infektologa.
Ad 14. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi pozitivnega testa na virus HIV.
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B35-B49 Mikoze
Mikoze kože
1. Lažje oblike

sposoben

2. Težje oblike začasno nesposoben
15* 3. Mikoze pljuč začasno nesposoben

Ostale mikoze
5. Lažje oblike sposoben

6. Težje oblike začasno nesposoben
nesposoben

16* B50-B64 Protozojske bolezni začasno nesposoben
nesposoben

B65-B83
B67

Helmintioze
Ehinokokoza
Ciste jeter:
1. Neoperirane

nesposoben

Operirane
2. Brez okvarjene jetrne funkcije delno sposoben (a)
3. Z okvarjeno jetrno funkcijo nesposoben

17* Ciste pljuč:
4. Neoperirane začasno nesposoben

Operirane
5. Brez okvar ali z lažjo okvaro pljučne funkcije sposoben
6. Z okvaro pljučne funkcije srednje stopnje delno sposoben (a)
7. Z okvaro pljučne funkcije težje stopnje nesposoben
8. Recidivirajoče pljučne ciste nesposoben

9. Ostale helmintioze sposoben
začasno nesposoben

18* Z 22 Kliconosec začasno nesposoben
nesposoben

Ad 15. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida infektologa in/ali dermatologa.
Ad 16. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida infektologa.
Ad 17.5., 17.6., 17.7. Glej pojasnilo Ad 1.
Ad 17.9. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi ustreznega specialističnega izvida.
Ad 18. Kliconoštvo se nanaša na povzročitelje bolezni, katerih prijava je obvezna po zakonu o nalezljivih boleznih

(Uradni list RS 69/95): trebušni tifus, druge salmonele, šigele, kampilobakter, jersinija, lamblija. Začasna nesposobnost za
vojaško službo se določa za obdobje kliconoštva. Kolikor je oseba trajni kliconosec, se poda ocena “nesposoben”.
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Ad 19. Ocena sposobnosti za vojaško službo se daje na osnovi izvida specialista ustrezne stroke, ki mora vsebovati
histološko verifikacijo tumorja.

Ad 20. Začasna nesposobnost za vojaško službo se določa za 4 leta.
Ad 21.1., 22.1., 23.1, 24.1., 25.1 Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru, ko je s strani specialista indiciran

operativni poseg in se vojaški obveznik z njim strinja. Ocena “sposoben” se poda v primeru, ko operativni poseg ni indiciran
ali v primeru, ko vojaški obveznik ne pristane na operativni poseg.

Ad 23.2., 23.3., 23.4. Glej pojasnilo Ad 1.3., 1.4., 1.5.
Ad 25.2., 25.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida dermatologa.
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D24-D28 Benigne neoplazme dojke in ženskih spolnih
organov
1. Dojke

sposobna
začasno nesposobna

26* Ženski spolni organi
2. Brez ali z lažjimi funkcionalnimi motnjami sposobna

začasno nesposobna

3. S težjimi funkcionalnimi motnjami nesposobna
27* D 29 Benigne neoplazme moških spolnih organov sposoben

začasno nesposoben

28*
D30 Benigne neoplazme sečnih organov

1. Ki neznatno motijo funkcijo in se lahko operativno od-
stranijo

sposoben
začasno nesposoben

2. Ki znatno motijo funkcijo in se ne morejo operativno
odstraniti nesposoben

D31 Benigne neoplazme očesa in adneksov
1. Ki ne motijo vida sposoben

29* 2. Ki motijo vidne funkcije in jih je možno operativno od-
straniti

delno sposoben (b)
začasno nesposoben

3. Ki motijo vidne funkcije in jih  ni možno operativno
odstraniti nesposoben

D32-D33 Benigne neoplazme mening, možganov in
drugih delov centralnega živčevja
1. Operirane, brez funkcionalnih motenj

sposoben

30* 2. Operirane s funkcionalnimi motnjami nesposoben
3. Inoperabilne, ki ne povzročajo funkcionalnih motenj

delno sposoben (a)

4. Inoperabilne s funkcionalnimi motnjami nesposoben

31*
D34-D35 Benigne neoplazme endokrinih žlez

1. Operirane, brez funkcionalnih motenj sposoben
2. Neoperirane in operirane s funkcionalnimi motnjami začasno nesposoben

nesposoben
32 D37-D48 Neoplazme negotovega ali neznanega značaja začasno nesposoben

Ad 26.1., 26.2., 27., 28.1. Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru, ko je s strani specialista indiciran operativni
poseg in se vojaški obveznik z njim strinja. Ocena “sposoben” se poda v primeru, ko operativni poseg ni indiciran ali v
primeru, ko vojaški obveznik ne pristane na operativni poseg.

Ad 29.2 Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru, ko je s strani specialista indiciran operativni poseg in se vojaški
obveznik z njim strinja. Ocena “delno sposoben (b)” se poda v primeru, ko operativni poseg ni indiciran ali v primeru, ko
vojaški obveznik ne pristane na operativni poseg.

Ad 30. Ocena sposobnosti za vojaško službo je odvisna od velikosti, narave, lokalizacije in funkcionalnih motenj. Ocena
se poda na osnovi izvida nevrologa ali nevrokirurga.

Ad 31.2. Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru, ko je s strani specialista indiciran operativni poseg.
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Ad. 33.1. Prehranske anemije vključujejo anemije zaradi pomanjkanja železa, vitamina B
12

, folatov ter druge opredeljene
prehranske anemije. Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru novo odkrite anemije, ocena “delno sposoben (a)” ter
“nesposoben” pa glede na rezultate zdravljenja. Obvezen je izvid hematologa.

Ad 33.2., 33.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida hematologa.
Ad 34.1. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi obstoječe hematološke dokumentacije.
Ad 36.2. Kronične recidivirajoče oblike so tiste, ki trajajo več kot 2 leti, v tem času pa spremembe ne izginejo,

recidivirajo po prekinitvi kortikosteroidne terapije ali pa imajo pljučne spremembe od začetka značaj fibroznih lezij.
Ad 36.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida pulmologa. Z ozdravljeno sarkoidozo je

mišljeno, da so po zdravljenju izginili vsi klinični in radiološki znaki bolezni.
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Ad 39.1. Ocena “začasno nesposoben” se poda pri novoodkriti moteni toleranci za glukozo, praviloma za obdobje do
dveh let. V primeru, da po tem obdobju obstaja motena toleranca brez drugih anamnestičnih, kliničnih in laboratorijskih
znakov sladkorne bolezni, se poda ocena “delno sposoben (a)”.

Ad 42. Kriteriji za oceno stopnje debelosti so povprečni rezultati motoričnih testov (SDM, DT, VZG),% ITT ter debelina
kožne gube.

Ad 42.1. Z oceno “sposoben” ocenimo nabornike, pri katerih je % ITT enak ali večji od 30%, povprečni rezultati
motoričnih testov so 4 in več, kožna guba je manjša od 20 mm. Nabornik je osteomuskularne konstitucije.

Z oceno “delno sposoben” ocenimo nabornike, katerih % ITT je večji kot 30%, povprečna ocena motoričnih testov je 3
ali več, kožna guba je okoli 20 mm.

Z oceno “začasno nesposoben” ocenimo nabornike, katerih % ITT je večji kot 30%, povprečna ocena motoričnih testov
je manj kot 3, kožna guba je več kot 20 mm, nabornik izraža pripravljenost, da shujša. Začasna nesposobnost se določa za
dobo do 3 let.

Ad 42.2. Po tej točki ocenjujemo nabornike katerih % ITT je večji od 30%, povprečni rezultati motoričnih testov so
manjši kot 3, kožna guba je debelejša kot 20 mm, izražene so cirkulatorne in respiratorne motnje. Po tej točki praviloma ne
ocenjujemo nabornikov ob prvem nabornem pregledu, razen v primerih, ko z gotovostjo ni mogoče pričakovati izboljšanja
oziroma izgube telesne teže.

Ad 43. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe medicinske dokumentacije in/ali izvida
specialista.

Ad 44.1. Vojaški obvezniki s perzistentno funkcionalno nekonjugirano hiperbilirubinemijo do 51,3 mikromola/liter,
brez znakov funkcionalne okvare, se ocenijo kot sposobni za vojaško službo. Vojaški obvezniki z raznimi oblikami
perzistentnih funkcionalnih nekonjugiranih hiperbilirubinemij nad 51,3 mikromola/liter se ocenijo kot začasno nesposobni za
najmanj dve leti. Če ta obstaja tudi po dveh letih, je ocena odvisna od kliničnih preiskav – vojaški obveznik se oceni kot
“delno sposoben (a)” (če je nivo bilirubina do 102,6 mikromola/liter) ali “nesposoben” (če nivo bilirubina presega 102,6
mikromola/liter)

Ad 44.2. Vključena sta Dubin-Johnsonov in Rotorjev sindrom.
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E00-E90 IV. ENDOKRINE, PREHRANSKE IN PRESNOVNE
BOLEZNI

E 00 - E 07 Bolezni ščitnice
Navadna golša:
1. Ki je ne spremljajo mehanične motnje krvotoka in diha-

nja

sposoben

38
2. Ki jo spremljajo zmerne mehanične motnje krvotoka in

dihanja ter se lahko operativno odstrani začasno nesposoben
3. Ki zaradi svoje velikosti moti nošenje vojaške obleke

ali jo spremlja trajna motnja srčne in respiratorne funkcije nesposoben
Motnje funkcije ščitnice:
4. Hipertiroza, hipotiroza nesposoben
5. Akutno vnetje ščitnice začasno nesposoben

6. Avtoimunsko vnetje ščitnice nesposoben

39* R 73
Motnje v presnovi glukoze
1. Motena toleranca za glukozo delno sposoben (a)

začasno nesposoben
E 10 - E 14 2. Sladkorna bolezen nesposoben

40 E15-E27 Bolezni drugih endokrinih žlez nesposoben

41
E28-E29 Disfunkcija spolnih žlez

1. Blagi ali nepopolno izraženi hipogonadizem sposoben
2. Izraženi hipogonadizem nesposoben

42*
E 66 Debelost

5. Lažje stopnje
sposoben
delno sposoben (a)
začasno nesposoben

6. Težje stopnje nesposoben

43*
E70-E77 Presnovne motnje

1. Motnje v metabolizmu aminokislin, laktoze in druge
težje motnje presnove

nesposoben

E79 2. Hiperurikemija brez znakov artritisa sposoben
E80.0-E80.2 3. Motnje v metabolizmu porfirina nesposoben

44*
E80.4-E80.7 Hiperbilirubinemije

1. Nekonjugirane sposoben
delno sposoben (a)
začasno nesposoben
nesposoben

2. Konjugirane nesposoben
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Ad. 45., 46. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe medicinske dokumentacije.

 1 

45 E84 Cistična fibroza (mukoviscidoza) nesposoben
46 E85 Amiloidoza nesposoben

Ad 47. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihiatra.
Ad 48.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa in psihiatra. Ocena “začasno

nesposoben” se poda v primeru, ko ni znakov psihične in fizične zasvojenosti, ocena “nesposoben” pa v primeru, ko so
prisotni znaki psihične in fizične zasvojenosti. Podatke pridobimo od UO, Centra za socialno delo, zdravstvenih ustanov,
poročila poveljujočega starešine ter analize urina na prisotnost psihoaktivnih snovi.

Ad 49. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe medicinske dokumentacije in izvida psihiatra.
Ad 50.1., 50.2., 50.3., 50.4. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe medicinske in druge

dokumentacije, izvida psihologa in psihiatra.
Ad 50.5. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida specialista ustrezne stroke, psihologa in

psihiatra.
Ad 53. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa in po potrebi psihiatra.
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F00-F09 V. DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE
47* F00-F09 Organske duševne motnje nesposoben

F10-F19 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja
psihoaktivnih snovi

F10.1
Motnje zaradi uživanja alkohola
1. Škodljivo uživanje začasno nesposoben

48* F10.2 2. Sindrom odvisnosti nesposoben

F11.1-F19.1
Motnje zaradi uživanja drog in drugih
psihoaktivnih snovi
3. Škodljivo uživanje

zašasno nesposoben
nesposoben

F11.2-F19.2 4. Sindrom odvisnosti nesposoben

49* F20-F39 Shizofrenija, shizotipske in blodnjave ter
razpoloženjske motnje nesposoben

F40-F48 Nevrotske, stresne in somatoformne motnje
1. Nevroze jedra (fobične, histerične, obsesivno-
    kompulzivne in druge)

nesposoben

F43.0 2. Akutna stresna reakcija sposoben
začasno nesposoben
nesposoben

50*
F43.1 3. Posttravmatska stresna motnja sposoben

začasno nesposoben
nesposoben

F43.2 4. Prilagoditvena motnja sposoben
začasno nesposoben
nesposoben

F45 5. Somatoformne motnje sposoben
delno sposoben (f)
začasno nesposoben
nesposoben

51 F50.0-F50.3 Anorexia nervosa, bulimia nervosa nesposoben
52 F50.4-F59 Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi

motnjami in telesnimi dejavniki
sposoben
začasno nesposoben

53*
F60-F69

F60.0-F60.2,
F60.4-F60.9

Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi
1. Specifične osebnostne motnje (paranoidna, shizoidna,

disocialna in druge)
sposoben
začasno nesposoben
nesposoben

F60.3 2. Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost začasno nesposoben
nesposoben
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Ad 53. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa in po potrebi psihiatra.
Ad 54. Ocena “nesposoben” se poda v primeru, ko se oceni, da je vojaški obveznik moteč za vojaški kolektiv.
Ad 55.1. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa.
Ad 55.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi obstoječe dokumentacije.
Ad 56. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa ter po potrebi psihiatra.
Ad 57.1. Ocena “sposoben” se daje v primeru preprostih motoričnih in glasovnih tikov (npr. mežikanje, grimasiranje,

hrkanje, pokašljevanje). Ocena “nesposoben” se poda v primeru kompleksnih motoričnih in/ali glasovnih tikov.
Ad 57.3. Ocena “nesposoben” se poda v primeru, če je motnja tako izrazita, da bistveno in opazno moti fluentnost

govora.
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F61 3. Mešane in druge osebnostne motnje sposoben
začasno nesposoben
nesposoben

53* F62 4. Trajne osebnostne spremembe nesposoben

F63-F69 5. Druge motnje osebnosti sposoben
začasno nesposoben
nesposoben

54* Homoseksualnost sposoben
nesposoben

55*
F70-F79 Duševna manjrazvitost

1. Podpovprečna inteligentnost (IQ 80-90) delno sposoben (e)
2. Duševna manjrazvitost (IQ pod 79) nesposoben

56* F90-F94 Vedenjske in čustvene motnje sposoben
nesposoben

F95
Posebni simptomi
1. Tiki sposoben

nesposoben

57* F98.0-F98.1 2. Enureza, enkopreza začasno nesposoben
nesposoben

F98.5 3. Jecljanje sposoben
nesposoben

Ad 58.1. Začasna nesposobnost se določa za dobo do 2 leti.
Ad 58.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida nevrologa.
Ad 59. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na podlagi obstoječe medicinske dokumentacije, kliničnega

pregleda ter izvida nevrologa.
Ad 60. Vštete so generalizirana nekonvulzivna, generalizirana konvulzivna, status epileptikus in parcialna epilepsija.
Ugotavljajo se z bolnišnično-kliničnimi preiskavami z obveznim EEG pregledom. Primeri, ki so bili že bolnišnično

obravnavani in imajo ustrezno medicinsko dokumentacijo, se štejejo kot ugotovljeni. Primeri otroških epilepsij se štejejo kot
ozdravljeni, če po 12. letu starosti niso imeli napadov in pod pogojem, da v tem času niso prejemali antiepileptične terapije.
Ocena se poda na osnovi izvida nevrologa.

En sam opazovan epileptični napad in pozitiven EEG izvid (specifični epileptični potencial) zadostujeta za potrditev
diagnoze epilepsije.

Če epileptični napad ni bil opazovan ali če so podatki o napadu nezanesljivi, EEG izvid pa je spremenjen, sta potrebna
opazovanje in 24-urni EEG.

Ad 61. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida nevrologa.
Ad 62. Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru, ko je pričakovati izboljšanje stanja. Dokončna ocena se poda na

osnovi izvida nevrologa.
Ad 64. Ocena sposobnosti se poda na osnovi obstoječe medicinske dokumentacije.
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G00-G99 VI. BOLEZNI ŽIVČEVJA

58*
G00-G09 Vnetne bolezni centralnega živčevja

1. Akutna oblika začasno nesposoben
2. Lažje trajne posledice delno sposoben (a)
3. Težje trajne posledice nesposoben

59*
G10-G37 Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo

centralno živčevje
1. Definitivno stanje z manjšimi funkcionalnimi motnjami

sposoben
delno sposoben (a, f)

2. Težje trajne funkcionalne motnje nesposoben
60* G40 Epilepsija nesposoben

61*
G50-G59 Okvare živcev, živčnih korenin in pletežev

1. Brez ali z lažjimi funkcionalnimi motjami sposoben
delno sposoben (a)

2. S težjimi funkcionalnimi motnjami nesposoben

62*
G60-G64 Polinevropatije in druge bolezni perifernega

živčevja
delno sposoben (a, f)
začasno nesposoben
nesposoben

63 G70-G73 Bolezni živčnomišičnega stika in mišic nesposoben
64* G80-83 Cerebralna paraliza in drugi paralizni

sindromi nesposoben
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Ad 65. Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru akutnega vnetja, ki povzroča večje motnje vida. Ocena “delno
sposoben (b)” se poda v primeru kroničnega vnetja.

Ad 66.2. Ocena “nesposoben” se poda v primeru, kadar ni možna operativna korekcija.
Ad 67. Pri oceni sposobnosti za vojaško službo je potrebno upoštevati samo tiste motnje, ki lahko povzročijo okvaro

zrkla.
Ad 67., 68.1., 69. Pri ocenjevanju sposobnosti za vojaško službo po teh točkah je potrebno upoštevati merila točke 81 in

84.
Ad 70. Ocena “delno sposoben (f)” se nanaša na težje primere. Vojaškega obveznika se napoti na služenje v času, ko je

najmanjša možna koncentracija alergena.
Ad 76.2. Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru, ko je glavkom posledica bolezni ali stanja, ki je v fazi

zdravljenja.
Ad 77. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida okulista z navedeno ostrino vida.
Ad 78.1. Ocena “delno sposoben (b)” se poda za vojaške obveznike, ki imajo dvojne slike v področju, ki se nahaja izven

20 kotnih stopinj glede na fiksacijsko točko.

H00-H59 VII. BOLEZNI OČESA IN ADNEKSOV
65* H00-H01,

H04-H05
Vnetja in okvare vek, solzil in očnice sposoben

delno sposoben (b)
začasno nesposoben

66*
H02.0-H02.1 Entropij, ektropij

1. Na enem očesu sposoben
delno sposoben (d)

2. Na obeh očesih delno sposoben (d)
začasno nesposoben
nesposoben

67* H02.2 Lagoftalmus delno sposoben (d)
nesposoben

68*
H02.4 Ptoza veke

1. Ki pri horizontalnem položaju zrkla delno prekriva
zenico na enem ali obeh očesih

delno sposoben (b)
nesposoben

2. Trajna in popolna spuščenost zgornje veke nesposoben
H02.5 Druge okvare, ki vplivajo na delovanje veke

Če malo moti funkcijo očesa
1. Na enem očesu

sposoben

69* 2. Na obeh očesih delno sposoben (b)

3. Izraziteje motena funkcija enega očesa (ostrina vida,
vidno polje)

delno sposoben (b)
nesposoben

70* H10.1 Akutni atopični konjunktivitis sposoben
delno sposoben (f)

71
H10, H15, H16,
H20, H30, H46,

Vnetne bolezni očesnih struktur sposoben
delno sposoben (b)
začasno nesposoben

72 H18.6 Keratokonus nesposoben

73 H27.0-H27.1 Afakija, dislokacija leče nesposoben
74 H33 Odstopi in raztrganine mrežnice nesposoben
75 H35.5 Hereditarna distrofija mrežnice nesposoben

76*
H40-H42 Glavkom

1. Primarni nesposoben
2. Sekundarni začasno nesposoben

nesposoben
77* H49-H50 Škiljenje sposoben

delno sposoben (b)

78*
H51 Okvare binokularnega gibanja

1. Brez diplopij sposoben
delno sposoben (b)
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Ad 78.2. Ocena “nesposoben” se poda pri vojaških obveznikih z dokončno paralizo (parezo) mišice z diplopijo, ne glede
na področje, kjer so dvojne slike. Ocena “začasno nesposoben” se poda pri vojaških obveznikih, pri katerih je bolezen v
evoluciji.

Ad 79.1. do 79.7. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida okulista.
Ad 79.8. S težkimi in progresivnimi spremembami so mišljeni izlivi krvi v horioretino, obsežne rarefikacije pigmentnega

epitela, atrofija horioretine močnejše stopnje, zadnji stafilom, izrazita zoženost in zdolženost krvnih žil retine, močno izražena
cistoidna degeneracija mrežnice, močno izražena razredčenost steklastega telesa z gosto motnostjo ipd.

Ad 81. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida okulista. Primeri s centralnim skotomom se
ocenjujejo glede na ostrino vida po točki 84. Za večje trajne defekte v vidnem polju so mišljene hemianopsije ter večji
paracentralni absolutni skotomi, katerih najmanjši premer je večji od 30 stopinj, z večjimi perifernimi izpadi in depresijami,
katerih najmanjši premer je večji od 40 stopinj.

78* H51 2. Z diplopijami nesposoben

H 52 Okvare refrakcije in akomodacije
1. Kratkovidnost enega ali obeh očes nad dve dioptriji ali

daljnovidnost enega ali obeh očes nad tri dioptrije
delno sposoben (b)

2. Navadni kratkovidni astigmatizem enega ali obeh očes
z refrakcijo enega meridiana nad dve dioptriji ali navadni
daljnovidni astigmatizem enega ali obeh očes z refrakcijo
enega meridiana nad tri dioptrije ali mešani astigmatizem
enega ali obeh očes nad dve dioptriji

delno sposoben (b)

79*

3. Sestavljeni kratkovidni astigmatizem enega ali obeh
očes z refrakcijo enega meridiana nad dve dioptriji ali
sestavljeni daljnovidni astigmatizem enega ali obeh očes z
refrakcijo enega meridiana nad tri dioptrije

delno sposoben (b)

4. Kratkovidnost ali daljnovidnost nad sedem dioptrij na
obeh očesih nesposoben

5. Sestavljeni kratkovidni ali daljnovidni astigmatizem
obeh očes z razliko v refrakciji med obema meridianoma nad
štiri in pol dioptrije

nesposoben

6. Sestavljeni daljnovidni ali kratkovidni astigmatizem
obeh očes z refrakcijo enega meridiana nad sedem dioptrij nesposoben

7. Navaden ali mešani astigmatizem obeh očes nad štiri in
pol dioptrije nesposoben

8. Kratkovidnost in kratkovidni astigmatizem obeh očes s
težkimi in progresivnimi spremembami na očesnem ozadju nesposoben

9. Anizometropija, večja od šest dioptrij delno sposoben (b)
nesposoben

80 H53.3 Motnje globinskega vida delno sposoben (b)

81*
H53.4 Izpadi v vidnem polju

1. Na enem očesu delno sposoben (b)

2. Na obeh očesih nesposoben

82
H53.5 Izpadi v razlikovanju barv

1. Akromatopsija nesposoben
2. Druge motnje barvnega vida delno sposoben (b)
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Ad 83.1. Po tej točki ocenjujemo tiste vojaške obveznike, ki pri testiranju nočnega vida dosežejo mejne ali subnormalne
vrednosti ob ustrezni korekciji vida, kolikor je ta potrebna.

Ad 83.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida okulista.
Ad 84. Navedene ostrine vida se nanašajo na vrednosti, dosežene s korekcijskimi stekli.
Ad 86. Po tej točki ocenjujemo težje poškodbe očesa in orbite, katerih posledice ni možno oceniti po drugih točkah.

H60-H95 VIII. BOLEZNI UŠESA IN MASTOIDA
87* H65-H75 Bolezni srednjega ušesa in mastoida delno sposoben (d)

začasno nesposoben
nesposoben

88* H80-H83 Bolezni notranjega ušesa delno sposoben (f)
začasno nesposoben
nesposoben

H90-H91 Prevodne, zaznavne in druge okvare sluha
1. Na enem ušesu povprečna izguba sluha do 50 dB, na

drugem sluh normalen
sposoben

2. Na enem ušesu povprečna izguba sluha večja od
50 dB, na drugem sluh normalen delno sposoben (c)

89*
3. Na obeh ušesih povprečna izguba sluha do

50 dB delno sposoben (c)

4. Na enem ušesu povprečna izguba sluha večja od
50 dB, na drugem do 50 dB

delno sposoben (c)
nesposoben

5. Na obeh ušesih povprečna izguba sluha večja od 50 dB
nesposoben

6. Možnost recesivno ali dominantno dedne slušne priza-
detosti pri sicer zdravem sluhu delno sposoben (c)

90 Q17 Prirojene malformacije ušesa
1. Ki povzročajo manjši estetski defekt sposoben

2. Ki povzročajo velik estetski defekt z deformacijami
obraza nesposoben

83*
H53.6 Nočna slepota

1. Lažje stopnje delno sposoben (b)
2. Težje stopnje nesposoben

H54 Slepota in slabovidnost
1. Ostrina vida enega očesa manjša od 0.50, drugega

očesa pa večja kot 0.70
delno sposoben (b)

84* 2. Ostrina vida obeh očes manjša od 0.70 delno sposoben (b)
3. Ostrina vida obeh očes manjša od 0.40 nesposoben

4. Popolna slepota ali zmanjšanje ostrine vida enega očesa
pod 0.10 ne glede na ostrino vida drugega očesa nesposoben

85 H55 Nistagmus in drugi nepravilni očesni gibi delno sposoben (b)
nesposoben

86* S05 Poškodbe očesa in orbite začasno nesposoben
nesposoben

Ad 87. Vojaškim obveznikom s kroničnim vnetjem srednjega ušesa se poda ocena “delno sposoben (d)” (ne glede na
stanje sluha) zaradi škodljivega delovanja meteoroloških razmer. Če je istočasno poškodovan sluh, se poda ocena po točki 89.

Ad 88. Ocena sposobnosti za vojaško službo pri motnji vestibularne funkcije se daje samo na osnovi izvida otorinolarin-
gologa. V akutni fazi bolezni se ob spontanem nistagmusu in izrazitih vrtoglavicah poda ocena “začasno nesposoben” za
obdobje do enega leta. Če ob vestibularni motnji obstaja tudi večja izguba sluha, se poda ocena po točki 89.

Ad 89. Preiskavo sluha izvajamo s tonsko pražno avdiometrijo (ADG). Povprečna izguba sluha predstavlja aritmetično
sredino izgube sluha pri frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz, izračuna pa se tako, da se dobljene vrednosti za reprodukcijo sluha
v dB pri 500, 1000 in 2000 Hz za zračno krivuljo avdiograma seštejejo in delijo s tri.

Ad 89.4. Praviloma se poda ocena “nesposoben”. Ocena “delno sposoben” se poda, če je povprečna izguba sluha na
ušesu z boljšim sluhom manjša kot 30 dB, na ušesu s slabšim sluhom pa ni večja kot 60 dB, poškodba sluha pa je
konduktivnega tipa (prevodna okvara sluha).
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Ad 91. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida kardiologa.
Ad 92. Vključene so pridobljene napake srčnih zaklopk in drugih endokardialnih struktur. Diagnoza mora biti postavlje-

na s strani kardiologa in natančno opredeljevati vrsto napake. Kolikor obstaja medicinska dokumentacija v tem smislu, ni
potreben ponovni kardiološki pregled.

Ad 93.1. Zgornja mejna vrednost normalnega tlaka je 140/90.
Ocena “sposoben” se poda v primeru, ko je ob pregledu ugotovljen višji krvni tlak od normalnega, pri ponovnih meritvah

(vsaj 1-tedenski profil RR) pa so vrednosti tlaka normalne.
Ocena “delno sposoben (a)” se poda v primeru, ko je ob pregledu ugotovljen zvišan krvni tlak, pri ponovnih meritvah

(vsaj 1-tedenski profil RR) pa so vrednosti tlaka mejno zvišane (od 140/90 do 160/95). Ocena se poda tudi v primeru, ko so
vrednosti tlaka po zaključenem diagnostičnem postopku do 160/95 ob terapiji ali brez.

Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru, ko so vrednosti tlaka (ugotovljene s profilom RR) mejno zvišane (od
140/90 do 160/95) ali visoke (nad 160/95) in obstaja pozitivna družinska anamneza ter anamnestični podatki, ki bi lahko bili
v zvezi s porasti RR. Začasna nesposobnost se določa praviloma za dobo 1 leta (čas diagnostičnega postopka), po tem obdobju
se poda končna ocena.

Ocena “nesposoben”se poda v primeru, ko so vrednosti tlaka nad 160/95 ob terapiji ali so prisotni znaki hipertenzivne
bolezni na očesnem ozadju in/ali srcu in/ali ledvicah. Ocena se poda na osnovi izvida kardiologa.

Ad 93.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se po tej točki poda v primerih, ko je hipertenzija vodilni simptom
primarno okvarjenega organskega sistema.

Ad 94. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida kardiologa z verificiranimi EKG spremembami v
smislu ishemije, lezije ali nekroze miokarda.

Ad 95., 98., 99., 100., 101.2., 101.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida kardiologa.

 1 

I00 - I99 IX. BOLEZNI OBTOČIL
91* I00-I02 Akutna revmatična vročica začasno nesposoben

92* I05-I09 Kronične revmatične bolezni srca nesposoben

93*
I10-I15 Hipertenzivne bolezni

1. Primarna arterijska hipertenzija sposoben
delno sposoben (a)
začasno nesposoben
nesposoben

2. Sekundarna hipertenzija nesposoben
94* I20-I25 Ishemične bolezni srca nesposoben

95* I26-I28 Pljučno srce in bolezni pljučnega krvnega obtoka
nesposoben

96
I30-I32 Perikarditis netuberkulozne narave

1. Brez ali z lažjimi posledicami, brez znakov
    konstriktivnega sindroma

delno sposoben (a)
začasno nesposoben

2. Z znaki konstriktivnega sindroma nesposoben
97 I33 Akutni in subakutni nerevmatični endokarditis

začasno nesposoben
98* I34-I39 Nerevmatične bolezni srčnih zaklopk

1. Prolaps kuspisa brez kliničnih manifestacij delno sposoben (a)

2. Stenoza in/ali insuficienca ter druge
    nerevmatične prizadetosti srčnih zaklopk nesposoben

99* I40-I41, I51.4 Miokarditis
1. Akutni začasno nesposoben
2. Kronični nesposoben

100* I42-I43 Kardiomiopatije
1. Lažje oblike, brez znakov srčne insuficience delno sposoben(a)

2. Težje oblike nesposoben
I44-I49
I49.4
I45.1

Motnje prevajanja in motnje srčnega ritma
1. Supraventrikularne ekstrasistole (do 6/min.),
    podaljšanje PQ intervala do 0,24s ob frekven-
    ci pod 70/min., nepopoln desnokračni blok
    (QRS do 0,12s), atipičen desnokračni blok

sposoben

101*
I45.6
I45.1
I44.0

2. WPW sindrom brez napadov tahikardije,
    popolni desnokračni blok,
    AV blok I. stopnje

delno sposoben (a)
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Ad 101.4. Ocena “začasno nesposoben” se določa za čas diagnostičnega postopka (praviloma eno leto).
Ad 102. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda po tej točki za tista obolenja in stanja, ki so kot taka opredeljena s

strani kardiologa po zaključenem diagnostičnem postopku.
Ad 103. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe kardiološke ali kardiokirurške dokumentacije.
Ad 104. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida nevrologa.
Ad 105. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida specialista ustrezne stroke.
Ad 106.1, 106.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida žilnega kirurga.
Ad 106.3. Ocena “delno sposoben (a, d)” se poda v primeru lažje idiopatske oblike, ocena “nesposoben” pa v primeru

težje oblike. V obeh primerih se ocena sposobnosti za vojaško službo poda na osnovi izvida dermatologa.
Ad 107. Ocena “sposoben” se poda praviloma pri vnetju povrhnjih ven.
Ad 108.1. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi kliničnega izvida oziroma medicinske dokumentacije

o operativnem posegu.
Ad 108.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida dermatologa in/ali žilnega kirurga.

109 I84 Hemoroidi
1. Ki se lahko pozdravijo brez posledic ali z
    lažjo insuficienco analnega sfinktra

sposoben

2. Po neuspelih operativnih posegih,
    z insuficienco analnega sfinktra nesposoben

110* I85 Varice požiralnika nesposoben
111 I86.1 Varikokela, primarna sposoben

112* I89.0 Elefantiaza in drugi kronični edemi udov začasno nesposoben
nesposoben

113* Q20-Q28 Prirojene malformacije obtočil nesposoben

Ad 110. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ezofagoskopije.
Ad 112. Mišljeni so edemi udov zaradi vnetnih sprememb ven, brez sekundarnih varic ter edemi zaradi limfne staze.

Ocena sposobnosti se poda na osnovi kliničnega izvida in izvida dermatologa.
Ad 113. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi obstoječe medicinske dokumentacije.
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Ad 114.1. Mišljene so infekcije, ki se javljajo večkrat letno in so dokumentirane v zdravstveni kartoteki ter zdravljene z
medikamentozno terapijo.

Ad 114.2. Mišljene so infekcije spodnjih dihalnih poti, za katere je iz anamnestičnih podatkov in zdravstvene dokumen-
tacije razvidno, da se javljajo večkrat letno, so spremljane z obstrukcijo, vendar niso opredeljene kot kronični bronhitis ali
astma. Ocena “delno sposoben (a,d)” se poda praviloma pri vojakih, ocena “začasno nesposoben” pa praviloma pri naborni-
kih.

Ad 114.3. Mišljene so zlasti pljučnice s podaljšanim potekom zdravljenja ali komplikacijami v smislu izliva, abscesa idr.
Ad 115.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ORL.
Ad 115.3. Ocena “delno sposoben (f)” se nanaša na napotitev v ustreznem letnem času oziroma na razporeditev na

dolžnosti, kjer ni kontakta z alergenom ali je ta zmanjšan na najnižjo možno mero.
Ad 117. Ocena sposobnosti se poda na osnovi izvida ORL.
Ad 118.1., 118.2., 118.3. Glej Ad 1.3., 1.4., 1.5.
Ad 119.1. Ocena “delno sposoben (a)” se daje v primerih, ko obstajajo anamnestični podatki o občasnem dušenju brez

ustrezno potrjene diagnoze s strani pulmologa ali pediatra v preteklosti in z normalnim ali mejnim izvidom bronhialne
reaktivnosti, normalnim profilom PEF, brez terapije. Po tej točki ocenjujemo diagnoze kot so Asthma bronchiale i.o., susp. in
podobno. Ocena “začasno nesposoben” se daje v primerih, ko obstajajo anamnestični podatki o občasnem dušenju, ni pa v
zadnjih dveh letih medicinsko dokumentiranih astmatičnih napadov in/ali terapije. S pulmološko obdelavo je dokazana
manjša stopnja bronhialne reaktivnosti in normalen profil PEF. Začasna nesposobnost se oceni za največ tri leta, po tem
obdobju je potrebna definitivna ocena sposobnosti (delno sposoben (a) ali nesposoben), ki se poda na osnovi mnenja
pulmologa.

Ad 119.2 Mišljena je astma s ponavljajočimi napadi dušenja, ki so medicinsko dokumentirani, na bronhodilatatorni
terapiji, predpisani s strani pulmologa. V medicinski dokumentaciji morajo obstajati izvidi pulmologa z ustrezno potrditvijo
diagnoze. Praviloma dodatna diagnostična obdelava pri pulmologu ni potrebna. S to točko lahko izključno pulmolog oceni
tiste primere, ki ne izpolnjujejo vseh kriterijev v prvem odstavku, se pa s pregledom in preiskavami ugotovi izrazita
bronhialna reaktivnost in značilen profil PEF.

Ad 120.1. Z lažjimi oblikami so mišljene cilindrične ali varikozne bronhiektazije, ki zajemajo področje do enega režnja,
brez sekundarne infekcije in recidivirajoče pljučnice, z normalno pljučno funkcijo.

Ad 120.2. S težjimi oblikami so mišljene vrečaste ali cistične oblike, ne glede na razprostranjenost ter cilindrične ali
varikozne oblike, ki zajemajo več kot en reženj; bronhiektazije s trajno sekundarno infekcijo, recidivirajočimi pljučnicami ali
težjimi motnjami pljučne funkcije (glej Ad 1.5).

Ad 121. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida pulmologa.

J00 - J99
 X. BOLEZNI DIHAL

114*
J00-J22
J01, J03,
J04, J06

Akutne infekcije dihal
1. Ponavljajoči akutni infekti zgornjih dihal
   (sinuzitis, tonzilitis, laringitis, na več mestih)

delno sposoben (a,d)

J20 2. Ponavljajoči akutni bronhitis delno sposoben (a,d)
začasno nesposoben

J12-J18 3. Težje oblike vnetja pljuč s komplikacijami začasno nesposoben

J31.0
Kronične vnetne bolezni nosne sluznice
1. Kronični atrofični rinitis sposoben

115* J31.0 2. Ozena in sklerom delno sposoben (a)
začasno nesposoben
nesposoben

J30.1-J30.4 3. Alergični rinitis, polinoza delno sposoben (f)
116 J32 Kronični sinuzitis delno sposoben (d)

117* J33 Nosna polipoza, ki otežuje dihanje delno sposoben (a, d)
nesposoben

J41-J44 Kronične bolezni spodnjih dihal
Kronični bronhitis
1. Brez okvare pljučne funkcije

sposoben

118* 2. Z okvaro pljučne funkcije lažje ali srednje
    stopnje delno sposoben (a)

3. Z okvaro pljučne funkcije težje stopnje nesposoben
Emfizem pljuč
4. Obstrukcijski ali enostranski nesposoben

119*
J45 Astma

1. Lažje oblike delno sposoben (a)
začasno nesposoben

2. Težje oblike nesposoben

120*
J47 Bronhiektazije

1. Lažje oblike delno sposoben (d)
2. Težje oblike nesposoben

121*
J60-J70 Bolezni pljuč zaradi delovanja zunanjih

dejavnikov
1. Pnevmokonioze

nesposoben

2. Bolezni, povzročene z organskim prahom začasno nesposoben
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Ad 124., 125., 126., 127., 130.2. Glej Ad 1.3., 1.4., 1.5.

122 J80-J84 Bolezni dihal, ki prizadenejo predvsem intersticij
nesposoben

123 J93 Pnevmotoraks
1. Spontani, novonastali začasno nesposoben
2. Spontani recidivni delno sposoben (a,d)

124*
Posledice kroničnih vnetij pljuč in popljučnice
1. Z normalno pljučno funkcijo sposoben
2. Z okvarjeno pljučno funkcijo lažje ali srednje
    stopnje delno sposoben (a)
3. Z okvarjeno pljučno funkcijo težje stopnje nesposoben

125*
J98.6 Relaksacija diafragme

1. Lažje stopnje, brez ali z lažjo okvaro pljučne
    funkcije

sposoben

2. Srednje stopnje, s srednje težko okvaro
    pljučne funkcije delno sposoben (a)
3. Težje stopnje, s težjo okvaro pljučne funkcije nesposoben

126*
T91.4 Posledice poškodb pljuč in popljučnice

1. Brez ali z okvaro pljučne  funkcije lažje
    stopnje

sposoben

2. Z okvaro pljučne funkcije srednje stopnje delno sposoben (a)

3. Z okvaro pljučne funkcije težje stopnje nesposoben

127*
Stanje po lobektomiji, segmentektomiji ali
parcialnih resekcijah pljuč zaradi obolenj
netuberkulozne in nemaligne narave

sposoben
delno sposoben (a)
nesposoben

128 Stanje po pulmektomiji nesposoben

129
Q31 Prirojene in druge nepravilnosti grla

1. Ki ne otežkočajo normalnega dihanja, otežkočajo
pa govor (disfonije) in jih ni mogoče pozdraviti

delno sposoben (f)

2. Ki otežkočajo dihanje po naravni poti in govor nesposoben
Q32-Q34 Prirojene napake dihalnih organov

1. Lažje oblike, neoperirane začasno nesposoben
130* 2. Operirane sposoben

delno sposoben (a)
nesposoben

Q30, T90.2 Prirojene ali pridobljene motnje nosu
1. Zmerni estetski defekt (izražena rinolordoza
    ali rinoskolioza), brez funkcionalnih motenj

sposoben

131*
2. Velik estetski defekt (popolno manjkanje
    nosu) nesposoben
3. Z minimalnimi dihalnimi motnjami sposoben
4. Z zmernimi dihalnimi motnjami delno sposoben (a)

5. S težkimi dihalnimi motnjami nesposoben

132*
Q75.9,
T90.2

Prirojene ali pridobljene nepravilnosti obnosnih votlin
ter stanja po poškodbi in operaciji le-teh

sposoben
delno sposoben (d)
nesposoben

Ad 131.3., 131.4., 131.5., 132. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ORL.
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Ad 133. Pri popolni anodontiji se poda ocena “sposoben” ter predpiše in izdela proteza.
Ad 134. Vključena je majavost zob lažje in težje stopnje.
Ad 135.3. Ocena “nesposoben” se poda pri rinolaliji težje stopnje.
Ad 135.4. Ocena “nesposoben” se poda v primeru fistule neba pri prirojenih razcepih z motnjami pri prehrani.
Ad 137. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ezofagogastroduodenoskopije.
Ad 138. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida gastroenterologa.
Ad 139. Mišljene so zlasti stenoze in strikture. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida

gastroenterologa.

K00 - K93 XI. BOLEZNI PREBAVIL
133* K00.0 Anodontija sposoben
134* K05 Bolezni parodoncija sposoben

K06-K14,
Q35-Q38

T90.8

Prirojene ali pridobljene napake ustne votline, jezika,
čeljusti, čeljustnih sklepov in žlez slinavk
1. Lažje stopnje, brez funkcionalnih motenj

sposoben

135* 2. Težje stopnje, s funkcionalnimi motnjami nesposoben
3. Rinolalija pri prirojenih razcepih neba sposoben

nesposoben
4. Fistule neba po rekonstrukciji razcepa sposoben

nesposoben
K20-K23

Q39
Prirojene ali pridobljene napake ter posledice
poškodb, bolezni in operacije požiralnika
1. Brez funkcionalnih motenj

sposoben

136 2. Z lažjimi funkcionalnimi motnjami
    (divertikli, kardiospazmi idr.)

delno sposoben (a)
začasno nesposoben

3. S težjimi funkcionalnimi motnjami
    (stenoze, zarastline idr.)

nesposoben

K25-K26 Želodčni in duodenalni ulkus
Želodčni ulkus
1. Sveža oblika, prvič odkriti

začasno nesposoben

2. Kronični brez komplikacij delno sposoben (a)

137*
3. Kronični s komplikacijami, stanje po operaciji
    želodca
    (Billroth I,II,    gastroenteroanastomoza)

nesposoben

Duodenalni ulkus
4. Sveža oblika, prvič odkriti začasno nesposoben

5. Kronični, brez funkcionalnih motenj delno sposoben (a)
6. Kronični s komplikacijami
   (penetracija, hemoragija, stenoza) nesposoben

K29-K30 Gastritis, duodenitis, dispepsija
1. Brez motenj splošnega stanja sposoben

138* 2. Z lažjimi in zmernimi motnjami splošnega
    stanja

delno sposoben (a)
začasno nesposoben

3. S težjimi motnjami splošnega stanja nesposoben

139* K31 Ostale težje kronične bolezni želodca ali
dvanajstnika nesposoben
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Ad 140.1., 140.2. Vključene so ingvinalne, skrotalne, kruralne, epigastrične, umbilikalne ventralne in lumbalne hernije.
Ad 140.1. Ocena “začasno nesposoben” se poda pri vojaških obveznikih, ki imajo predviden operativni poseg. Ocena

“sposoben” se poda v primeru, če vojaški obveznik ne pristane na operativni poseg.
Ad 140.4. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida gastroenterologa, ki mora vključevati izvid

ezofagogastroskopije. Ocena “nesposoben” se poda v primeru večje hiatalne hernije z znaki težkega refluksnega ezofagitisa.
Ad 141. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi obstoječe gastroenterološke dokumentacije.
Ad 143.1. Ocena “začasno nesposoben” se poda za obdobje zdravljenja, po uspešnem zdravljenju se poda ocena

“sposoben”, po neuspešnem zdravljenju pa ocena po točki 143.4.
Ad 142. Vštete so žilne okvare črevesja, ileusi in druge obstrukcije, divertikli, iritabilni kolon, posledice operacij. Ocena

sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida gastroenterologa.
Ad 145. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida gastroenterologa.

K40-K46 Hernije
1. Ki se lahko operativno pozdravijo sposoben

začasno nesposoben

140*
2. Ki se ne morejo operativno pozdraviti,
    recidivi hernij

delno sposoben (a)
nesposoben

3. Diafragmalne, obturatorne, ishiadične,
    perinealne hernije nesposoben
4. Hiatus hernije delno sposoben (a)

nesposoben

K50-K52 Neinfekcijski enteritis in kolitis
1. Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis nesposoben

141* 2. Alergijski in dietetični gastroenteritis in kolitis
delno sposoben (f)

3. Druge težje kronične oblike enteritisa in
    kolitisa nesposoben

142* K55-K58 Kronične bolezni in stanja črevesja s težjimi
motnjami funkcije nesposoben

K60-K62, Q42,
Q43.5-Q43.7

Bolezni rektuma in anusa
Ki se lahko pozdravijo brez posledic
1. Analne fistule in fisure, perianalni absces

začasno nesposoben

Ki se ne morejo pozdraviti brez posledic
2. Prolaps rektuma nesposoben

143* 3. Pelvirektalne fistule delno sposoben (a)
nesposoben

4. Recidivne analne fistule z insuficienco sfinktra nesposoben
5. Kongenitalne malformacije in druga stanja s težjimi
funkcionalnimi motnjami nesposoben

144
K66 Peritonealne adhezije

1. Brez motenj prehodnosti črevesa sposoben

2. Kronični adhezivni peritonitis z motnjami prehodnosti
črevesa nesposoben

K70-K77 Bolezni jeter
1. Akutne začasno nesposoben

145* 2. Kronične, brez ali z manjšo okvaro jetrne funkcije
delno sposoben (a)

3. Kronične, s težjo okvaro jetrne funkcije nesposoben
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K80-K83 Okvare žolčnika in biliarnega trakta
1. Holelitiaza sposoben

146 2. Kronični holecistitis delno sposoben (a)
3. Druge bolezni žolčnika in biliarnega trakta delno sposoben (a)

začasno nesposoben
nesposoben

147* K86 Kronične bolezni pankreasa
(kronični pankreatitis, litiaza idr.) nesposoben

148*
Fistule trebušne stene
1. Brez poškodbe organov ali kosti delno sposoben (a)

začasno nesposoben

2. Kot posledica poškodb organov ali kosti začasno nesposoben
nesposoben

K90-K91, Q40-
Q45

Ostale bolezni in stanja prebavil ter posledice
operacije le-teh
1. Brez funkcionalnih motenj

sposoben

149* 2. Z lažjimi funkcionalnimi motnjami delno sposoben (f)

3. S težjimi funkcionalnimi motnjami (celiakija) začasno nesposoben
nesposoben

Ad 147. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi obstoječe gastroenterološke dokumentacije.
Ad 148.1. Po tej točki se ocenjujejo fistule v trebušni steni, ki so posledica zaostalega kirurškega materiala po

operativnem posegu (npr. suturae relictae).
Ad 148.2. Mišljene so fistule, ki komunicirajo s trebušnimi organi.
Ad 149.3. Pri celijakiji se daje ocena “nesposoben”.
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Ad 150. Ocena “začasno nesposoben” se poda na osnovi izvida dermatologa.
Ad 151. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida dermatologa.
Ad 152.1. Obvezen je izvid alergijskega testiranja.
Ad 154. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda glede na vrsto poškodbe in obstoječo funkcionalno motnjo na

osnovi izvida dermatologa in kirurga.

Ad 157. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida dermatologa.
Ad 159. Po tej točki ocenjujemo vse genodermatoze (ihtioza, palmatoplantarna keratodermija, folikularna keratoza in

druge). Prirojeno plešavost ocenjujemo kot “sposoben”.

L00-L99 XII. BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽJA
150* l00-l08 Infekcije kože in podkožja sposoben

začasno nesposoben

151*
L10-L14 Bulozne dermatoze

1. Pemfigus in druge težje oblike nesposoben
2. Lažje oblike sposoben

začasno nesposoben

152*
L20-L30, L50 Dermatitisi in urtikarija

1. Alergijski dermatitisi in alergijska urtikarija delno sposoben (f)

2. Nealergijski dermatitisi in nealergijska utrikarija sposoben
nesposoben

153
L40-L45 Papuloskvamozne dermatoze

1. Manjše razširjenosti sposoben
2. Generalizirane oblike nesposoben

3. Artropatska psoriaza nesposoben
L55-L59,
T33-T35

Fizične poškodbe kože
Poškodbe zaradi mraza
1. Posledice ozeblin lažje stopnje, brez funkcionalnih

motenj

sposoben

2. Posledice ozeblin težje stopnje oziroma kronične oblike
brez funkcionalnih motenj

sposoben
delno sposoben (a, d)

3. Posledice ozeblin težje stopnje oziroma kronične
oblike, s funkcionalnimi motnjami nesposoben

154* Fotodermatoze
4. Blage oblike, brez funkcionalnih motenj sposoben

5. Težje, kronične oblike, s funkcionalnimi motnjami
nesposoben

6. Pozne posledice termičnih poškodb, s funkcionalnimi
motnjami delno sposoben (f)

Posledice rentgenskega sevanja
7. Majhne površine, brez funkcionalnih motenj sposoben
8. S funkcionalnimi motnjami nesposoben

155 L80-L81 Vitiligo in druge motnje pigmentacije sposoben
L90-L91 Brazgotine ter hipertrofične in atrofične

spremembe kože
1. Brez funkcionalnih motenj

sposoben

156 2. S funkcionalnimi motnjami, vulnerabilne, ki se lahko
operativno korigirajo začasno nesposoben

3. S funkcionalnimi motnjami, vulnerabilne, ki se ne
morejo operativno korigirati nesposoben

157*
L93 Diskoidni lupus eritematozus

1. Manjše razširjenosti delno sposoben (d)
2. Večje razširjenosti nesposoben

158
L94 Druge lokalizirane spremembe

vezivnega tkiva
1. Brez funkcionalnih motenj

sposoben

2. S funkcionalnimi motnjami začasno nesposoben
nesposoben

159*
Q80-Q84 Prirojene malformacije kože

1. Lažje oblike sposoben
delno sposoben (a, f)

2. Težje oblike nesposoben
160 Ostale kronične in neozdravljive bolezni kože delno sposoben (a, d)

nesposoben
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Ad 161. Po tej točki ocenjujemo neposredne okužbe sklepov z mikrobi (npr. gnojni artritis, artritisi pri infekcijskih
boleznih), reaktivne artropatije (npr. Reiterjeva bolezen) in poinfekcijske artropatije (npr. pomeningokokni artritis).

Ad 162. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida revmatologa.
Ad 162.3. Ocena “delno sposoben (a)” se poda v primeru, ko ni večjih funkcionalnih motenj sklepov.
Ad 163. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda.
Ad 163.1. Ocena “delno sposoben (a)” se poda v primerih, ko ni funkcionalnih motenj sklepov in izrazitih sprememb na

RTG, ocena “nesposoben” pa v primeru večjih funkcionalnih motenj sklepov in/ali izrazitih sprememb na RTG.
Ad 164.4. Ocena “nesposoben” se poda v primeru, če je kontraktura v fiziološko neugodnem položaju.

 1 

M00-M99 XIII. BOLEZNI MIŠIČNO SKELETNEGA
SISTEMA IN VEZIVNEGA TKIVA

M00-M03 Infekcijske artropatije
1. Akutne oblike začasno nesposoben

161* 2. Kronične oblike brez večjih funkcionalnih motenj
sklepov delno sposoben (a, d)

3. Kronične oblike z večjimi funkcionalnimi motnjami
sklepov nesposoben

M05-M14 Vnetne poliartropatije
1. Revmatoidni artritis nesposoben

162* 2. Juvenilni artritis pri odraslih nesposoben
3. Protin (primarni) in s kristali povzročene artropatije delno sposoben (a)

nesposoben
4. Neopredeljeni artritisi začasno nesposoben

163*
M15-M19 Artroze

1. Primarne ali sekundarne artroze velikih sklepov delno sposoben (a)
nesposoben

2. Primarne ali sekundarne artroze malih sklepov
delno sposoben (a)

M24.5 M24.6 Ankiloza in kontraktura sklepov
1. Velikih sklepov (rame, komolca, kolka, kolena, gležnja) nesposoben
2. Kontraktura vseh prstov na eni roki nesposoben

164* 3. Težja kontraktura palca in kazalca na dominantni roki
nesposoben

4. Težja kontraktura palca in kazalca na nedominantni
roki ter težje kontrakture ostalih prstov na dominantni ali
nedominantni roki

delno sposoben (a)
nesposoben

Omejena gibljivost sklepov zgornjih okončin
Ramena
1. Elevacija do 1500

sposoben

165 2. Abdukcija manj kot 900 nesposoben
Komolca
3. Fleksija od 450-1300 delno sposoben (a)

4. Fleksija manj kot 1000 nesposoben
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Ad 167. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida maksilofacialnega kirurga.
Ad 168.1. Ocena “začasno nesposoben” se poda za obdobje zdravljenja. Kolikor operativna terapija ni indicirana ali

vojaški obveznik nanjo ne pristane, se poda ocena “delno sposoben (a)”.
Ad. 169. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda.
Ad 170. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda, ki mora vključevati ustrezno

rentgensko slikanje kolena oziroma artroskopsko verifikacijo okvare
Ad 171. Ocena “začasno nesposoben” se poda za obdobje zdravljenja. Ocena “sposoben” se poda po zaključeni terapiji,

ko ne obstajajo funkcionalne motnje sklepa in v primerih, ko vojaški obveznik ne pristane na predlagano operativno terapijo.
Ad 171.2. V to točko sodijo izpahi in nepopolni izpahi po operativni terapiji z večjimi funkcionalnimi motnjami.
Ad 173.1. Ocena “začasno nesposoben” se poda za obdobje do zaključene operativne terapije, kolikor je ta indicirana.

Ocena “delno sposoben (a)” se poda po uspešni operativni terapiji ali v primeru, ko vojaški obveznik nanjo ne pristane ali le-
ta ni indicirana.

Omejena gibljivost sklepov spodnjih okončin
Kolka
1. Fleksija manj kot 900

nesposoben

166 Kolena
2. Fleksija manj kot 900 nesposoben

Gležnja
3. Nesposobnost dorzalne ali plantarne fleksije nad 100 nesposoben

167* Omejena gibljivost čeljustnega sklepa težje stopnje nesposoben
M23.2
M23.3
S83.2

Motnje kolena zaradi prizadetosti meniskusa
1. Neoperirana lezija meniskusa delno sposoben (a)

začasno nesposoben

168* 2. Operativno odstranjen meniskus brez funkcionalnih
motenj delno sposoben (a)

3. Operativno odstranjen meniskus s funkcionalnimi
motnjami nesposoben

169*
M23.6

S83.4-S83.7
Poškodbe kolenskih vezi
1. Izolirane, brez funkcionalnih motenj delno sposoben (a)
2. Prizadetost več vezi (stranske, križne) nesposoben

170* M22.4 Hondromalacija in druge okvare pogačice, ki
povzročajo večje funkcionalne motnje nesposoben

171*
M22.0
M22.1
M24.4

Ponavljajoči se izpahi in nepopolni izpahi
velikih sklepov
1. Ozdravljivi

sposoben
začasno nesposoben

2. Neozdravljivi nesposoben

172
M24.3

Q65.0-Q65,6
Q68.2
 Q74.1
T92.3
T93.3

Prirojeni, paralitični in zastareli poškodbeni
izpahi in nepopolni izpahi velikih sklepov nesposoben

173*
M23.4
M24.0

Prosto telo v velikih sklepih
1. Brez funkcionalnih motenj delno sposoben (a)

začasno nesposoben
2. S funkcionalnimi motnjami nesposoben
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Ad 176.1. Ocena “sposoben” se poda v primeru, ko obstaja spuščenost stopalnega loka brez izrazitega povečanja
obremenitvenih površin stopala. Ocena “delno sposoben (a)” se poda v primeru, ko poleg spuščenega stopalnega loka obstaja
izrazito povečanje obremenitvenih površin stopala.

Ad 176.3. Ocena “sposoben” se poda v primeru, ko deformacija ne otežuje nošnjo vojaške obutve.

 1 

174
M24.2,
M23.5
M23.8

Ohlapnost vezi velikih sklepov
1. Ki se lahko korigira začasno nesposoben

2. Ki se ne more korigirati nesposoben

175
M21.0
M21.1

Varus ali valgus deformacija kolen
1. Do 100 sposoben
2. Nad 100 nesposoben

M21.4
M20.1
M21.5

Q66.0-Q66.9

Prirojene ali pridobljene deformacije ene ali
obeh nog
1. Ploska noga

sposoben
delno sposoben (a)

2. Prirojena rigidna ploska noga nesposoben
176* 3. Hallux valgus sposoben

delno sposoben (a)
4. Druge deformacije noge, ki nekoliko otežujejo hojo

delno sposoben (a)
5. Druge deformacije noge, ki zelo otežujejo hojo ali

nošnjo vojaške obutve nesposoben

177
M20.5
M20.6
Q66.9

Deformacija prstov na stopalu
1. Prsti prehajajo eden preko drugega (do dva prsta) delno sposoben (a)

2. Prsti prehajajo eden preko drugega (trije in več prstov)
nesposoben

178 Z89.4-Z89.7
Q72.0-Q72.3

Prirojena ali pridobljena odsotnost spodnjega
uda v celoti ali njegovih bistvenih delov
(golen, stopalo)

nesposoben

Z89.4
Q72.3

Prirojena ali pridobljena odsotnost prstov
stopala
1. Manjkanje palca enega ali obeh stopal

delno sposoben (a)

179
2. Manjkanje enega do treh prstov na enem ali obeh

stopalih brez vaskularnih poškodb in trofičnih sprememb delno sposoben (a)
3. Manjkanje enega do treh prstov na enem ali obeh

stopalih z vaskularno poškodbo in trofičnimi spremembami nesposoben

4. Manjkanje več kot treh prstov na eni nogi nesposoben

180
M21.7
Q72.9

Prirojeno ali pridobljeno skrajšanje spodnjih
udov (brez drugih funkcionalnih motenj)
1. Do 2 cm

sposoben

2. Nad 2 cm nesposoben
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Ad 183.7. Kolikor je členek afunkcionalen, se obravnava, kot da ne obstaja.
Ad 186.1. Ocena “začasno nesposoben” se poda za obdobje do zaključenega zdravljenja.

 1 

181
M20.0
M21.0-
M21.3
M21.5
Q68.1

Prirojene ali pridobljene deformacije ene ali
obeh rok
1. Z lažjo funkcionalno motnjo

delno sposoben (a)

2. S težjo funkcionalno motnjo nesposoben
182 Q71.0-Q71.3

Z89.0-Z89.3
Prirojena ali pridobljena odsotnost zgornjega uda v
celoti ali njegovih bistvenih delov nesposoben

Z89.0
Q71.3

Prirojena ali pridobljena odsotnost prstov
roke
1. Popolno manjkanje palca na eni roki

delno sposoben (a)

2. Obojestransko manjkanje palca nesposoben

183*
3. Manjkanje enega členka palca na katerikoli roki, palec

na drugi pa popolnoma manjka nesposoben
4. Manjkanje palca in kazalca na eni roki nesposoben
5. Manjkanje treh in več prstov na eni roki nesposoben

6. Manjkanje nohtnih členkov na enem ali več prstih
sposoben

7. Manjkanje dveh členkov na kazalcu ali enega na palcu
delno sposoben (a)

184
M21.7
Q71.9

Prirojeno ali pridobljeno skrajšanje
zgornjega uda (brez drugih funkcionalnih
motenj)
1. Skrajšanje do 10 cm

sposoben

2. Skrajšanje nad 10 cm nesposoben
Q69 Polidaktilija

Prstov roke
1. Brez motenj funkcije roke

sposoben

185 Prstov stopala
2. Brez motenj pri hoji sposoben

3. Z motnjami pri hoji nesposoben

186*
Q70 Sindaktilija

1. Delna zraščenost prstov, če sta druga in tretja falanga
prosti

delno sposoben (a)
začasno nesposoben

2. Popolna zraščenost treh ali več prstov nesposoben
187 M30-M36 Sistemske vezivnotkivne bolezni nesposoben
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Ad 188.1. V lažji stopnji se ocenjujejo:
– skolioze I. stopnje: minimalne deviacije hrbtenice z nefiksacijsko krivuljo, ki se lahko popravi z aktivno korekturo,

zmerna torzija prsnega koša, ki se opazi šele ob priklonu telesa;
– skolioze II. stopnje: jasno nakazane deformacije hrbtenice v obliki črke “S”, ki se z aktivno korekturo ne morejo

popolnoma popraviti, pasivna korekcija pa je popolnoma izvedljiva; jasno nakazana torzija prsnega koša je opazna že pri
vzravnani drži, lopatica na izbočeni strani prsnega koša pa je nekoliko dvignjena;

– kifoze, ki so nastale kot posledica prirojenih anomalij (delno pomanjkanje telesa hrbteničnega vretenca, obstoj t.i.
dorzalnega hrbteničnega vretenca, displazija intervertebralnega diskusa – Schmorlova hernija, sinostoza ali kostni blok enega
za več vretenc); po preležanih sistemskih boleznih skeleta, ki niso povzročile težjih deformacij (preležani rahitis, vertebra
plana, osteoporoza, juvenilne ali adolescentne displazije tipa Scheuermann); slabe drže telesa pri hoji ali sedenju v klopi ali na
delovnem mestu.

Ad 188.2. V težji stopnji se ocenjujejo:
– skolioze III. stopnje: jasno izražene deformacije hrbtenice v obliki črke “S” ali “C”; jasno nakazana torzija prsnega

koša z asimetrijo lopatice (na zaostali strani prsnega koša se jasno vidi njegova konkavnost, ki je usmerjena proti konkavnosti
deformacije hrbtenice); pri priklonu je opazna jasna torzija hrbtenice ali asimetrija prsnega koša;

– skolioze IV. stopnje: težke deformacije hrbtenice z zelo vidno deformacijo in asimetrijo prsnega koša; nesorazmerje v
višini zgornje in spodnje polovice telesa (daje vtis, da prsni koš sedi na medenici); izražena togost vzdolžne hrbtne
muskulature;

– kifoze, ki so nastale kot posledica preležanih sistemskih bolezni skeleta (hondrodistrofija, enhondralne disostoze,
periostalne in endostalne motnje osifikacije, endokrine motnje – predvsem tiroidne žleze), po primarnih miopatijah (distrop-
hia musculorum progressiva, kongenitalna miotonija ali psevdoparalitična miastenija gravis po vnetnih boleznih, poškodbah
ali tumorjih hrbtenice);

– lordoze (sekundarne), pogojene s kongenitalnimi displazijami (prirojeni izpah kolka, progresivna mišična distrofija) ali
pridobljene zaradi specifičnih bolezni, poškodb ali tumorjev.

Ad 188.3., 188.4. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda in/ali nevrologa.
Ad 188.5. Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru, ko je možna operativna korekcija. Po uspešni operativni

terapiji ali v primeru, ko le-ta ni indicirana, se daje ocena “delno sposoben (a)”.
Ad 188.6. Za težjo stopnjo so mišljeni tisti primeri, pri katerih obstaja izrazita asimetrija obraza, močno skrajšanje

muskulature in izražena deformacija vratnega dela hrbtenice.
Ad 190. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda, ki mora vključevati EMG preiskavo.

Ocena “začasno nesposoben” se poda za obdobje terapevtske obravnave.
Ad 192. Ocena “začasno nesposoben” se poda za obdobje diagnostičnega postopka in/ali terapevtske obravnave.
Ad 193. Vključene so mišične, sinovijske, kitne ter druge motnje mehkega tkiva.

M40-M41
M43.0-M43.1
M96.2-M96.5
Q76.3-Q76.4

Prirojene ali pridobljene deformirajoče
bolezni hrbta
1. Skolioze, kifoze, lordoze
    lažje stopnje

sposoben
začasno nesposoben

188* 2. Skolioze, kifoze, lordoze težje stopnje nesposoben

3. Spondiloliza in spondilolisteza brez nevroloških
sprememb z drsenjem vretenca do 1/4 delno sposoben (a)

4. Spondiloliza in spondilolisteza z nevrološkimi spre-
membami ali z drsenjem vretenca nad 1/4 nesposoben

5. Prirojeni ali pridobljeni tortikolis lažje stopnje delno sposoben (a)
začasno nesposoben

6. Prirojeni ali pridobljeni tortikolis težje stopnje nesposoben

189 M45-M49 Ankilozirajoči spondilitis in druge težje
oblike spondilopatij nesposoben

190*
M50-M51 Okvare medvretenčne ploščice z nevrološkimi

motnjami in RTG ugotovljenimi
spremembami
1. Lažje stopnje

delno sposoben (a)
začasno nesposoben

2. Težje stopnje nesposoben

191
Q05, Q76 Spina bifida

1. Okulta brez enureze sposoben
2. Okulta z enurezo ali meningokelo nesposoben

192* M53-M54 Dorzalgije delno sposoben (a)
začasno nesposoben

193*
M60-M79 Motnje mehkega tkiva

1. Z lažjimi funkcionalnimi motnjami delno sposoben (a)
2. S težjimi motnjami funkcije sklepov ali delov telesa nesposoben
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Ad 194.1. Vštete so navikularna kost, lunatna kost, metakarpalne in metatarzalne kosti, fibula, klavikula. Pri psevdoar-
trozi navikularne kosti z večjimi funkcionalnimi motnjami se daje ocena po točki 181.2.

Ad 195. Izvzeti so osteomielitični procesi na falangah prstov.
Ad 197. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi objektivnega statusa prsnega koša in okvare pljučne

funkcije. Glej Ad 1.3., 1.4., 1.5.

 1 

194*
M80-M85
M87-M89

Motnje gostote in zgradbe kosti ter druge
osteopatije
1. Psevdoartroze malih kosti brez degenerativnih spre-

memb

delno sposoben (a)

2. Psevdoartroze dolgih kosti nesposoben

3. Osteoporoza, osteomalacija, patološki zlomi in druge
težje osteopatije nesposoben

195*
M86 Osteomielitis

1. Akutni začasno nesposoben
2. Kronični, recidivni nesposoben

196 M91-M94 Težje oblike hondropatij nesposoben

197*
M95.4
Q67.9

Prirojene ali pridobljene deformacije prsnega
koša
1. Lažje stopnje

sposoben

2. Srednje stopnje delno sposoben (a)
3. Težje stopnje nesposoben

198
Prirojena ali pridobljena deformacija
mišičnoskeletnega sistema in vezivnega
tkiva težje stopnje, ki znatno otežuje funkcijo
posameznih organov ali delov teles

nesposoben
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Ad. 199. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida urologa in/ali nefrologa.
Ad 199.1., 199.2. Po ozdravitvi brez posledic se poda ocena “sposoben”.
Ad 200.2. Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru, ko so v medicinski dokumentaciji registrirani napadi

ledvičnih kolik ali uroinfektov v zadnjih dveh letih. Ocena “sposoben” se poda v primeru, ko v medicinski dokumentaciji ni
registriranih napadov ledvičnih kolik ali uroinfektov v zadnjih dveh letih.

Ad 201., 202. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida urologa.

N00-N99 XIV. BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL
N00-N08
N10-N19
N25-N29
Q60-Q61

Q63

Bolezni, stanja in prirojene malformacije
ledvic
1. Akutni glomerulonefritis

začasno nesposoben

2. Akutni pielonefritis začasno nesposoben

3. Vsa kronična neaktivna stanja ene ledvice z normalno
funkcijo druge ledvice

delno sposoben (a, d)
nesposoben

199* 4. Kronične bolezni obeh ledvic brez insuficience
delno sposoben (a, d)

5. Kronične bolezni obeh ledvic z insuficienco nesposoben
6. Afunkcija, operativna odstranitev ali manjkanje ene

ledvice z normalno funkcijo druge ledvice nesposoben

7. Policistične ledvice nesposoben
8. Podkvasta ledvica z moteno funkcijo nesposoben
9. Ektopija ledvice (iliačna, pelvična, križna) delno sposoben (a, d)

N20-N23 Urolitiaza
1. Stanje po urolitiazi brez okvare ledvične funkcije ali

infekcije
sposoben

200*
2. Urolitiaza brez okvare ledvične funkcije ali infekcije sposoben

začasno nesposoben
3. Urolitiaza ali stanje po urolitiazi z okvarjeno ledvično

funkcijo nesposoben
4. Koraliformna kalkuloza obeh ledvic nesposoben

N30-N37
Q54,Q64

Bolezni ali stanja sečnega mehurja in sečnice
1. Kronično vnetje sečnega mehurja ali sečnice delno sposoben (a, d)

201*
2. Bolezni sečnega mehurja ali sečnice, ki jih spremlja

enureza ali težje motnje uriniranja nesposoben

3. Ekstrofija sečnega mehurja nesposoben
4. Penopubična epispadija in glandularna epispadija z

inkontinenco nesposoben
5. Stenoza uretre, ki zahteva bužiranje nesposoben

202*
N41.1 Kronični prostatitis

1. Brez gnojne sekrecije in večjih funkcionalnih motenj sposoben

2. Z gnojno sekrecijo ali težjimi funkcionalnimi motnjami
nesposoben
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Ad 204. Ocena “začasno nesposoben” se poda za obdobje, ko vojaški obveznik prejema specifično terapijo. V primerih,
ko terapija ni potrebna, se poda ocena “sposoben”.

Ad 207., 208., 210., 212. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ginekologa.

203
N43 Hidrokela in spermatokela

1. Neoperirana hidrokela delno sposoben (a)
2. Spermatokela sposoben

204* N62 Ginekomastija sposoben
začasno nesposoben

Q53,Q55 Prirojene malformacije moških spolovil
1. Nespuščeno modo, enostransko ali obojestransko, brez

znakov hipogonadizma
sposoben

205 2. Odsotnost enega moda, brez znakov hipogonadizma
sposoben

3. Odsotnost, aplazija ali atrofija obeh mod z znaki
hipogonadizma nesposoben

4. Prirojena odsotnost penisa nesposoben

206 Q56 Hermafroditizem nesposoben
N70-N77 Vnetne bolezni ženskih medeničnih organov

1. Akutna vnetja sposobna
začasno nesposobna

207* 2. Kronična vnetja brez funkcionalnih motenj ali z lažjimi
funkcionalnimi motnjami

sposobna
delno sposobna (a)

3. Kronična vnetja s težjimi funkcionalnimi motnjami
nesposobna

208* N80 Endometrioza nesposobna
209 N81 Prolaps ženskih spolnih organov nesposobna

210*
N91-N94 Motnje menstruacije in nenormalne

krvavitve iz maternice in nožnice
sposobna
delno sposobna (f)
začasno nesposobna

211 N90.9 Razcep perineja s funkcionalno poškodbo
sfinktra, ki se ne more kirurško pozdraviti nesposobna

212*
N99 Posledice operacije maternice, jajcevodov ali

jajčnikov z lažjimi funkcionalnimi motnjami
ali brez njih

delno sposobna (a)
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Ad 215. Po tej točki podamo oceno za tiste prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nepravilnosti težje
stopnje, ki niso navedene v predhodnih poglavjih. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi
obstoječe medicinske dokumentacije.

Ad 216. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida kardiologa.
Ad 216.2. Začasna nesposobnost se določa za čas trajanja diagnostične obdelave.
Ad 218. Začasna nesposobnost se določa za obdobje diagnostične obdelave, vendar največ za dve leti.
Ad 219. Mišljena je inkontinenca, ki ni omejena na dnevno in nočno nekontrolirano močenje ampak je stalna in se lahko

diagnosticira z inspekcijo spolnih organov, ko urin stalno kaplja iz uretre.
Ad. 222. Kot merila za splošno telesno nerazvitost se upoštevajo: nesorazmerna višina in telesna teža, stanje fizične

kondicije, splošni videz, nerazvitost sekundarnih spolnih znakov ipd.
Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru, ko je telesna teža manjša za več kot 20% od idealne telesne teže. Ocena

“delno sposoben (a)” se poda v primeru, ko je telesna teža manjša od idealne telesne teže za 10–20%, telesna višina pa je od
145–154 cm. Ocena “delno sposoben (a)” ali “začasno nesposoben” se poda pri mlajših vojaških obveznikih, če se pričakuje
izboljšanje ugotovljenega stanja. Ocena “nesposoben” se poda pri starejših vojaških obveznikih, katerih razvitost je vidno pod
predpisanimi normami.

Ad 223. Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru novoodkrite izolirane proteinurije za obdobje diagnostične
obdelave. Pri ortostatski proteinuriji se poda ocena “sposoben”.

Ad 225. Ocena “začasno nesposoben” se poda za obdobje do predvidene odstranitve osteosintetskega materiala. Ocena
“delno sposoben (a)” se poda v primeru, ko vojaški obveznik ne želi odstranitve osteosintetskega materiala.

Ad 227. Mišljena so tista obolenja in stanja, kjer v drugih točkah pravilnika ni predvidena začasna nesposobnost.
Ad 228. Po tej točki se ocenjuje vojaške obveznike, ki so naročeni na operativno terapijo ali kakšno drugo dalj časa

trajajočo terapevtsko obravnavo.
Ad 229. Po tej točki ocenjujemo tiste vojaške obveznike, katerih delna sposobnost je opredeljena s tremi in več

različnimi skupinami omejitev.
Ad 230. Vštete so hude alergijske reakcije po piku žuželk in nejasnega vzroka. Ocena “začasno nesposoben” se poda za

obdobje diagnostičnega postopka in/ali zdravljenja (hiposenzibilizacija). Ocena “delno sposoben (f)” se poda po zaključenem
diagnostičnem postopku in/ali zdravljenju (hiposenzibilizaciji), vojaškega obveznika se napoti na služenje vojaškega roka v
obdobju, ko je verjetnost kontakta z alergenom znižana na najmanjšo možno mero. Ocena “nesposoben” se poda v primeru
posebno hudih alergijskih reakcij, ko hiposenzibilizacija ni možna ali ni bila uspešna. Ocena se poda na osnovi izvida
alergologa.
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214 O00-O99 XV. NOSEČNOST, POROD IN POPORODNO OB-
DOBJE začasno nesposobna

215* Q00-Q99 XVI. PRIROJENE MALFORMACIJE, DEFORMA-
CIJE IN KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI nesposoben

R00-R99 XVII. SIMPTOMI, ZNAKI, STANJA, NENORMAL-
NI KLINIČNI IN LABORATORIJSKI IZVIDI, KI NISO
UVRŠČENI DRUGJE

216*
R01 Srčni šumi

1. Funkcionalni sposoben
2. Neopredeljeni začasno nesposoben

217
R16.1 Splenomegalija

1. Po preležanih parazitskih boleznih brez spremembe
periferne krvi

sposoben

2. S spremembami periferne krvi nesposoben
218* R31 Neopredeljena hematurija začasno nesposoben
219* R32 Popolna inkontinenca urina nesposoben

220 R50 Vročina nejasnega izvora začasno nesposoben
221 R59.9 Neopredeljene povečane bezgavke začasno nesposoben

222*
R62.8-R62.9 Splošna telesna nerazvitost delno sposoben (a)

začasno nesposoben
nesposoben

223* R80 Izolirana proteinurija sposoben
začasno nesposoben

224 R91 Nejasne sence na pljučih začasno nesposoben
225* Z 47.0 Vstavljen osteosintetski material delno sposoben (a)

začasno nesposoben
226 Z54 Okrevanje po težjih akutnih boleznih, težjih

poškodbah ter po operativnem zdravljenju začasno nesposoben

227*
Diagnostični postopek zaradi suma na
obolenje, ki bi lahko vplivalo na sposobnost
vojaškega obveznika za vojaško službo

začasno nesposoben

228* Predvideno zdravljenje bolezni in stanj, ki
sama po sebi ne pogojujejo nesposobnosti začasno nesposoben

229* Znatno zmanjšanje psihofizične sposobnosti nesposoben
230* T78.2-T78.4 Težje alergijske reakcije delno sposoben (f)

začasno nesposoben
nesposoben
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Ad 231., 232., 233., 234. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida specialista ustrezne stroke. Vrsta
omejitve pri oceni “delno sposoben ()” se določi v skladu z 11. členom tega pravilnika glede na omejitve, ki jih pogojuje
posamezna posledica. Po teh točkah se ocenjujejo tiste posledice poškodb, ki niso opredeljene v predhodnih poglavjih tega
pravilnika.

T90-T93 XVIII. KASNE POSLEDICE PO POŠKODBAH

231*
T90 Kasne posledice po poškodbah glave

1. Lažje stopnje sposoben
delno sposoben ()

2. Težje stopnje nesposoben

232*
T91 Kasne posledice po poškodbah vratu in trupa

1. Z lažjimi funkcionalnimi motnjami sposoben
delno sposoben ()

2. S težjimi funkcionalnimi motnjami nesposoben
T92 Kasne posledice po poškodbah zgornjega uda

1. Brez funkcionalnih motenj sposoben
233* 2. Z lažjimi funkcionalnimi motnjami sposoben

delno sposoben ()

3. S težjimi funkcionalnimi motnjami nesposoben
T93 Kasne posledice po poškodbah spodnjega uda

1. Brez funkcionalnih motenj sposoben
234* 2. Z lažjimi funkcionalnimi motnjami sposoben

delno sposoben ()

3. S težjimi funkcionalnimi motnjami nesposoben

3767.

Na podlagi 58. člena zakona o ratifikaciji pogodbe o
sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS-MP, št.
19/93) ter pravilnika za izvajanje pogodbe o sodelovanju na
področju patentov, izdaja minister za znanost in tehnologijo

N A V O D I L O
o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za

mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi
pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri

Uradu RS za intelektualno lastnino

1. člen

S tem navodilom je določen način plačevanja nasled-
njih pristojbin:

I. Pristojbine po pravilu 15 v skladu z naslednjim ceni-
kom pristojbin, ki ga določa pravilo 96 pravilnika za izvaja-
nje pogodbe o sodelovanju na področju patentov (v nadalje-
vanju: pravilnik).

1. Osnovna pristojbina (pravilo 15.2(a))
(a) če mednarodna prijava nima
več kot 30 listov 650 CHF
(b) če ima mednarodna prijava
več kot 30 listov 650 CHF in 15

CHF
za vsak list nad
30 listi

2. Pristojbina za navedbo: (pravilo 15.2. (a)
in 15.5. (a))

(a) za navedbe po pravilu 4.9. (a) 150 CHF
za navedbo,
s tem da je vsaka
navedba po pravilu
4.9 (a) nad 11
navedbami
brezplačna

(b) za navedbe po pravilu 150 CHF
4.9. (b), potrjene na podlagi za vsako
pravila 4.9. (c) dodatno

navedbo
(c) pristojbina za potrditev:
(pravilo 15.5 (a)) 50% celotnega

zneska pristojbin
za dodatno
 navedbo,
kot so določene
pod točko 2 (b)

II. Pristojbina za poizvedbo na podlagi pravila 16 pra-
vilnika pri Evropskem patentnem uradu, ki znaša “2.200
DEM”.

III. Pristojbina za dostavo na podlagi pravila 14 pravil-
nika, ki znaša “22.000 SIT”.

2. člen

(1) Pristojbine iz 1. člena tega navodila vplača prijavi-
telj mednarodne prijave na žiro račun urada. V nakazilu se
navede mednarodno prijavno številko PCT prijave in ime
prijavitelja.

(2) Žiro račun iz prvega odstavka tega člena se objavi v
uradnem glasilu urada (BIL).

(3) Pristojbine v CHF in DEM se vplačujejo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.
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3. člen

Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati
navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za med-
narodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o
sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za
intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 73/95, 54/96 in
39/97).

4. člen

Navodilo iz 4. člena se uporablja še naprej za prijave,
vložene najkasneje do vključno 31. 12. 1997.

5. člen

To navodilo velja za prijave, vložene 1. januarja 1998
ali kasneje.

6. člen

To navodilo začne veljati 1. januarja 1998.

Št. 004-10/96
Ljubljana, dne 28. novembra 1997.

Minister za
znanost in tehnologijo

dr. Lojze Marinček l. r.

USTAVNO SODIŠČE

3768.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Maje Caserman iz Ljublja-
ne, na seji dne 27. novembra 1997

o d l o č i l o:

1. Določba tretjega odstavka 15. člena zakona o zapo-
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni
list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93 in 38/94) je v neskladju z
ustavo.

2. Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladnost z
ustavo odpraviti v roku enega leta.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Pobudnica v svoji vlogi smiselno zatrjuje, da gre za
protiustavno pravno praznino, in med drugim navaja, da
pravna ureditev samostojnim kulturnim delavcem nalaga pla-
čilo prispevkov za socialno varnost, ne omogoča pa jim
uresničitve pravic, ki gredo zavarovancem za primer brezpo-
selnosti. Od ustavnega sodišča zato pričakuje, da bo ocenilo,
“ali je ustavno in zakonito, da družba določeni skupini de-
lavcev nalaga plačevanje določenih prispevkov, ne da bi
obenem sprejela tudi ustrezne izvedbene akte”.

2. Ministrstvo za kulturo v svojih pojasnilih z dne 5. 1.
1995 med drugim navaja, da se strinja s pobudnico, da je
položaj samostojnih kulturnih delavcev specifičen, in da
predpisi njihovih pravic iz zavarovanja za primer brezposel-
nosti ne definirajo na ustrezen način, oziroma jih obravnava-
jo pomanjkljivo. V 19. členu zakona o zaposlovanju in zava-
rovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: ZZZPB),
ki navaja primere, ko zavarovanec ne more uveljaviti pravice
do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, naj bi ne

bila predvidena hipotetična situacija – niti naj ne bi bila
prepoznavna po analogiji – prekinitve tako imenovanega
delovnega razmerja, katerega edini subjekt je samostojni
kulturni delavec. Ker naj ne bi bilo določeno, kdaj samostoj-
ni kulturni delavec ne more uveljaviti obravnavane pravice,
tudi ni – a contrario – določeno, kdaj jo lahko uveljavi.
Status, ki mu ga z odločbo prizna upravni organ, naj bi v
vseh primerih ne sovpadal z dejanskim delovnim razmerjem,
v katerem delavcu pripada vsaj minimalna plača in s tem tudi
možnost prostovoljnega zavarovanja. Posledica deljstva, da
– kljub priznanemu statusu – samostojni kulturni delavec
ostane brez dela in torej ne more plačati prispevkov za pro-
stovoljno zavarovanje za primer brezposelnosti, se ne odraža
v aktu o prekinitvi delovnega razmerja, s tem pa je samostoj-
ni kulturni delavec postavljen v neenakopraven položaj gle-
de na druge delavce. Nikjer naj namreč ne bi bilo določeno,
na kakšen način lahko samostojni kulturni delavec uveljavlja
pravico do denarnega nadomestila, niti, v katerem primeru te
pravice ne more uveljaviti.

3. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v
pojasnilih z dne 29. 5. 1995 med drugim opozarja, da so
(bili) po 3. členu zakona o prispevkih za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje
(Uradni list RS, št. 48/90, 10/93, 42/93,57/93 in 64/94)
zavezanci za plačilo tudi zasebniki, ki samostojno opravljajo
dejavnost kot reden poklic. Te osebe, med katere spadajo
tudi samostojni kulturni delavci, so dolžne plačevati vse
prispevke za socialno varnost, torej tudi prispevek za zapo-
slovanje, ki pa naj bi se po določbi 22. člena citiranega
zakona plačeval, dokler se s predpisi o zaposlovanju in zava-
rovanju za primer brezposelnosti zanje ne bi uvedlo prosto-
voljno zavarovanje za primer brezposelnosti. Z obveznim
plačilom prispevkov za zaposlovanje naj bi se tem osebam
omogočilo, da so do uvedbe prostovoljnega zavarovanja,
enako kot delavci v delovnem razmerju, zavarovane za pri-
mer brezposelnosti, hkrati pa naj bi se z njim odpravila
pravna praznina, ki bi sicer obstajala na tem področju. Osebe
iz 15. člena imajo enake pravice kakor delavci, ki so obvez-
no zavarovani. Pogoje za pridobitev pravic, njihov obseg in
obveznosti iz prostovoljnega zavarovanja naj bi urejal pod-
zakonski akt, ki naj bi bil v pripravi. Okoliščina, da podza-
konski akt iz 15. člena ZZZPB še ni sprejet, naj še ne bi
pomenila, da samozaposleni in med njimi tudi samostojni
kulturni delavci ne bi mogli uveljavljati pravic, ki jim gredo
iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, ker naj bi
bili do ureditve prostovoljnega zavarovanja obvezno zavaro-
vani za primer brezposelnosti. Ker naj bi pri samozaposlenih
osebah ne bilo mogoče govoriti o prenehanju delovnega
razmerja, temveč le o prenehanju opravljanja samostojne
dejavnosti, se to ministrstvo strinja s stališčem Ministrstva
za kulturo, da določba 19. člena za samozaposlene osebe ni
uporabljiva. V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti
naj bi se zato štelo, da so samozaposlene osebe ostale brez
zaposlitve brez svoje krivde, kar je po tretjem odstavku
1. člena zakona pogoj za pridobitev pravice, če so jo prene-
hale opravljati iz objektivnih razlogov, kar naj bi se ugotav-
ljalo v vsakem primeru posebej. Takšen razlog naj bi lahko
bil tudi ta, da samozaposlena oseba ne more več izpolnjevati
svojih obveznosti in si z opravljanjem dejavnosti zagotavlja-
ti materialne in socialne varnosti. Samozaposlena oseba naj
bi ob izpolnjevanju tudi drugih zakonskih pogojev mogla
uspešno uveljaviti pravice iz zavarovanja. Glede na to, da
naj bi bili samostojni kulturni delavci še vedno vključeni v
obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti in naj bi se za
uveljavljanje pravic tudi zanje uporabljale določbe ZZZPB,
naj bi po mnenju tega ministrstva ne bilo sprejemljivo sta-
lišče Ministrstva za kulturo, da v tem zakonu ni nikjer dolo-
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čeno, na kakšen način lahko samostojni kulturni delavec
uveljavlja pravico do denarnega nadomestila. Res pa še ni bil
sprejet podzakonski akt, ki naj bi urejal prostovoljno zavaro-
vanje, saj naj bi njegovo pripravo oteževala nekatera odprta
vprašanja, ki jih je potrebno razrešiti, da ne bi bile osebe z
vkjučitvijo v prostovoljno zavarovanje dejansko postavljene
v neenakopraven položaj z ostalimi delavci.

B)

4. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 19. junija 1997
pobudo sprejelo v obravnavo in Državni zbor pozvalo, naj
na pobudo in sklep o njenem sprejemu v obravnavo odgovo-
ri. Državni zbor se pozivu v določenem roku ni odzval.

5. ZZZPB določa obvezno zavarovanje delavcev v de-
lovnem razmerju (14. člen) in možnost, da se prostovoljno
zavarujejo osebe, ki jih navaja prvi odstavek 15. člena tega
zakona. Osebe, ki se zavarujejo prostovoljno, imajo po dru-
gem odstavku 15. člena enake pravice kot zavarovanci iz
14. člena, to so: denarno nadomestilo; denarna pomoč; pri-
prava za zaposlitev; povračilo prevoznih in selitvenih stro-
škov; pravice delavcev, katerih delo postane nepotrebno; in
pravica do zdravstvenega varstva in pravica do pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, ki se uresničujeta po predpi-
sih, ki urejajo ti področji. Pogoje, ki bi jih morali za pridobi-
tev teh pravic izpolnjevati zavarovanci iz 15. člena, kot tudi
to, kakšen naj bi bil obseg navedenih pravic in obveznosti iz
prostovoljnega zavarovanja, bi moral po noveliranem tret-
jem odstavku 15. člena določiti Republiški zavod za zapo-
slovanje. V Uradnem listu Republike Slovenije je bil na tej
pravni podlagi objavljen sklep o prostovoljnem zavarovanju
za primer brezposelnosti delavcev, ki se začasno zaposlijo v
tujini (Uradni list RS, št. 38/94). Sklep  se nanaša na držav-
ljane, ki se zaposlijo v tuji državi, s katero Republika Slove-
nija nima sklenjenega sporazuma o zavarovanju za primer
brezposelnosti. Sklep pa se uporablja tudi za zakonce držav-
ljanov Republike Slovenije, zaposlenih v tuji državi, če so
bili pred odhodom v tujino v delovnem razmerju. Akt, ki bi
podrobneje urejal pravice in obveznosti oseb, ki samostojno
opravljajo dejavnost kot reden poklic, ter ustanoviteljev,
lastnikov ali solastnikov podjetij, ki niso zavarovani na dru-
gi podlagi, pa še ni bil sprejet.

6. ZZZPB v 16. členu določa, kdo se po tem zakonu
šteje za brezposelno osebo. To naj bi bil iskalec zaposlitve,
ki se prijavi zavodu in ni v delovnem razmerju; ni lastnik ali
solastnik podjetja, v katerem je v zadnjem koledarskem letu
pred prijavo za iskanje zaposlitve ustvaril dohodek, s kate-
rim se lahko preživlja, s tem da ustvarjeni dohodek letno ne
sme biti nižji od zajamčenega nadomestila osebnega dohod-
ka; ne opravlja samostojne dejavnosti kot redni poklic; ter ni
lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskih
ali gozdnih zemljišč ali drugih nepremičnin, od katerih se
lahko preživlja na osnovi ustvarjenega dohodka, s tem da
ustvarjeni dohodek letno ne sme biti nižji od zajamčenega
nadomestila dohodka. Glede zavarovanca, ki je bil pred na-
stopom brezposelnosti v delovnem razmerju, ZZZPB v
18. členu določa pogoje, kdaj le-ta pridobi pravico do denar-
nega nadomestila za primer brezposelnosti. Zahteva se, da je
bil zavarovanec pred prenehanjem delovnega razmerja v de-
lovnem razmerju neprekinjeno najmanj devet mesecev ali v
presledkih dvanajst mesecev v zadnjih osemnajstih mesecih
in da se najkasneje v roku 30 dni po prenehanju delovnega
razmerja prijavi zavodu. Z 19. členom pa so določene situa-
cije, ko zavarovanec kljub prenehanju delovnega razmerja ni
upravičen do uveljavljanja denarnega nadomestila. Pogoje,
pod katerimi naj bi denarno nadomestilo in druge pravice
pridobile osebe, ki niso bile v delovnem razmerju, ker so
pred nastankom brezposelnosti samostojno opravljale dejav-

nost kot reden poklic, ali so bile lastnik podjetja, bi moral po
pooblastilu izpodbijanega tretjega odstavka 15. člena določi-
ti podzakonski akt najprej v roku petih mesecev po sprejemu
ZZZPB v letu 1991 in nato po noveli zakona iz decembra
1993 do 31. 3. 1994. Ker ta akt ni bil izdan niti ni teh
pogojev kasneje uredil zakonodajalec, je na tem področju
nastala pravna praznina, zaradi katere je ostalo odprto zlasti
vprašanje, kdaj v obravnavanih primerih nastopi zavarovalni
primer. Takšno stanje ni v skladu z 2. členom ustave, pa tudi
ne z drugim odstavkom 120. člena, ker ne omogoča pristoj-
nim organom, da bi svoje delo opravljali na podlagi predvi-
denega predpisa.

7. Sredstva za zavarovanje za primer brezposelnosti se
po 60. členu ZZZPB zagotavljajo s prispevki delavcev, orga-
nizacij in delodajalcev, po potrebi pa se zagotavljajo tudi v
proračunu. V času, ko je bila vložena ta pobuda, je prispevke
urejal zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list
RS, št. 48/90). Ta je kot zavezanca za zagotavljanje sredstev
v 2. in 3. točki 3. člena določil tudi zasebnika, ki samostojno
opravlja dejavnost kot reden poklic, in fizično osebo, ki je
lastnik podjetja v zasebni lastnini in ni zavezanec za prispev-
ke po 1., 2., ali 4. točki tega člena oziroma ni uživalec
pokojnine. Po prvem odstavku 9. člena so te osebe plačevale
prispevek tudi kot zavezanci iz 5. točke 3. člena. Osnova za
obračun prispevka, ki so ga plačevali zasebnik in drugi nave-
deni kot zavezanci iz 2. in 3. točke, je bila določena v 6.
členu, za obračun prispevka, ki so ga plačevali kot zavezanci
iz 5. točke, pa v 8. členu. Po 22. členu navedenega zakona so
bili zavezanci iz 2. in 3. točke dolžni do uvedbe prostovolj-
nega zavarovanja plačevati prispevek za zaposlovanje v ena-
ki višini kot osebe v delovnem razmerju (11. člen).

8. S 1. februarjem 1996 je pričel veljati zakon o pris-
pevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96). Ta ne
določa več izrecno, da njegova ureditev za osebe iz 15. člena
ZZZPB velja le do uvedbe prostovoljnega zavarovanja. To
okoliščino je šteti za izraz zakonodajalčeve odločitve, da
(morda le začasno) odstopa od uresničevanja v 15. členu
predvidene prostovoljnosti vključevanja obravnavanih oseb
v enotni sistem obveznega zavarovanja. Z opustitvijo norme,
ki je vzdrževala vez zavezancev po tem zakonu in zavaro-
vancev po ZZZPB, je vključenost zavezancev, ki nimajo
plače, v sistem zbiranja sredstev za zagotavljanje pravic za
primer brezposelnosti pravno podprta le še z zakonom o
prispevkih za socialno varnost. V 1. členu tega zakona je
določeno, da navedeni zakon obračun in plačevanje ter stop-
nje prispevkov določa v skladu z zakoni, na podlagi katerih
so prispevki uvedeni. Po že navedenem 60. členu ZZZPB pa
osebe iz 15. člena ZZZPB v ureditev financiranja niso zajete,
saj naj bi od fizičnih oseb prispevke plačevali le delavci,
torej le osebe v delovnem razmerju. Podzakonski akt iz
tretjega odstavka 15. člena pa naj bi določil zavarovalne
premije. To pomeni, da za osebe iz 15. člena ZZZPB pris-
pevki v smislu 1. člena zakona o prispevkih za socialno
varnost z področnim zakonom niso uvedeni. S prenehanjem
veljavnosti 22. člena zakona o prispevkih za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje
je torej nastala pravna praznina, zaradi katere zakon o pris-
pevkih za socialno varnost z določbo 4. člena plačevanje
prispevka za zaposlovanje zavezancem, ki nimajo plače, na-
laga kot edini predpis in brez izrecnega zagotovila, da lahko
na podlagi plačanega prispevka uveljavljajo pravice po (dru-
gem) zakonu.

9. Po spoznanjih teorije je vključitev obravnavanih oseb
v zavarovanje za brezposelnost mogoča na več načinov.
Zavarovanje je lahko določeno kot obvezno ali prostovoljno.
Obvezno zavarovanje je lahko organizirano v enotnem siste-
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mu zavarovanja za osebe v delovnem razmerju in za samoza-
poslene osebe ali pa kot obvezno zavarovanje v dveh ločenih
sistemih zavarovanja. Tudi prostovoljno zavarovanje je lah-
ko določeno kot prostovoljno zavarovanje v enotnem obvez-
nem zavarovanju ali v ločenem zavarovanju. Ob upošteva-
nju ureditve zavarovanja za primer brezposelnosti pred
uveljavitvijo ZZZPB in nalaganja enakega prispevka v zako-
nih, ki urejajo stopnje prispevkov, je obstoječe stanje obrav-
navanih oseb mogoče okvalificirati le kot (ne)prostovoljno
vključevanje v enotno obvezno zavarovanje.

10. Čeprav je z ureditvijo po zakonu o prispevkih za
socialno varnost položaj obravnavanih oseb kot zavarovan-
cev v enotnem obveznem zavarovanju po ZZZPB pravno
formalno prekinjen, se sme sklepati, da dejansko še traja.
Zato bi podzakonski akt, izdan ob upoštevanju vsebine poob-
lastila, da naj določi (drugačne) pogoje za pridobitev pravic
in (drugačen) obseg pravic, vnesel takšno razlikovanje med
skupinama zavarovancev v enotnem obveznem zavarovanju,
da pravic ne bi mogli uresničevati pod enakimi pogoji. Nalo-
ga podzakonskega akta je lahko, da dopolni zakonsko normo
v določenem obsegu in s tem udejani smisel zakonske nor-
me. Po načelu delitve oblasti (3. člen ustave) takšen podza-
konski akt vprašanj ne ureja samostojno. Pooblastilo v iz-
podbijanem tretjem odstavku 15. člena pa podzakonskemu
aktu nalaga celotno ureditev zavarovanja v okviru enotnega
obveznega zavarovanja – z izjemo določitve vrst pravic.

Zato je določba izpodbijanega tretjega odstavka 15. člena
ZZZPB v neskladju tudi s 3. in 14. členom ustave.

11. Glede na to, da je bil v Poročevalcu Državnega
zbora, št. 49 z dne 21. oktobra 1997 objavljen predlog zako-
na o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, v katerem je eden od
spreminjajočih se členov tudi 15. člen, bo ugotovljeno nes-
kladnost z ustavo verjetno mogoče odpraviti v že začetem
postopku spreminjanja in dopolnjevanja zakona. Kljub temu
pa je določen rok, do kdaj najkasneje mora biti neskladnost
odpravljena.

C)

12. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
48. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/
94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr.
Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr.
Janez Šinkovec, Franc Testen, d. Lojze Ude in dr. Boštjan
M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-343/94
Ljubljana, dne 27. novembra 19997.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

OBČINE

NOVO MESTO

3769.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 45. člena zakona
o financiranju obein (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95,
37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo
mesto na seji dne 27. 11. 1997 sprejel

O D LO K
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo

mesto za leto 1997

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 1997 (Uradni list RS, št. 16/97, v nadaljevanju: odlok)
se 2. člen odloka spremeni in dopolni tako, da glasi:

“Občinski proračun za leto 1997 obsega 3.417,663.750
tolarjev in sicer:

a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov 3.417,663.750 SIT
– odhodkov 3.342,157.050 SIT

b) v računu financiranja
– odhodkov (izplačilo obveznic) 75.506,700 SIT

Od skupnega obsega proračuna v znesku 3.417,663.750
SIT se razporedi za:

– tekoče obveznosti proračuna 2.259,240.336 SIT
– investicijske odhodke 1.052,366.714 SIT
– rezerve občine 30,550.000 SIT

Razlika med prihodki in odhodki v znesku 75,506.700
SIT je kot presežek porabljen pri računu financiranja, za
izplačilo glavnice obveznic Občine Novo mesto.

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja in
posebni del so sestavni del občinskega proračuna.

Župan Mestne občine Novo mesto uskladi obseg od-
hodkov z obsegom javne porabe, ki jo določi Vlada Republi-
ke Slovenije za leto 1997 in to spremembo vključi v odlok o
zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za
leto 1997.”

2. člen

V 7. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da
glasi:

“Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrže-
valna dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na
podlagi predložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da
so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa, izvedene-
ga skladno z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97).”

Drugi odstavek 7. člena se črta.

3. člen

V 14. členu se v prvem odstavku druga alinea nadome-
sti z novo alineo, ki glasi:

“– odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezerve
do višine 10% sredstev rezerve v posameznem primeru,”

V četrti alinei se za besedo “proračuna” vejica zamenja
s piko in črta besedilo “ki mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.”

V drugem odstavku se beseda “nepremičnin” nadome-
sti z besedo “premičnin”.
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4. člen

V 16. členu se v prvem odstavku v prvi točki v prvi
alinei za besedilom “1.4.3.” napiše vejica in doda besedilo
“1.4.6.,1.4.7.,1.4.8.,1.4.9.”

V drugi alinei se za besedilom “21.1.1.” napiše vejica
in doda besedilo “21.1.2.”

V tretji alinei se za besedilom “(pod zap. št.” doda
besedilo “23.1.1.,”.

V drugi točki se doda nova tretja alinea, ki glasi:
“– za druge javne potrebe (pod zap. št. 21.1.5.).”
V osmi točki v drugi alinei se besedilo “21.1.2.” nado-

mesti z besedilom “21.1.4.”

5. člen

Ostali členi odloka ostanejo vsebinsko nespremenjeni.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko
leto 1997.

Št. 012-61/96-12
Novo mesto, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3770.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 20/95) in 17. člena
zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90,
34/91, 30/92, 7/93, 80/94) je Občinski svet mestne občine
Novo mesto na seji dne 27. 11. 1997 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne

občine Novo mesto v letu 1998

1. člen
Do sprejetja proračuna Mestne občine Novo mesto za

leto 1998, vendar najdlje do 31. 3. 1998, se financiranje
potreb proračunskih porabnikov, začasno nadaljuje v meseč-
nih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine za naloge
oziroma namene kot v letu 1997.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestav-
ni del proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1998.

3. člen

Določila odloka o proračunu občine za leto 1997 se
smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 012-83/97-12
Novo mesto, dne 27. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3771.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski
svet mestne občine Novo mesto na seji dne 27. 11. 1997
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Agencije za šport Novo

mesto

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ustanavlja javni zavod Agencija za
šport Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje na-
cionalnega programa športa in vzdrževanje športnih objek-
tov v Mestni občini Novo mesto.

2. člen

Ustanovitelj javnega zavoda je Mestna občina Novo
mesto, s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

3. člen

Občinski svet mestne občine Novo mesto izvršuje na-
slednje ustanoviteljske pravice: sprejemanje akta o ustanovi-
tvi, daje soglasje k statutu, imenovanje direktorja zavoda.
Ostale ustanoviteljske pravice izvršuje župan, razen če je
izrecno določeno, da jih izvršuje občinski svet.

4. člen
Ime zavoda je: Agencija za šport Novo mesto.
Sedež zavoda je v Novem mestu. Naslov zavoda je:

Kettejev drevored 2, Novo mesto.

5. člen

Zavod opravlja javno službo na področju:
– O/92.61 obratovanje športnih objektov,
– O/92.623 druge športne dejavnosti,
– O/52.72 druge dejavnosti za sprostitev.
Za lažje opravljanje svoje osnovne dejavnosti lahko

zavod registrira tudi naslednje dejavnosti:
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/74.843 druge poslovne dejavnosti,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– H/55.401 točenje pijač in napitkov v točilnicah,
– H/55.403 točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
– H/55.30 gostinske storitve prehrane,
– I/60.22 storitve taksistov,
– M/80.101 dejavnost vrtcev,
– M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.
Zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti opravlja

tudi druge naloge, ki jih ustanovitelj opredeli v letnem de-
lovnem programu za področje športa.

II. PEČAT ZAVODA

6. člen

Zavod ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike premera
35 mm. V sredini se nahaja grb Mestne občine Novo mesto,
na obodu pa je izpisano: Mestna občina Novo mesto, pod
tem pa: Agencija za šport Novo mesto.

V primeru, da zavod uporablja več pečatov z v zgor-
njem odstavku navedeno vsebino, mora pečate oštevilčiti z
zaporednimi številkami.

Direktor lahko sprejme sklep, da se uporablja tudi peča-
te v drugačnih dimenzijah. Vsebina in oblika pečata morata
biti identični vsebini pečata 35 mm, ki je navedena v prvem
odstavku tega člena.
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Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi
pečatov ter določi delavce, ki so za njih odgovorni.

III. ORGANI ZAVODA

7. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet.

a) Svet zavoda

8. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 7 članov, od tega
so trije predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika delav-
cev zavoda in dva predstavnika uporabnikov oziroma zainte-
resirane javnosti. Svet zavoda odloča z večino vseh članov
sveta.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet mest-
ne občine Novo mesto.

Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane jav-
nosti imenuje Občinski svet mestne občine Novo mesto na
predlog športnih društev, šol in ostalih uporabnikov oziroma
zainteresirane javnosti.

Predstavnika delavcev zavoda volijo delavci zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate lahko predlagajo
strokovni svet, reprezentativni sindikati zavoda in zbor de-
lavcev.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila naj-
več glasov delavcev, ki so volili.

Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko
komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnika delavcev v
svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu po
njegovem konstituiranju.

9. člen

Mandat sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta zavoda
so lahko po preteku mandata ponovno imenovani oziroma
izvoljeni.

Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom do-
be, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlo-

gov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenova-

nje pristojni organ na način in po postopku, določenem za
imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz
gornjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti
pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če
je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi ro-
kovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s šestim
odstavkom osmega člena tega odloka.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev članov sve-
ta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot polovici
članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot 6 me-
secev.

10. člen

Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon,
še naslednje pristojnosti:

– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, ki jih
določata zakon in akt o ustanovitvi, statut in drugi splošni
akti zavoda,

– sprejema program dela zavoda in spremlja njegovo
izvrševanje,

– razpisuje volitve članov v svet zavoda,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski

organ,
– opravlja druge, z zakonom ali aktom o ustanovitvi in

statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– po potrebi podrobneje določi postopek volitev delav-

cev zavoda,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda.

b) Direktor zavoda

11. člen

Poslovodni organ zavoda je direktor. Pristojnosti direk-
torja opredeljujeta zakon in statut zavoda.

12. člen

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Mandat direktorja traja pet let.

Statut zavoda določi pogoje, ki jih mora za opravljanje
funkcije izpolnjevati direktor zavoda.

c) Strokovni svet

13. člen

Zavod ima strokovni svet. Sestava, način oblikovanja
in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom.

IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

14. člen

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepre-
mičnine in opremo, ki jo je zavod Agencija za šport Novo
mesto, p.o., uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavi-
tve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto
poslovanja.

Premoženje s katerim upravlja zavod, je last ustanovite-
lja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v
najem.

Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega od-
stavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.

15. člen

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe:
– iz državnega proračuna in proračunov drugih javno-

pravnih oseb,
– iz proračuna Mestne občine Novo mesto,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z darili,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z

zakonom in aktom o ustanovitvi.

16. člen

Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se
določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda
na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz
letnega delovnega načrta zavoda.

17. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod za oprav-
ljanje in razvoj svoje osnovne dejavnosti ali za druge name-
ne le po predhodnem pisnem soglasju ustanovitelja.
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V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

18. člen

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu,
povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-
stev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 14. in 16. členom tega
odloka.

19. člen
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslo-

vanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki
so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.

Zavod je dolžan vsakih 6 mesecev oddati občinskemu
upravnemu organu, pristojnemu za šport, poročilo o vzdrže-
vanju športnih objektov v Mestni občini Novo mesto.

VI. JAVNOST DELA

20. člen
Delo zavoda je javno.
O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda ali ose-

ba, ki jo pooblasti.

VII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

21. člen

Direktor zavoda in drugi delavci zavoda morajo varo-
vati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi
seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za
poslovno skrivnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih direktor zavoda v okviru

svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči

pristojni organ ali druga organizacija;
– podatki in dokumenti o vseh v zavodu zaposlenih

delavcih.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja
novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.

Zavod prične s postopkom za izvolitev oziroma imeno-
vanje članov sveta zavoda neposredno po uveljavitvi tega
odloka. Svet zavoda mora biti konstituiran v skladu s tem
odlokom najkasneje 60 dni po uveljavitvi tega odloka.

Sedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do izte-
ka mandata.

23. člen

Zavod je pravni naslednik zavoda Agencije za šport
Novo mesto, p.o., ki je vpisan v sodni register pri registrskem
sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod št. 1-3397/00,
in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.

24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi zavoda Agencija za šport Novo mesto, p. o.,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/93, z dne 26. 3. 1993.

25. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-85/97-12
Novo mesto, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3772.

Na podlagi 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/88, in 1/91), 17. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95,
37/95, 8/96, 23/96 in 68/96), 3. člena odloka o ureditvi
cestnega prometa v Občini Novo mesto (Skupščinski Do-
lenjski list, št. 22/83, 10/85, 21/86, 9/88, 3/89 in Uradni list
RS, št. 48/94, 18/95 in 24/96) je Občinski svet mestne obči-
ne Novo mesto na 31. seji dne 27. 11. 1997 sprejel

O D R E D B O
o ureditvi prometa v nekaterih naseljih v Mestni občini

Novo mesto

1. člen

S to odredbo se na nekaterih odsekih cest in ulic predpi-
še prometna ureditev in omeji hitrost vožnje.

2. člen

Za enosmerno vožnjo se določi desni odsek Jerebove
ulice v Novem mestu iz smeri mostu v Ragov log do Ulice
talcev.

3. člen

Del Šegove ulice na odseku od Cesarjeve ulice do
uvoza v Dijaški dom se zapre za vožnjo avtobusov.

4. člen

V naseljih Doljna Težka Voda in Gornja Težka Voda,
Črmošnjice, Šentjošt, Mali Orehek in Veliki Orehek, Lopata,
Pleš, Prevole, Žvirče, Prapreče pri Straži, Zajčji Vrh pri
Stopičah, Dolž, Vrhe ter Krallovi in Šukljetovi ulici v No-
vem mestu se omeji dovoljena hitrost vožnje na 40 km/uro.

5. člen
V naselju Straža se na ulici Pod Srobotnikom omeji

vožnja težkih tovornih vozil skupne mase nad 6 ton, z izjemo
vozil za dostavo.

6. člen

Prometna ureditev, določena s to odredbo, bo urejena s
cestno prometno signalizacijo, ki jo odredi za promet pristoj-
ni občinski upravni organ z odločbo.

7. člen

Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 343-01-1/97-12
Novo mesto, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 6967Št. 80 – 18. XII. 1997

3773.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) ter 17. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95,
37/95, 8/96, 23/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine
Novo mesto na 31. seji dne 27. 11. 1997 v zvezi s predlogom
za povišanje cene programa v vrtcih na predlog župana sprejel

S K L E P
o določitvi cen predšolskih programov v vrtcih v Mestni

občini Novo mesto

1

Občinski svet mestne občine Novo mesto je sprejel
predlagane cene predšolskih programov v vrtcih v Mestni
občini Novo mesto od 1. 12. 1997 dalje v naslednji višini:

– za otroke I. starostnega obdobja 39.212 SIT
– za otroke II. starostnega obdobja 34.916 SIT
– za otroke v družinskem varstvu 41.062 SIT
– za otroke v razvojnih oddelkih 106.080 SIT
– za otroke v romskih oddelkih 42.026 SIT
– za otroke v poldnevnem programu (4–6 ur)

(z dopoldansko malico in kosilom) 28.705 SIT
– dnevni odbitek za živila znaša 270 SIT
– dnevni odbitek za živila za otroke

v družinskem varstvu 340 SIT.

2
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v Mestni občini Novo
mesto, ki ga je sprejel občinski svet na 23. seji dne 11. 12.
1996.

3

Ta sklep začne veljati s 1. 12. 1997.

Št. 385-3/97-12
Novo mesto, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3774.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96), 43. člena
zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in
15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji
dne 27. 11. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do

leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjene 1997/1

1. člen

(uvodne določbe)

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje

od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Skupščinski Dolenjski list št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91
in 12/91 ter Uradni list RS št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92,
50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94,
78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96 in 21/97), ki se nanašajo na:

– spremembo namenske rabe prostora:
– določitev novih stavbnih zemljišč (sprememba 2. ob-

močja kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča) za območje
poslovno-stanovanjskega kompleksa Zabrezje za katerega je
izdelana programska zasnova za zazidalni načrt Zabrezje,

– spremembo načinov urejanja prostora.

2. člen

(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
(1) V poglavju 6.4. Načini urejanja prostora se v pre-

glednici predvidenih faz planskih aktivnosti po posameznih
področjih v točki 1. Urejanje stavbnih zemljišč, podtočki
1.2. Oskrbne in storitvene dejavnosti doda nova alinea:

Bučna vas Poslovno-stanovanjski kompleks Zabrezje
ZN C, D

(2) V poglavju 6.6. Kartografski del in programske
zasnove se doda nova točka

i) programska zasnova za zazidalni načrt zabrezje, ki
glasi:

1. Opredelitev območja urejanja
V območje urejanja so vključene naslednje parcele:

694/2, 695, del parcele 693/1 in del poti – 689 vse k.o. Daljni
vrh ter del poti – 1092/1 k.o. Bršljin.

Iz območja urejanja pa so izključena zemljišča s parcel-
nimi številkami 696/1, 696/2, 696/3 in 696/4 vse k.o. Daljni
vrh.

Meja območja na severu poteka po severnih mejah
parcel 694/2, 695, prav tako po zahodni meji te parcele,
nakar preseka parcelo 693/1 poteka po robu 693/2 in nada-
ljuje po južni meji 693/1 do občinske poti št. 689, ki jo tudi
preseka. V nadaljevanju poteka po južni meji občinske poti
689, do občinske poti 1092/1, jo prečka in se obrne proti
severu ob njeni vzhodni meji, v nadaljevanju pa po vzhodni
meji parcele 694/2, kjer se tudi zaključi. Iz območja urejanja
je izključeno območje, katerega meja poteka po severni meji
parcel 696/1, 696/2 in 696/4 se obrne proti jugu in po zahod-
ni meji le-te. V nadaljevanju se potek meje obrne proti
vzhodu in teče po severni meji občinske poti 689 do vzhodne
meje parcele 696/1 in po njeni vzhodni meji, kjer se tudi
zaključi.

Infrastrukturni vodi potekajo tudi izven območja ureja-
nja po parcelnih št. 693/2 in 692/2 in 689 – pot vse k.o.
Daljni vrh.

2. Usmeritve za namensko rabo površin in organizacija
dejavnosti

Lokacija št. 1. snemalni studio Luca
Lokacija št. 2. stanovanjska hiša
Lokacija št. 3. podzemna garaža
3. Zasnova infrastrukturnih omrežij
Objekti in naprave v območju se priključujejo na obsto-

ječo prometno in komunalno infrastrukturo mesta.
– Poti in manipulacijske površine
Za območje vključeno v zazidalni načrt je potrebna

gradnja nove dovozne poti. Lokacija se navezuje na obstoje-
čo občinsko pot, ki se delno rekonstruira. Dovozna pot se
niveletno prilagaja obstoječi cesti. Minimalna širina dovoz-
ne poti je 3 m, priporočljiva širina je 3,5 m. Dovozna pot se
tlakuje, maksimalni padec uvoza proti občinski poti je 1%.

– Parkirišča
Predvideno je 15 parkirnih mest za osebne avtomobile.

Po potrebi, investitor lahko zgradi dodatna parkirna mesta
znotraj lastne lokacije. Dimenzije parkirišč so standardne za
osebne avtomobile. Odvajanje meteornih voda se izvaja pre-
ko lovilcev olj in maščob v meteorno kanalizacijo. Parkirišča
se tlakujejo z votlaki.
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– Vodovod
Območje zazidalnega načrta Zabrezje se naveže na ob-

stoječ vodovod, ki poteka ob robu občinske poti. Odcepni
vod se preko razdelilnega vodomernega jaška priključuje na
glavni vod in nato poteka v bankini dovozne ob robu asfalta.
Primarni vod se dimenzionira na končno porabo z upošteva-
njem požarne vode in možnosti povečanja porabe na večje
število obiskovalcev.

– Kanalizacija
Fekalna kanalizacija
V obravnavanem območju ni obstoječega kanalizacij-

skega omrežja, vendar je predviden za odvod fekalnih od-
plak. Narejen je idejni projekt fekalne kanalizacije za Bučno
vas in Dol. Kamence, ki zajame tudi to področje.

Odvodnjavanje odpadnih voda iz zazidalnega območja
se predvidi v ločenem sistemu in sicer odvod fekalnih voda v
kanal 11 predvidene kanalizacije, priključni jašek 228. Ka-
nalizacijsko omrežje izvede Komunala Novo mesto. Dovo-
ljeno je priključevanje zgolj preko revizijskih jaškov.

Meteorna kanalizacija
Meteorno vodo s streh, poti in parkirišč se zbira in

odvaja v ponikovalnico. Meteorno vodo s parkirišč in cest se
odvaja v zbirne kanale preko lovilcev olj in maščob naprej v
ponikovalnico.

– Oskrba z električno energijo
Za I. fazo se bo območje zazidalnega načrta napajalo iz

obstoječega elektro energetskega razvoda, ki poteka od so-
sednjega objekta na parcelni št. 693/2.

V II. fazi, kjer pa investitor za svojo dejavnost potrebu-
je 100 kW električne moči, je potrebno izgraditi samostojni
tokokrog iz nove kabelske transformatorske postaje, ki je
predvidena za zazidalni načrt Poslovno-stanovanjske grad-
nje v Dolenjih Kamencah.

Električne vode vodimo kabelsko v bankini dovozne
poti in sicer od priključevanja na trafo postajo in do posa-
meznega odzemnega mesta.

Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja je ozemljitev.

– Zunanja razsvetljava
V območju zazidalnega načrta je predvidena zunanja

razsvetljava s posebnimi svetilkami, ki bi osvetljevale do-
vozne poti, sprehajalne poti v gozdu in obenem nekatera
atraktivna mesta. Razporeditev svetilk je razvidna iz situaci-
je električno omrežje.

– TK omrežje
TK omrežje se bo navezalo na ATC Novo mesto preko

razdelilne omarice telefonske vode vodimo podzemno. Pred-
videni so trije telefonski priključki, dva za snemalni studio
in eden za stanovanjski objekt.

Pri prehodih pod utrjenimi površinami se kabel zaščiti s
PVC cevjo. Pri križanju z električnim kablom se TK kabel
zaščiti z LTŽ cevjo.

– Ogrevanje
Investitor bo individualno razreševal ogrevanje objek-

tov. Predvidena je lastna kurilnica na tekoča goriva z vkopa-
no cisterno.

– Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojniku lociranem

ob dovozni poti in redno odvažajo na komunalno deponijo v
Leskovcu.

4. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajin-
sko oblikovanje

Posegi v prostor zagotovili primeren prehod bodoče
gostejše pozidave v gozd v oblikovnem smislu.

Koncept zazidave temelji predvsem na funkcionalnosti.
Z novimi ureditvami je predlagana pozidava in delitev povr-
šin po namembnostih:

– pozidane površine: območje studia, stanovanjske hiše
in podzemne garaže,

– utrjene površine: dovozi, manipulacijske površine in
parkirišča in pešpoti,

– zelene površine: gozd urejen kot park in zelenice.
– Obvezne gradbene linije:
Studio: Z-4 m
Stanovanjski objekt: J-6 m:
– možna so odstopanja od gradbenih linij navznoter;
– potrebna je oblikovna členitev gabaritov: povezoval-

ni členi, lomi večjih tlorisnih gabaritov, poudarki različnih
funkcij.

– Oblikovne zahteve
Studio in stanovanjski objekt se izvajata, v klasični

izvedbi. Pri oblikovanju objektov je obvezno z oblikovnimi
elementi uvajati členitev večjih gabaritov

– naklon strehe 30°–40°;
– kritina: tegola, strešna opeka;
– na strehah je dovoljena gradnja fičar in strešnih oken;
– obdelava fasad je lahko klasična.
Garaža je podzemno vkopana, viden je le vhod (garaž-

na vrata).
– Pogoji za zunanje ureditve
Za celoten kompleks je obvezen načrt zunanje ureditve,

s tem da se morajo upoštevati naslednji pogoji:
– v gozdu ostanejo običajne, avtohtone rastline;
– zasaditev površin je dovoljena z uporabo izključno

udomačenih, običajnih, avtohtonih globokorastnih rastlin
– ostale površine se uredijo kot travnate;
– tlakovanje površin do maksimalno 1/2 površine na-

menjene za snemalno-stanovanjski kompleks.
Oporni zid, ki se izvaja ob vkopani garaži in omejuje

zelene površine severno od stanovanjske hiše je krožne obli-
ke, vidna stena je obdelana z naravnim kamnom, ob zidu in
na površinah so predvidene zasaditve plezalk.

Na komunikacijah (pešpot in dostopna cesta k stano-
vanjskem objektu) so predvidene prekinitve zidu z vrati.

5. Faznost gradnje
– I. faza: studio, stanovanjska hiša in garaže, potrebni

komunalni priključki, zunanja ureditev parcele,
– II. faza: razširitev studia severno od I faze, vendar

največ do enkratne ponovitve objekta previdenega v I. fazi.
6. Grafični prikaz programske zasnove

Območje programske zasnove za zazidalni načrt Za-
brezje je prikazano v kartografskem delu in kartografski
dokumentaciji k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbe-
nemu planu na kartah TK 1:25000 in PKN 1:5000 (list Novo
mesto 26).
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3. člen

(kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)

(1) Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in sred-
njeročnemu družbenemu planu in sicer karta TK 1:25000
Novo mesto 031–1–4, v sklopu kart I. Zasnova kmetijstva,
gozdarstva, rudnin in območij za poselitev.

(2) Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoroč-
nemu in srednjeročnemu družbenemu planu in sicer karta
PKN 1:5000 Novo mesto 26 z vrisom območja zazidalnega
načrta.

(3) Programska zasnova za zazidalni načrt Zabrezje je
kot priloga sestavni del dolgoročnega in srednjeročnega druž-
benega plana občine.

(4) Kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu s pro-
gramsko zasnovo za zazidalni načrt Zabrezje sta izdelana v 4
izvodih, ki jih hranita:

– MONM, Sekretariat za varstvo okolja in urejanje pro-
stora (3),

– UE Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1).

4. člen

(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 012-76/97-12
Novo mesto, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3775.

Na podlagi 3., 50. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba
US, št. 38/96 in 43/96 – odločba US) daje Volilna komisija
krajevne skupnosti Šmarjeta

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

samoprispevka v denarju za območje KS Šmarjeta
dne 23. 11. 1997

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju za območje KS Šmarjeta, ki je bil dne 23. 11. 1997
so bili ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. v volilne imenike je bilo vpisanih 1.569 volivcev,
2. po volilnem imeniku je glasovalo 1.046 volivcev ali

66,67%,
3. neveljavnih glasovnic je bilo 41 ali 3,92%,
4. ZA uvedbo referenduma je glasovalo 472 volivcev

ali 45,12%,
5. PROTI uvedbi referenduma je glasovalo 533 voliv-

cev ali 50,96%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da NI bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samo-
prispevka na območju Krajevne skupnosti Šmarjeta.

Šmarjeta, dne 23. novembra 1997.

Predsednik
Volilne komisije

KS Šmarjeta
Marjan Jenko l. r.

SEMIČ
3776.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 81/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 10. in 17. člena
statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) je
Občinski svet občine Semič na seji dne 26. novembra 1997
sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Semič

za leto 1997

1. člen

V odloku o proračunu Občine Semič za leto 1997 (Urad-
ni list RS, št. 15/97) se prvi in drugi odstavek 2. člena
spremenita tako, da glasita:

Občinski proračun za leto 1997 obsega
397,369.000 SIT, in sicer v:

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

SIT SIT

– prihodki 389,369.000 8,000.000
– odhodki 391,340.000 6,029.000
– primanjkljaj 1,971.000
– presežek 1,971.000

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997
dalje.

Št. 401-3/97-1
Semič, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

SEVNICA

3777.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in pozitivne
odločitve krajanov na referendumu 23. 11. 1997 ter določb
statuta Krajevne skupnosti Krmelj je Svet krajevne skupno-
sti Krmelj na seji dne 27. 11. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Krmelj

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Krmelj se uvede kra-
jevni samoprispevek v denarju za financiranje:

– oskrbe z vodo (celotno območje KS) in kanalizacijo
(Krmelj in Gabrijele),

– pripravljalnih del za prizidek nove šole,
– modernizacijo krajevnih cest,
– vzdrževanje infrastrukturnih objektov.
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2. člen

Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah
september 1997 ocenjen na 87,000.000 SIT in to:

SIT
– oskrba z vodo in kanalizacijo: 57,000.000
od tega:
s krajevnim samoprispevkom 27,000.000
iz sredstev krajanov v delu in materialu 6,000.000
iz drugih sredstev 9,000.000
iz sredstev KS pridobljenih iz drugih virov 15,000.000
– pripravljalna dela za prizidek nove šole: 15,000.000
od tega:
s krajevnim samoprispevkom 9,000.000
iz sredstev krajanov v delu in materialu –
iz drugih sredstev 3,000.000
iz sredstev KS, pridobljenih iz drugih virov 3,000.000
– ceste: 10,000.000
od tega:
s krajevnim samoprispevkom 7,000.000
s sredstvi krajanov v delu in materialu 1,000.000
iz drugih sredstev 2,000.000
iz sredstev KS, pridobljenih iz drugih virov –
– vzdrževanje infrastrukturnih objektov: 5,000.000
od tega:
s krajevnim samoprispevkom 2,000.000
s sredstvi krajanov v delu in materialu –
iz drugih sredstev 1,000.000
iz sredstev KS, pridobljenih iz drugih virov 2,000.000
Potrebna sredstva v višini 87,000.000
bodo pokrita:
a) s krajevnim samoprispevkom 45,000.000
b) s sredstvi krajanov v delu in materialu 7,000.000
c) iz drugih sredstev 15,000.000
d) iz sredstev KS pridobljenih iz drugih virov 20,000.000

3. člen
Konkretne akcije v posameznem letu bo sprejel svet

KS, odvisno o vplačanih sredstvih in pripravljenosti kraja-
nov za lastno udeležbo v denarju in delu ter kritjem zapadlih
obveznosti do KS Krmelj. O morebitnih zbranih presežkih
bo odločal po izteku obdobja, za katero bo samoprispevek
uveden, svet KS, po predhodni pridobitvi mnenja na javnem
zboru krajanov.

4. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben
račun Krajevne skupnosti Krmelj št. žiro računa 51610-842-
110-82591. Z njim bo v skladu s programom razpolagal Svet
krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev
samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati
zboru občanov Krajevne skupnosti Krmelj.

5. člen
Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let, in sicer od

1. januarja 1998 do 31. decembra 2002.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani,
ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Krmelj,
in sicer:

– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziro-
ma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj
plače, po stopnji 2% od neto plače, oziroma nadomestila;

– 2% od bruto zavarovalne osnove podjetnika posa-
meznika in ostalih zavezancev s stalnim bivališčem oziroma
sedežem dejavnosti v KS Krmelj;

– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od
izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka
ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140% najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo;

– 2% letno od katastrskega dohodka in gozdnih zem-
ljišč;

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,
navedenih v tem členu, plačujejo samoprispevek za vsak vir
posebej.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek DURS – Davčni urad
Brežice – izpostava Sevnica.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka,
se Krajevni skupnosti Krmelj dostavi seznam zaposlenih,
oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

8. člen

Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih
pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učen-
cev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni prak-
si, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in
odpravnin.

9. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-

jenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzor-
ni odbor krajevne skupnosti.

Pravilnosti obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira DURS–Davčni urad Brežice – izpostava Sevnica,
v okviru svojih pristojnosti.

10. člen

Poročilo o izidu referenduma in sklep o uvedbi krajev-
nega samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike
Slovenije.

11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 10/97
Krmelj, dne 27. novembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Krmelj

Rudi Dobnik l. r.

3778.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Krmelj o izidu

glasovanja na referendumu dne 23. novembra 1997 za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Krmelj

Na območje Krajevne skupnosti Krmelj so bili na refe-
rendumu dne 23. novembra 1997, ki je bil razpisan s skle-
pom o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samopris-
pevka za območje Krajevne skupnosti Krmelj (Uradni list
RS, št. 68/97) ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 813 krajanov.
2. Na referendumu je glasovalo 569 krajanov ali

69,98%.
3. Za uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

331 krajanov ali 58,17%.
4. Proti uvedbi krajevnega samoprispevka je glasovalo

230 krajanov ali 40,42%.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 8 ali 1,41%.
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Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Kr-
melj, ker se je »ZA« izreklo 331 krajanov ali 58,17% kraja-
nov, ki so glasovali.

Na podlagi izida glasovanja Svet KS Krmelj sprejme
ustrezen sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v KS
Krmelj.

Št. 8/97
Krmelj, dne 24. novembra 1997.

Predsednica
komisije za izvedbo referenduma

Gusta Mirt l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3760. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s

14. členom zakona o poslancih opravlja
funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je
prevzel funkcijo v vladi 6909
PREDSEDNIK REPUBLIKE

3761. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije 6909

3762. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije 6909
VLADA

3763. Uredba o postopku in pogojih za izdajo
dovoljenja Vlade Republike Slovenije k
prevzemu 6909
MINISTRSTVA

3764. Odredba o valorizaciji zneskov za odme-
ro davkov po zakonu o davkih občanov za
leto 1998 6910

3765. Odredba o ravnanju s snovmi, ki povzro-
čajo tanjšanje ozonskega plašča 6912

3766. Pravilnik o ocenjevanju zdravstvene spo-
sobnosti za vojaško službo 6927

3767. Navodilo o načinu plačevanja mednarod-
nih pristojbin za mednarodne patentne
prijave, vložene na podlagi pogodbe o so-
delovanju na področju patentov (PCT) pri
Uradu RS za intelektualno lastnino 6960
USTAVNO SODIŠČE 6961

3768. Odločba o ugotovitvi neskladnosti tretje-
ga odstavka 15. člena zakona o zaposlova-
nju in zavarovanju za primer brezposel-
nosti 6961

OBČINE

3769. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 1997 6963

3770. Odlok o začasnem financiranju proračun-
skih potreb Mestne občine Novo mesto v
letu 1998 6964

3771. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agen-
cije za šport Novo mesto 6964

3772. Odredba o ureditvi prometa v nekaterih
naseljih v Mestni občini Novo mesto 6966

3773. Sklep o določitvi cen predšolskih progra-
mov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto 6967

3774. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Ob-
čine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, za območje
Mestne občine Novo mesto, dopolnjene
1997/1 6967

3775. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu za uvedbo samoprispevka v denarju
za območje KS Šmarjeta (Novo mesto) 6969

3776. Odlok o spremembah odloka o proraču-
nu Občine Semič za leto 1997 6969

3777. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka za območje Krajevne skupnosti Kr-
melj (Sevnica) 6969

3778. Poročilo volilne komisije Krajevne skup-
nosti Krmelj o izidu glasovanja na refe-
rendumu dne za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za območje Krajevne
skupnosti Krmelj (Sevnica) 6970

Stran Stran
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 SIT (s prometnim davkom), pri ceni
posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in
uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII  – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – Žiro račun
50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa  proizvodov po

13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

Pravkar izšlo

Prof. dr. Bogomir Sajovic

SKUPNOSTI CIVILNEGA PRAVA
Združevanje pravnih subjektov za doseganje materialnih in imaterialnih ciljev je

pomembno področje urejanja civilnopravnih razmerij. Znana je splošna ugotovitev,

da se dogmatika civilnega prava predstavlja v fenomenu pravice, pravnega posla in

pravne osebe. Brez združevalnih odnosov si ni mogoče zamišljati doseganja ustrez-

ne medsebojne in premoženjskopravne ureditve, kar še posebej velja za najnovejši

čas.

V procesu razvojnosti vsekakor ne moremo mimo rimskega poklasičnega in Justini-

janovega prava, ki je pravzaprav že kar “moderno” postavljalo odnose v civilno-

pravnih združbah. Ne glede na to, da obče pravo ni ravno bogatilo združevalnega

fenomena, je vendar s kompleksnim sistemskim razvojnim pristopom prispevalo

svoj delež k sodobnim ureditvam. V vsej razvojnosti je seveda temeljna nit, kdaj in

kako pridobi posamezna združevalna oblika značaj pravne samostojnosti. Ravno

temu problemu je posvečeno predmetno razpravljanje. Tako se pojavljajo danes

preštevilne civilnopravne združbene skupnosti, ki nimajo lastne osebnosti, vendar

pa živijo in delujejo civilnopravno. Problematika takih “vmesnih” tvorb se predstav-

lja tudi v sodobnih kodifikacijah, nemškem BGB in italijanskem codice civile.

Ureditve so ob primerjavi s francosko in tisto v ODZ predstavljene splošno, posebej

pa tudi glede posameznih področij (kot npr. stanovanjskega).

Cena 3.465 SIT (10439)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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