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Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za
katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1) in v zvezi s prvim odstavkom 1. člena zakona o
posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil
(Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere
se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov,
za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list
RS, št. 115/02), se v prilogi za tarifno oznako »0102 90 79
– – – – – drugo« doda naslednje besedilo:
Živi prašiči
– Drugi
0103 92
– – mase 50 kg ali več:
– – – domačih pasem:
0103 92 19 – – – – drugi
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– – – drugo
81,00
– Zamrznjeno:
– – trupi in polovice:
– – – domačih prašičev
50,00
– – – drugo
50,00
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev:
– – – – šunke in njihovi kosi
72,00
– – – – plečeta in njihovi kosi
72,00
– – – drugo
72,00
– – drugo:
– – – domačih prašičev:
– – – – prednji deli in njihovi kosi
73,00
– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
73,00
– – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi 73,00
– – – – drugo:
– – – – – brez kosti
73,00
– – – – – drugo
73,00
– – – drugo
73,00«.

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

Vlada Republike Slovenije
20,00«.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

Vse tarifne oznake v okviru tarifne oznake 0203 s pripadajočim
besedilom se nadomestijo z naslednjim besedilom:

0203
0203
0203
0203
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Št. 424-03/2001-9
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
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Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Sveže ali ohlajeno:
– – trupi in polovice s kožo:
– – – domačih prašičev
50,00
– – – drugo
50,00
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev:
– – – – šunke in njihovi kosi
72,00
– – – – plečeta in njihovi kosi
72,00
– – – drugo
72,00
– – drugo:
– – – domačih prašičev:
– – – – prednji deli in njihovi kosi
81,00
– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
81,00
– – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi 81,00
– – – – drugo:
– – – – – brez kosti
81,00
– – – – – drugo
81,00

1220.

Uredba o določitvi programa usposabljanja za
izvajanje neposrednega nadzora v naravi

Na podlagi petega odstavka 157. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 110/02 in
119/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi programa usposabljanja za izvajanje
neposrednega nadzora v naravi
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta uredba določa program strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja, podrobnejši način in postopek za
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izdajo pooblastila o usposobljenosti ter način vodenja evidence izdanih pooblastil o usposobljenosti za naravovarstvene nadzornike (v nadaljnjem besedilu: nadzorniki) in druga vprašanja, ki se nanašajo na nadzornike.
(2) Ta uredba se uporablja tudi za prostovoljne nadzornike.
II. STROKOVNO USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE
ZNANJA
2. člen
(program strokovnega usposabljanja
in preverjanja znanja)
(1) Strokovno usposabljanje za nadzornika se deli na
splošni in posebni del.
(2) Spisek vsebin, ki jih zajema program strokovnega
usposabljanja in preverjanja znanja, je objavljen v prilogi 1,
ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(čas strokovnega usposabljanja)
(1) Splošni del strokovnega usposabljanja obsega
10 učnih ur.
(2) Posebni del strokovnega usposabljanja obsega
14 učnih ur in 2 terenska dneva.
(3) Učna ura traja 45 minut. Strokovno usposabljanje
sme trajati največ 8 učnih ur na dan.
4. člen
(izpit)
(1) Strokovna usposobljenost kandidata za nadzornika
se preveri z izpitom.
(2) Kraj in datum izpitov določi ministrstvo, pristojno za
ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), praviloma januarja meseca za tekoče leto.
5. člen
(prijava k izpitu)
(1) Kandidat za nadzornika se prijavi k izpitu s posebnim obrazcem: Prijava k izpitu za naravovarstvenega nadzornika ali Prijava k izpitu za prostovoljnega nadzornika, ki
sta objavljena v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka dobi kandidat za
nadzornika pri ministrstvu, kjer tudi vloži prijavo k izpitu.
(3) Prijava mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
1. ime in priimek,
2. datum in kraj rojstva,
3. naslov stalnega prebivališča,
4. naslov začasnega prebivališča,
5. državljanstvo,
6. izobrazbo,
7. zaposlitev,
8. delovno mesto,
9. telefonsko številko.
(4) Kandidat za nadzornika vloži prijavo najmanj štiri
tedne pred opravljanjem izpita. Kandidat za nadzornika se
lahko odjavi od izpita najkasneje en teden pred izpitom,
sicer se šteje, da izpita ni opravil.
6. člen
(potek izpita)
Izpit se opravlja ustno pred komisijo in traja največ
30 minut.
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7. člen
(izpitna komisija)
(1) Minister, pristojen za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje predsednika, dva namestnika in najmanj pet članov izpitne komisije. Med imenovanimi mora biti najmanj en predstavnik ministrstva, en
inšpektor, pristojen za ohranjanje narave, in en predstavnik
upravljavca zavarovanega območja. Imenovani so za dobo
petih let in so po preteku tega obdobja lahko ponovno
imenovani.
(2) Član izpitne komisije mora imeti najmanj visoko
strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj z obravnavanega področja.
(3) Za vsak termin izpita predsednik izpitne komisije
določi tričlansko komisijo, ki jo vodi predsednik ali eden od
njegovih namestnikov. Komisijo sestavlja en predstavnik ministrstva, en inšpektor, pristojen za ohranjanje narave, in en
predstavnik upravljavca zavarovanega območja.
8. člen
(poslovnik)
(1) Delo izpitne komisije poteka po poslovniku o načinu dela.
(2) Ministrstvo sprejme poslovnik iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni po imenovanju članov izpitne komisije.
(3) Predsednik komisije je dolžan skrbeti za pravilnost
poteka izpita.
(4) Opravljanje administrativnih del za izpitno komisijo,
vključno z zapisnikarjem, zagotovi ministrstvo.
9. člen
(zapisnik)
(1) Zapisnikar vodi zapisnik o poteku izpita in po potrebi
opravlja druge administrativno-tehnične naloge za komisijo.
(2) V zapisnik se vpišejo: sestava komisije iz tretjega
odstavka 7. člena te uredbe, datum in kraj opravljanja izpita,
seznam kandidatov, ki so opravili izpit ter seznam kandidatov, ki ga niso opravili. Zapisnik podpišejo predsednik in
člana komisije ter zapisnikar.
(3) Priloga zapisnika so izpitna vprašanja ter ocene posameznih odgovorov in skupna ocena vsakega kandidata.
10. člen
(plačilo in povračilo stroškov)
Predsedniku, namestnikoma in članom izpitne komisije ter zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji v višini in pod pogoji, ki
jih z odločbo določi minister.
11. člen
(katalog vprašanj)
(1) Ministrstvo pripravi katalog vprašanj za izpit kandidatov za naravovarstvene nadzornike in katalog vprašanj za
izpit kandidatov za prostovoljne nadzornike.
(2) Komisija vsakemu kandidatu postavi najmanj 6 in
največ 9 vprašanj iz kataloga vprašanj.
(3) Ministrstvo letno izdela podrobnejši program priprave na izpit in seznam potrebne literature.
12. člen
(ocena uspeha)
(1) Uspeh kandidata za nadzornika ocenjuje komisija z
oceno “uspešno” ali “neuspešno”.
(2) Izpit opravi kandidat za nadzornika, ki je prejel oceno “uspešno”, če je pravilno odgovoril na dve tretjini postavljenih vprašanj.
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(3) Izid izpita razglasi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, kandidata za nadzornika in zapisnikarja takoj po sprejeti odločitvi.
13. člen
(ponovno opravljanje izpita)
(1) Kandidat za nadzornika, ki ni opravil izpita, lahko
izpit ponovno opravlja.
(2) Ministrstvo določi rok ponovnega opravljanja izpita.
(3) Ponovno opravljanje izpita ni mogoče pred pretekom enega meseca.
14. člen
(pooblastilo o usposobljenosti)
(1) Kandidatu za nadzornika, ki je izpit uspešno opravil, se izda pooblastilo o usposobljenosti, ki ga podpiše
minister, najkasneje v 8 dneh od dneva uspešno opravljenega izpita.
(2) Obrazec pooblastila o usposobljenosti je objavljen
v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Pooblastilo o usposobljenosti se izda v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod kandidat za nadzornika,
drug izvod pa obdrži ministrstvo.
(4) Ministrstvo založi pooblastila o usposobljenosti iz
tega člena.
III. EVIDENCA IZDANIH POOBLASTIL
15. člen
(evidenca izdanih pooblastil)
(1) Ministrstvo vodi evidenco izdanih pooblastil o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika in usposobljenosti za prostovoljnega nadzornika, ki vsebuje naslednje
podatke:
– zaporedno številko,
– ime in priimek,
– datum in kraj rojstva,
– naslov stalnega in začasnega prebivališča,
– stopnjo in vrsto izobrazbe,
– datum in kraj zaključka šolanja,
– številko izdanega pooblastila,
– ime in priimek ter podpis vpisnika podatkov.
(2) Evidenca se hrani trajno.
16. člen
(vpis v evidenco)
Vpis izdanega pooblastila o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika ali usposobljenosti za prostovoljnega nadzornika v evidenco se opravi po uradni dolžnosti.
17. člen
(izbris iz evidence)
Iz evidence se izbriše pooblastilo o usposobljenosti za
naravovarstvenega nadzornika ali prostovoljnega nadzornika po uradni dolžnosti organa, ki vodi evidenco, zaradi:
1. trajne nezmožnosti opravljanja funkcije neposrednega nadzora iz zdravstvenih razlogov,
2. smrti nadzornika.
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(2) Stroške prvega ponovnega opravljanja izpita se financira 50% iz sredstev državnega proračuna, 50% pa krije
kandidat za naravovarstvenega nadzornika ali prostovoljnega nadzornika. Stroške drugega in nadaljnjih ponavljanj krije
v celoti kandidat za naravovarstvenega nadzornika ali prostovoljnega nadzornika.
V. NADZOR
19. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravlja ministrstvo.
VI. PREHODNA DOLOČBA
20. člen
(že usposobljeni)
(1) Minister izda pooblastila o usposobljenosti iz 157.
člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99,
31/00, 110/02 in 119/02) osebam iz prvega in drugega
odstavka 175. člena zakona o ohranjanju narave na podlagi
predloga Zavoda za gozdove Slovenije, javnih zavodov Triglavski narodni park, Kozjanski park, Park Škocjanske jame
in koncesionarja v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
oseba, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz prvega ali drugega
odstavka 175. člena zakona o ohranjanju narave, predlaga
ministru izdajo pooblastila o usposobljenosti iz 157. člena
zakona o ohranjanju narave.
(3) Upravljavci iz prvega odstavka tega člena in Zavod
za gozdove Slovenije morajo v roku treh mesecev od začetka veljavnosti te uredbe poslati ministru seznam fizičnih
oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka
175. člena zakona o ohranjanju narave.
(4) Seznamu iz prejšnjega odstavka morajo biti za vsako fizično osebo posebej priloženi podatki o rojstvu, državljanstvu in o delovni dobi zaposlenega.
21. člen
(vzpostavitev evidence)
Evidenco iz 15. člena te uredbe je treba vzpostaviti v
šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.

VII. KONČNA DOLOČBA
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-35/2003-1
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

IV. FINANCIRANJE
18. člen
(financiranje izpita)
(1) Izpit za naravovarstvenega nadzornika in prostovoljnega nadzornika se financira iz sredstev državnega proračuna.

Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
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Priloga 1

SPISEK VSEBIN
PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN PREVERJANJA ZNANJA
NARAVOVARSTVENIH NADZORNIKOV
IN PROSTOVOLJNIH NADZORNIKOV

A)

SPLOŠNI DEL
– temeljna načela ohranjanja narave,
– naloge neposrednega nadzora naravovarstvenega nadzornika in prostovoljnega nadzornika,
– predpisi, ki urejajo prekrške, zlasti poznavanje postopka izrekanja mandatnih kazni ter zasega in odvzema
predmetov, ki so uporabljeni za prekršek ali namenjeni za prekršek ali so nastali s prekrškom,
– upravni postopek v zvezi s pristojnostmi iz neposrednega nadzora,
– osnove inšpekcijskega nadzora,
– sodelovanje in obveščanje pristojnih inšpekcijskih organov in ostalih organov pregona.

B)

POSEBNI DEL
– zgodovina varstva narave,
– sistem organiziranosti na področju varstva narave v Sloveniji,
– varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– splošno poznavanje zavarovanih območij in krajevno pristojnega zavarovanega območja,
– širša vloga naravovarstvenega nadzornika in prostovoljnega nadzornika.

Priloga 2

Prijava k izpitu za naravovarstvenega nadzornika

ime in priimek
datum in kraj rojstva
stalno prebivališče
začasno prebivališče
državljanstvo
izobrazba
zaposlitev
delovno mesto
telefonska številka

Podpisani-(a) soglašam, da se podatki, ki so navedeni v prijavi, uporabijo in vodijo za potrebe evidence izdanih pooblastil o
usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika in usposobljenosti za prostovoljnega nadzornika.

Datum:

Podpis kandidata:
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Prijava k izpitu za prostovoljnega nadzornika

ime in priimek
datum in kraj rojstva
stalno prebivališče
začasno prebivališče
državljanstvo
izobrazba
zaposlitev
delovno mesto
telefonska številka

Podpisani-(a) soglašam, da se podatki, ki so navedeni v prijavi, uporabijo in vodijo za potrebe evidence izdanih pooblastil o
usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika in usposobljenosti za prostovoljnega nadzornika

Datum:

Podpis kandidata:
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Priloga 3

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PROSTOR IN ENERGIJO

Na podlagi 157. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00,
110/02 in 119/02) in uredbe o določitvi programa usposabljanja za izvajanje
neposrednega nadzora v naravi izdaja
minister, pristojen za ohranjanje narave, naslednje

POOBLASTILO O USPOSOBLJENOSTI

(Ime in priimek)

(Datum in kraj rojstva)

je uspešno opravil-(a)
izpit za naravovarstvenega nadzornika.
S tem mu(ji)
je priznana usposobljenost za naravovarstvenega nadzornika.

Zap. št. v evidenci: _________
Kraj in datum: _______________________
M.P.
(Minister, pristojen
za ohranjanje narave)

Uradni list Republike Slovenije
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PROSTOR IN ENERGIJO

Na podlagi 157. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00,
110/02 in 119/02) in uredbe o določitvi programa usposabljanja za izvajanje
neposrednega nadzora v naravi izdaja
minister, pristojen za ohranjanje narave, naslednje

POOBLASTILO O USPOSOBLJENOSTI

(Ime in priimek)

(Datum in kraj rojstva)

je uspešno opravil-(a)
izpit za prostovoljnega nadzornika.
S tem mu(ji)
je priznana usposobljenost za prostovoljnega nadzornika.

Zap. št. v evidenci: _________
Kraj in datum: _______________________
M.P.
(Minister, pristojen
za ohranjanje narave)
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– objekti za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme,
– območja za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sred-

Uredba o določitvi obrambnih potreb

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 28. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št.
82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl.
US, 87/01, 47/02, 67/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi obrambnih potreb
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo obrambne potrebe, ki jih je
treba upoštevati v prostorskih aktih in pri graditvi objektov,
vrste objektov, pri katerih se morajo upoštevati obrambne
potrebe, ter obrambni podatki, ki se ne smejo objavljati v
javnih publikacijah.
Javne publikacije po tej uredbi so tiskani mediji, radijski in televizijski programi, elektronske publikacije, teletekst
ter druge oblike objavljanja vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike na način, ki je dostopen javnosti.
2. člen
Prostorske ureditve oziroma objekti, s katerimi se v
skladu z obrambnimi potrebami omogoča obramba države,
so ureditve oziroma objekti državnega pomena.
3. člen
Obrambni podatki, ki se ne smejo objavljati v javnih
publikacijah, so podatki, ki vsebujejo tajne podatke s področja obrambe in katerih razkritje bi lahko ogrozilo obrambno sposobnost države.
2. OBRAMBNE POTREBE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI
V PROSTORSKIH AKTIH
4. člen
V državnih, skupnih in občinskih prostorskih aktih se
mora upoštevati obrambne potrebe in zagotoviti, da občinski akti niso v nasprotju z državnimi in skupnimi prostorskimi
akti. Pri načrtovanju in določanju prostorskih potreb obrambe za območje posamezne občine je treba upoštevati temeljne cilje urejanja prostora in strokovne podlage, v skladu s
predpisi o urejanju okolja.
5. člen
Obrambne potrebe, ki se načrtujejo v prostorskih aktih, se zagotavljajo z določitvijo:
1. območij izključne rabe prostora, to so obstoječa in
predvidena območja, namenjena izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske. To so predvsem:
– vojašnice s pripadajočo infrastrukturo,
– objekti in območja z infrastrukturnim omrežjem, namenjena za operativne in bojne naloge vojske, kot so poveljniška mesta, ognjeni in radarski položaji,
– vadišča, strelišča in poligoni,
– skladišča s pripadajočo infrastrukturo,
– območja objektov in omrežij informacijskih in telekomunikacijskih sistemov,

stev,
– centri za usposabljanje in izobraževanje,
– območja vojaških letališč, vzletišč, heliportov in vzletno pristajalnih stez, območja vojaških pristanišč,
– objekti in območja z infrastrukturnim omrežjem, namenjena vodenju obrambe države;
2. območij možne izključne rabe prostora, to so območja, ki so primarno namenjena za druge potrebe, ki se jih v
primeru izrednega ali vojnega stanja lahko uporabi za obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje vojske. To so predvsem:
– letališča, vzletišča, heliporti in vzletno pristajalne steze,
– pristanišča,
– nakladalne rampe v železniškem prometu,
– vadišča,
– območja, namenjena za mobilizacijo,
– objekti in območja, potrebna za zagotavljanje podpore države gostiteljice v skladu s sprejetimi obveznostmi v
mednarodnih pogodbah;
3. območij omejene in nadzorovane rabe prostora, ki
obsegajo varnostna območja objektov, na katerih so potrebne omejitve iz varnostnih ali tehničnih razlogov in so ob
območjih izključne in možne izključne rabe. To so predvsem varnostna območja:
– skladišč oborožitve, streliva in minsko eksplozivnih
sredstev,
– objektov in območij za uničevanje neeksplodiranih
ubojnih sredstev,
– poligonov, vadišč in strelišč,
– ognjenih položajev,
– vojaških radarskih položajev,
– vojaških letališč, vzletišč, heliportov in vzletno pristajalnih stez.
6. člen
Nosilci obrambnih priprav v skladu s predpisi s področja obrambe ter na podlagi ocenjenih potreb v procesu
obrambnega načrtovanja načrtujejo in izkazujejo prostorske
potrebe, ki se nanašajo na zagotovitev in ureditev prostora
za izvajanje obrambe.
Načrtovanje in izkazovanje ter usklajevanje obrambnih
potreb v prostorskih aktih se izvaja v procesu prostorskega
načrtovanja ter v skladu s predpisi o urejanju prostora.
7. člen
Pri javni razgrnitvi in obravnavi prostorskih aktov ter
seznanjanju javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami
se območja oziroma objekti za potrebe obrambe prikazujejo
tako, da ne razkrivajo tajnih podatkov, ki se nanašajo na
namembnost in ureditev prostora za potrebe obrambe. Ta
območja se prikažejo s splošno označbo »območje za potrebe obrambe«.
3. OBRAMBNE POTREBE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI
PRI PROJEKTIRANJU IN GRADITVI OBJEKTOV
8. člen
Pri projektiranju in graditvi objektov se mora upoštevati
obrambne potrebe, ki se nanašajo predvsem na:
– rezervacijo in zagotovitev določenih zmogljivosti za
obrambne potrebe, kot so deponije za protioklepne ovire,
optični kabli in podobno,
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– prilagoditev namembnosti in povečanje zmogljivosti
objektov, kot so prilagoditev dela avtoceste v pomožno vzletno pristajalno stezo, povečanje nosilnosti cestnih objektov,
radija krivin, prilagoditev prečnega in vzdolžnega nagiba in
podobno,
– skupno uporabo objektov, naprav in napeljav gospodarske javne infrastrukture, kot so telekomunikacijsko omrežje, antenski stolpi, javna letališča in vzletišča, pristanišča in
podobno,
– načrtovano onesposobitev objekta, kot je vgradnja
komor za namestitev eksploziva in podobno,
– omejitve, ki jih je potrebno upoštevati zaradi tehničnih ali varnostnih razlogov pri določitvi bližine in višine objektov, bližine oddajnikov, skladišč eksplozivnih sredstev in
podobno, da se preprečijo morebitni škodljivi vplivi na obstoječe obrambne objekte, naprave in sisteme.
9. člen
Objekti, pri katerih je treba pri projektiranju in graditvi
upoštevati prilagoditve potrebam obrambe, so:
1. prometni objekti in naprave:
– glavne železniške proge I. in II. reda in regionalne
železniške proge,
– državne ceste in spremljajoči objekti na njih, kot so
predori, viadukti, mostovi, podvozi, nadvozi, podhodi in drugi podobni objekti, daljši kot 20 m,
– letališča in vzletišča s pripadajočimi objekti,
– pristanišča z globino vode več kot 2 m,
– javno telekomunikacijsko omrežje,
– objekti in stacionarne naprave javnega radiodifuznega in televizijskega sistema,
– navigacijski sistemi in objekti, namenjeni za navigacijo v pomorskem in zračnem prometu;
2. energetski objekti in naprave:
– daljnovodi za napetost 110 kV in več ter razdelilne in
transformatorske postaje na teh daljnovodih,
– cevovodi in pripadajoče naprave za transport nafte,
naftnih derivatov, plina in kemikalij s premerom 300 mm in
več,
– skladišča nafte in naftnih derivatov zmogljivosti več
kot 1000 m3;
3. vodnogospodarski objekti, naprave in posegi:
– vodni zbiralniki nad 100.000 m3 vsebine,
– nasipi ali utrditve morske obale v dolžini 200 m ali
več,
– regulacije večjih vodotokov celinskih voda 1. reda;
4. drugi objekti, kot so:
– objekti in naprave za proizvodnjo in skladiščenje eksplozivnih sredstev, razen pirotehničnih izdelkov,
– skladišča vnetljivih tekočin s kapaciteto 250 m3 in
več,
– rezervoarji z napravami za polnjenje in praznjenje
gorljivih, strupenih in zdravju škodljivih plinov, s prostornino
posameznega rezervoarja nad 100 m3,
– objekti in naprave za pridobivanje, predelavo in skladiščenje radioaktivnih snovi in z izvori ionizirajočega sevanja,
– objekti in naprave za ravnanje z odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, s kapaciteto 1000 t letno ali več,
– objekti, katerih višina nad terenom presega 42 m ter
objekti izven območja naselja, katerih višina nad terenom
presega 18 m;
5. skladišča, silosi in hladilnice za živila ter skladišča za državne blagovne rezerve z zmogljivostjo več kot
600 m3.

Št.

30 / 27. 3. 2003 / Stran 3625

10. člen
Ministrstvo, pristojno za obrambo, določa obrambne
potrebe, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju in gradnji
objektov iz prejšnjega člena. Investitor objekta oziroma pooblaščeni projektant mora pred začetkom projektiranja in
gradnje objekta zaprositi z vlogo za določitev obrambnih
potreb pri ministrstvu, pristojnem za obrambo.
Ministrstvo, pristojno za obrambo, na podlagi vloge iz
prejšnjega odstavka določi, katere obrambne potrebe je
treba upoštevati pri graditvi objektov ter izdaja soglasja za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Investitor je dolžan v času gradnje objekta, za katerega
so bile dane zahteve za prilagoditev obrambnim potrebam,
omogočiti ministrstvu, pristojnemu za obrambo, spremljanje
izvajanja teh prilagoditev.
Pri projektiranju in gradnji objektov, pri katerih so izkazane obrambne potrebe, se morajo upoštevati tudi predpisi
o varovanju tajnih podatkov na obrambnem področju.
4. OBRAMBNI PODATKI, KI SE NE SMEJO OBJAVLJATI
V JAVNIH PUBLIKACIJAH
11. člen
V javnih publikacijah se ne smejo objavljati podatki o:
1. vrsti, namenu in stanju objektov in okolišev objektov
posebnega pomena za obrambo, in sicer:
– urejenih ognjenih položajih;
– urejenih položajih oziroma centrih sistema vojaških
in upravnih zvez ter vojaških objektih za nadzor zračnega
prostora,
– elementih vojaških letališč in vzletišč,
– objektih, posebej namenjenih za delovanje državnih
organov v vojni,
– objektih, namenjenih za skladiščenje vojaškega orožja, streliva, minsko eksplozivnih sredstev ter vojaške opreme in objektih za vzdrževanje vojaškega orožja in opreme;
2. prilagoditvah objektov potrebam obrambe;
3. prehodnosti ozemlja izven urejenih poti za bojna
vozila.
Ministrstvo, pristojno za obrambo, lahko izda soglasje
za javno rabo podatkov iz prejšnjega odstavka, če je to v
znanstvenem, gospodarskem ali drugem interesu.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati v odloku
o varnostnih ukrepih na obrambnem področju (Uradni list
RS, št. 49/92) oddelek III. aerosnemanje in uporaba aeroposnetkov, oddelek IV. podatki pomembni za obrambo, ki
se ne smejo vnašati v publikacije za javno rabo in oddelek V.
prilagajanje investicijskih posegov v prostor interesom
obrambe.
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 820-10/2003-1
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
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Sklep o ustanovitvi in imenovanju Sveta za
slovenski znakovni jezik

Na podlagi 24. in 25. člena zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-03/2003-1
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

SKLEP
o ustanovitvi in imenovanju Sveta za slovenski
znakovni jezik
1. člen
Za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev s področja razvoja, uveljavljanja in uporabe slovenskega znakovnega jezika ter izvajanje zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika se ustanovi Svet za slovenski znakovni jezik
(v nadaljevanju: svet).
2. člen
V svet se imenujejo:
– doc. dr. Stane Košir na predlog Univerze v Ljubljani,
– prof. dr. Marko Jesenšek na predlog Univerze v Mariboru,
– Jasna Bauman na predlog Združenja tolmačev za
slovenski znakovni jezik,
– Zlata Crljenko na predlog Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik,
– Frida Planinc na predlog Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije,
– Zdenko Tomc na predlog Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije,
– Martin Dobnikar na predlog Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije,
– Meri Moderndorfer na predlog Zveze društev gluhih
in naglušnih Slovenije,
– Ljubica Lukan na predlog Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
– Helena Petek – Kos na predlog Ministrstva za zdravje,
– Igor Bele na predlog Ministrstva za pravosodje,
– Dana Batič na predlog Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve,
– dr. Janez Dular na predlog Vlade Republike Slovenije, Urada za slovenski jezik,
– Ljubica Podboršek na predlog Zavoda za gluhe in
naglušne Ljubljana, Centra za sluh in govor v Mariboru in
Centra za korekcijo sluha in govora v Portorožu in
– Danica Hrovatič na predlog Socialne zbornice Slovenije.
3. člen
Prvo sejo sveta skliče Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve tega sklepa.
Člani sveta na prvi seji izvolijo predsednika in podpredsednika sveta.
4. člen
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za
svet opravlja Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.
5. člen
Sredstva za delo sveta (sejnine, potni in drugi materialni stroški) zagotavlja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, v okviru svojega finančnega načrta in se po pogodbi
nakazujejo Združenju tolmačev za slovenski znakovni jezik.

Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

1223.

Sklep o ustanovitvi Agencije za železniški
promet

Na podlagi 21. člena zakona o železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 92/99, 11/01, 33/01, 52/02 in
110/02) in v skladu s 6. členom zakona o javnih agencijah
(Uradni list RS, št. 52/02) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o ustanovitvi Agencije za železniški promet
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Agencija za železniški promet (v nadaljnjem besedilu: agencija) kot samostojna organizacija, ki v javnem interesu opravlja naloge upravljavca
javne železniške infrastrukture ter druge naloge, ki jih določa zakon in ta sklep. Ustanoviteljica agencije je Republika
Slovenija. V njenem imenu ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
2. člen
Agencija je javna agencija in je pravna oseba javnega
prava.
II. IME IN SEDEŽ JAVNE AGENCIJE
3. člen
Ime javne agencije je: Agencija za železniški promet.
Skrajšano ime agencije je: AŽP.
4. člen
Sedež agencije je na Kopitarjevi 5 v Mariboru.
Agencija lahko organizira svoje delo v izpostavah.
Njihovi sedeži se glede na potrebe določijo v posebnem
aktu, ki ga s soglasjem ustanovitelja sprejme svet agencije.
5. člen
Agencija pri poslovanju uporablja pečat z imenom agencije. Pečat vsebuje tudi njen znak oziroma logotip. Njegovo
vsebino, obliko in velikost določa poseben akt agencije.
III. NALOGE AGENCIJE
6. člen
Agencija opravlja kot dejavnost v javnem interesu naslednje naloge:
1. izdaja posamične upravne akte na podlagi zakona o
železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/01,
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33/01, 52/02 in 110/02) in zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00 in 110/02), ki jih
do njene ustanovitve izdajata Ministrstvo za promet in Direkcija za železniški promet;
2. izdaja splošne akte, potrebne za izvrševanje svojih
javnih pooblastil;
3. opravlja naloge upravljavca javne železniške infrastrukture, ki jih predpisujejo predpisi;
4. pripravi in izda program omrežja;
5. z upravljavci železniških omrežij drugih držav sodeluje pri usklajevanju dodeljevanja vlakovnih poti;
6. pripravi in določi vozni red;
7. pripravi delovno gradivo za Nacionalni program gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture, Letni načrt gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture,
delovna gradiva za podzakonske predpise o varnosti železniškega prometa, delovna gradiva drugih predpisov o železniškem prometu in druga gradiva s področja železniškega
prometa, ki jih od agencije zahteva Ministrstvo za promet;
8. v imenu in za račun države po predhodnem soglasju
ustanovitelja z izvajalci sklepa pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe iz 6. in 11. člena zakona o železniškem prometu;
9. sklepa pravne posle, vezane na gospodarjenje s
sredstvi, ki jih ima v upravljanju;
10. nadzoruje izvajanje pogodb iz prejšnjih dveh točk
in je odgovorna za njihovo uspešno, gospodarno in kakovostno izvajanje ter namensko porabo sredstev;
11. skrbi za razvoj na področju razvoja železniške infrastrukture in železniškega prevoza;
12. pripravi program vzdrževalnih del, ki se opravljajo
med odvijanjem železniškega prometa;
13. sodeluje z Ministrstvom za promet pri pripravi izhodišč za pogovore o mednarodnem sodelovanju v železniškem prometu in pri pripravi programov, na podlagi katerih
je mogoče pridobiti sredstva iz skladov Evropske unije;
14. pripravlja programe za kandidiranje za sredstva iz
skladov Evropske unije in koordinira uporabo sredstev iz teh
skladov;
15. s soglasjem ustanovitelja in v sodelovanju z Ministrstvom za promet izdeluje, vodi in financira projekte gradnje ali investicijskega vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ki se financirajo iz javnih in/ali zasebnih finančnih
sredstev;
16. vodi evidence premoženja, ki ga upravlja;
17. druge naloge, določene s predpisi.
7. člen
Agencija opravlja kot tržno dejavnost naslednje storitve:
– storitve distribucije in dobave električne energije,
– storitve arhitekturnega in gradbenega projektiranja,
– storitve tehničnega preizkušanja in projektiranja,
– storitve obdelave podatkov,
– storitve raziskav,
– druge podobne storitve.
O opravljanju drugih podobnih storitev odloča svet
agencije.
IV. ORGANA AGENCIJE
8. člen
Organa agencije sta svet agencije in njen direktor.
a) Svet agencije
9. člen
Svet agencije ima pet članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: član).
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Člane sveta agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj
za pet let z možnostjo za ponovno imenovanje.
Svet izvoli predsednika na predlog ustanovitelja.
10. člen
Svet agencije:
– skrbi za delovanje agencije v javnem interesu,
– sprejme program dela in finančni načrt ter letno
poročilo in druga poročila agencije s soglasjem ustanovitelja,
– imenuje pooblaščenega revizorja, ki pregleda letno
poročilo,
– sprejme splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil agencije,
– s soglasjem ministra, pristojnega za promet, sprejme akt o notranji organizaciji in akt o sistemizaciji delovnih
mest agencije,
– na predlog direktorja odloča o tržnih storitvah, ki jih
lahko opravlja agencija,
– na predlog direktorja s soglasjem ustanovitelja odloča o presežku prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki,
– izvede javni natečaj za imenovanje direktorja agencije,
– ustanovitelju predlaga imenovanje in razrešitev direktorja agencije,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za
delo,
– sprejme poslovnik o svojem delu,
– imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa
za obravnavanje in proučevanje posameznih nalog iz pristojnosti sveta agencije.
Splošni akti iz četrte alinee prejšnjega odstavka se
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Če je izid glasovanja neodločen, odloči glas predsednika.
b) Direktor agencije
11. člen
Direktorja agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj na
podlagi javnega natečaja.
Direktor je imenovan za pet let in je lahko ponovno
imenovan.
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje iz zakona o javnih agencijah (Uradni list
RS, št. 52/02; v nadaljnjem besedilu: ZJA).
Direktor kot organ agencije opravlja naloge, ki jih določajo ZJA, ta sklep in drugi predpisi.
Direktorja v njegovi odsotnosti nadomešča oseba, ki jo
s posebnim pooblastilom določi direktor med vodji notranjih
organizacijskih enot.
V. NAČRTOVANJE DELA AGENCIJE IN NJENO
POROČANJE
12. člen
Agencija v finančnem načrtu in programu dela določi
cilje in naloge, ki jih bo spremljala in opravljala v prihodnjem
letu.
Obvezne sestavine programa dela so:
– opredelitev obsega vzdrževanja, ki izhaja iz letnega
načrta gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ki ga sprejme vlada,
– opredelitev obsega vzdrževanja iz prejšnje alinee s
stališča ohranitve sedanjih zmogljivosti javne železniške in-
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frastrukture, njihovega povečanja ter zagotavljanja varnosti
železniškega prometa,
– opredelitve obsega storitev prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu, ki izhaja iz usmeritev v prometni politiki in razpoložljivih finančnih sredstev,
– opredelitev obsega storitev prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu iz prejšnje alinee s stališča
zagotavljanja javnega prevoza potnikov v zadovoljivem obsegu,
– opredelitve obsega storitev prevoza potnikov v mednarodnem potniškem prometu, če ga opravlja izvajalec s
prispevkom države,
– opredelitev obsega prevoza blaga, ki ga v javnem
interesu sofinancira država (kombinirani prevoz, prevoz
blaga).
13. člen
Agencija skladno s 37. členom ZJA v letnem poročilu
poroča ustanovitelju o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu, izpolnitvi finančnega načrta ter izidu poslovanja.
Letno poročilo agencije mora pregledati pooblaščeni
revizor, ki ga imenuje svet agencije.
14. člen
Na podlagi nacionalnega programa gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture agencija pripravi predlog letnega načrta gradnje in vzdrževanja javne železniške
infrastrukture za naslednje leto. Načrt pošlje Ministrstvu za
promet, ki pripravi njegovo dokončno besedilo in ga predloži vladi v sprejetje. Omenjeni načrt je temelj za pripravo
programa dela agencije iz 12. člena tega sklepa.
Agencija poroča Ministrstvu za promet o izvedbi letnega načrta iz prejšnjega odstavka tega člena za preteklo leto.
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nom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 20/02 in 56/02) in drugimi predpisi.
18. člen
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet agencije
na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
Agencija uporabi presežek prihodkov nad odhodki za:
– vzdrževanje in gradnjo javne železniške infrastrukture,
– razvoj na področju, ki ga s svojimi nalogami pokriva
agencija,
– plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v agenciji v
skladu z zakonom,
– vplačilo v proračun Republike Slovenije.
19. člen
Agencija vodi računovodstvo in računovodske evidence ter izdeluje letna poročila skladno z zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), zakonom o
javnih financah in predpisi, izdanimi na njuni podlagi.
Vodenje računovodstva in računovodskih evidenc ter
sestava letnega poročila mora omogočati preglednost prihodkov in odhodkov ločeno po namenu porabe in ločeno
po virih sredstev.
VII. DELAVCI DIREKCIJE ZA ŽELEZNIŠKI PROMET
20. člen
Delavci Direkcije za železniški promet, ki je bila na
podlagi zakona o železniškem prometu preoblikovana v
Agencijo za železniški promet, nadaljujejo delovno razmerje
v agenciji z dnem njene registracije.
Plače in drugi prejemki zaposlenih se določajo skladno z ZJA.

VI. SREDSTVA AGENCIJE IN NJENO POSLOVANJE
15. člen
Za ustanovitev in začetek dela agencije ustanoviteljica
namenja opremo, ki jo uporablja Direkcija za železniški promet in skladno s 33. členom zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu (Uradni list RS,
št. 110/02) proračunska sredstva, namenjena za delo Direkcije za železniški promet v letu 2003.
Oprema iz prejšnjega odstavka je last Republike Slovenije, s tem, da se prenese v uporabo in upravljanje agencije.
16. člen
Ustanoviteljica izroča agenciji v upravljanje:
– javno železniško infrastrukturo, ki jo določa 10. člen
zakona o železniškem prometu;
– železniška postajna poslopja.
Pri uporabi in upravljanju s sredstvi iz prejšnjega odstavka tega člena mora agencija ravnati kot skrben in dober
gospodar.
17. člen
Prihodki za delo agencije so:
– sredstva, pridobljena iz proračuna,
– donacije,
– sredstva, pridobljena iz gospodarjenja s sredstvi v
upravljanju (uporabnina, najemnina, zakupnina ipd.),
– sredstva iz prihodkov od opravljanja poslov po pooblastilu (dodeljevanje licenc, varnostnih spričeval in drugih
posamičnih upravnih aktov),
– sredstva, ki jih agencija pridobi iz naslova posojil.
Agencija se sme zadolžiti samo, če je to določeno v
finančnem načrtu in če so izpolnjeni pogoji v skladu z zako-

VIII. PREHODNA DOLOČBA
21. člen
Agencija od javnega podjetja Slovenske železnice, d.d.,
v roku dveh mesecev od uveljavitve tega sklepa prevzame v
upravljanje vsa sredstva, pravice in obveznosti iz naslova
javne železniške infrastrukture, ki se vodijo v okviru bilance
stanja javne železniške infrastrukture v upravljanju, in železniških postajnih poslopij.
Za realizacijo prevzema iz prejšnjega odstavka imenuje
direktor agencije posebno skupino, ki pripravi primopredajni zapisnik. Član te skupine je tudi pooblaščeni revizor, ki
opravlja revizijo računovodskih izkazov javnega podjetja Slovenske železnice, d.d.
Primopredajni zapisnik podpišeta direktor agencije in
predsednik uprave javnega podjetja Slovenske železnice, d.d.
IX. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-15/2003-1
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
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MINISTRSTVA

1224.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Mala gora–Ortnek (2002–2011)

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Mala goraOrtnek (2002–2011)
1
Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mala gora-Ortnek z obdobjem
veljavnosti od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011, ki ga je izdelal
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ribnica, Šeškova 14, Ribnica. Javna razgrnitev se začne osmi dan
po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ribnica.

1
Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelovica z obdobjem veljavnosti od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011, ki ga je izdelal Zavod
za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled.
4
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-3/2001/2
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-4/2001/4
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

1225.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Jelovica (2002–2011)

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Jelovica
(2002–2011)

1226.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti
agencij za zaposlovanje

Na podlagi 6. člena in za izvrševanje zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list
RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97
– odločba US RS, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo,
družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij
za zaposlovanje
1. člen
V pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij
za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99 in 79/00) se
drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Agencija lahko opravlja dejavnost posredovanja dela
tudi tako, da posreduje začasno in občasno delo dijakom in
študentom, pri čemer se za posredovanje dela šteje opravljeno delo na podlagi potrdila s strani delodajalca in izvršenega plačila dijakom in študentom.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
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“Vpis članov je dovoljen le na lokaciji, ki je vpisana v
koncesijski pogodbi, in ni mogoč brez izpolnjevanja pogojev iz 8., 9. in 10. člena tega pravilnika. Pri vpisu članov
koncesionar preveri osebno identifikacijo dijaka ali študenta.”.
2. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Agencija mora hraniti potrdila o statusu dijaka ali študenta za tekoče šolsko ali študijsko leto.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se v prvi alinei za besedo
“ime” dodata besedi »in sedež«.
V drugi alinei se pred besedo “številka” doda beseda
»zaporedna«.
V tretji alinei se za besedo “naziv” dodata besedi »in
sedež.«.
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– ime, priimek, rojstni datum in številka osebnega
dokumenta napotene osebe,«.
Za enajsto alineo se doda nova dvanajsta alinea, ki se
glasi:
»– na napotnici za študente vpisna številka študenta.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če se koncesionar z delodajalcem in dijakom ali študentom neposredno dogovori za opravljanje dela pri delodajalcu, mora koncesionar dijaku ali študentu zagotoviti en
izvod napotnice.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»Napotnica velja le ob predložitvi osebnega dokumenta napotene osebe.«.
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»– obveznost koncesionarja, da podpisani aneks h
koncesijski pogodbi dostavi v roku 15 dni od prejema aneksa,«.
V enajsti alinei se besedi »čisti prihodek« nadomestita z
besedilom »fakturirani prihodek od koncesijske dejavnosti (v
nadaljnjem besedilu: prihodek od koncesijske dejavnosti).«.
8. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(trajanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas.
Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti iz prve,
tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka 2. člena tega
pravilnika se sklene za dve leti. Pogodba začne veljati s
podpisom obeh pogodbenih strank in velja do zaključka
naslednjega koledarskega leta.
Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se sklene za eno leto. Pogodba začne veljati s podpisom obeh
pogodbenih strank in velja do zaključka istega koledarskega
leta.
Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se lahko
sklene za dve leti, če je to dejavnost agencija opravljala na
podlagi koncesijske pogodbe za določen čas najmanj tri
leta in če v tem času ni kršila določb koncesijske pogodbe.
Koncesijska pogodba, sklenjena za določen čas, se
lahko podaljša, če agencija vloži vlogo za podaljšanje pogodbe najkasneje tri mesece pred iztekom veljavnosti pogodbe.«.
9. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:

6. člen
V 10. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
»Koncesionar je dolžan zagotoviti invalidom dostop do
storitev.«.

»18. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo ene od pogodbenih strank,
– z odvzemom koncesije,
– s prenehanjem agencije oziroma z dnem uvedbe stečajnega ali likvidacijskega postopka.
Šteje se, da je agencija pričela z opravljanjem dejavnosti, če je v roku 6 mesecev od dneva sklenitve pogodbe
dostavila ministrstvu odločbo pristojne upravne enote o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti oziroma priglasitev začetka opravljanja dejavnosti
pristojnem organu.
O prenehanju agencije ali podružnice oziroma organizacijske enote mora vsaka stranka nasprotno stranko obvestiti pisno.
Agencija mora o nameravanem prenehanju opravljanja
dejavnosti agencije ali podružnice oziroma organizacijske
enote obvestiti ministrstvo najmanj 3 mesece pred nameravanim prenehanjem opravljanja dejavnosti.
Agencija, ki s soglasjem ministrstva preneha opravljati
dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in
študentom v celoti ali samo v podružnici oziroma organizacijski enoti, mora v roku 30 dni sporočiti vse potrebne
podatke, da se opravi poračun za odvajanje sredstev v skladu s 24. členom tega pravilnika.«.

7. člen
V 16. členu se deveta alinea spremeni tako, da se
glasi:

10. člen
V prvem odstavku 19. člena se za drugo alineo doda
nova tretja alinea, ki se glasi:

4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(časovna veljavnost napotnice)
Napotnica se izdaja le za isto osebo pri istem delodajalcu za obdobje največ 90 dni.
Pri napotnici je poleg podatkov iz drugega odstavka
prejšnjega člena obvezen podatek tudi datum ali rok veljavnosti napotnice, katere veljavnost ne sme biti daljša od
90 dni, in podatek o statusu dijaka ali študenta za tekoče
šolsko ali študijsko leto.«.
5. člen
V 8. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»Agencija, ki opravlja dejavnost posredovanja del dijakom in študentom, izpolnjuje pogoje iz tega člena, če ima
na vsaki lokaciji, kjer izvaja dejavnost, zaposlenega vsaj
enega delavca, ki izpolnjuje pogoje po tem pravilniku.«.
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Št.

»– če agencija iz krivdnih razlogov ni dostavila pogodbe o odvajanju sredstev v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe,«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
V drugem stavku tretjega odstavka se črta beseda »stalnih«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»Ministrstvo pisno obvesti koncesionarja o odvzemu
koncesije agenciji v celoti ali samo za podružnico oziroma
organizacijsko obliko.«.
11. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(rizični sklad in priznani stroški agencije, ki posreduje
delo dijakom in študentom)
Agenciji, ki posreduje delo dijakom in študentom, se v
letih 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 in dalje, priznajo
naslednji stroški v odstotkih od prihodka ustvarjenega iz
koncesijske dejavnosti v preteklem letu, zaračunanega iz
10% koncesijske dajatve:
Prihodek od
koncesijske dejavnosti
v mio SIT
2003

do 20
nad 20 do 80
nad 80 do 1000
nad 1000

70
65
60
50
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»24. člen
(odvajanje sredstev)
Razliko sredstev med prihodkom od koncesijske dejavnosti in priznanimi stroški iz 22. člena tega pravilnika, je
agencija dolžna v višini akontativnih sorazmernih mesečnih
zneskov, določenih v koncesijski pogodbi, odvajati Študentski organizaciji Slovenije na poseben enoten račun.
Agencija mora opraviti poračun odvedenih sredstev v
roku dveh mesecev po roku za oddajo statističnih podatkov
iz izkaza poslovnega izida za preteklo leto in o tem obvestiti
ministrstvo ter predložiti dokumentacijo.
Ministrstvo določi agenciji novo višino priznanih stroškov iz 22. člena tega pravilnika na podlagi ugotovljenega
prihodka iz koncesijske dejavnosti.
Agencija mora opraviti poračun odvedenih sredstev prejemniku, med dejansko odvedenimi sredstvi in novo določeno
akontacijo za preteklo leto in za mesece v tekočem letu, do
podpisa aneksa o odvajanju sredstev h koncesijski pogodbi.
Agencija mora en izvod pogodbe o odvajanju sredstev
dostaviti ministrstvu v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske
pogodbe in v roku 30 dni po sklenitvi aneksa o odvajanju h
koncesijski pogodbi, sicer je to razlog za odvzem koncesije.«.
14. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:

Priznani stroški v letu v%
2004

2005

2006

2007 in dalje

65
60
55
50

60
55
50
50

55
50
50
50

50
50
50
50

Priznani stroški iz prejšnjega odstavka vključujejo stroške, ki so neposreden pogoj za opravljanje koncesijske
dejavnosti po obsegu in vrstah stroškov, kot so:
– stroški materiala in storitev,
– stroški dela,
– amortizacija.
Agencija je dolžna oblikovati rizični sklad v višini 0,8%
od prihodka od koncesijske dejavnosti za primer plačilne
nesposobnosti uporabnikov za opravljena dela dijakov in
študentov in določiti način koriščenja sredstev sklada.
Prihodki od koncesijske dejavnosti iz prvega odstavka
se za dobo enega leta, v času določitve prihodka za preteklo leto do ugotovitve novega prihodka, usklajujejo z indeksom cen življenjskih potrebščin v skladu z objavljenimi podatki Statističnega urada Republike Slovenije.«.
12. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(priznani stroški za nove koncesionarje)
Agenciji, ki je pričela s poslovanjem, se za leto, ko je
pričela s poslovanjem, akontativno določijo stroški in sicer
za leto 2003 v višini 70%, za leto 2004 v višini 65%, za leto
2005 v višini 60%, za leto 2006 v višini 55% in za leto 2007
in naprej v višini 50%, od prihodka od koncesijske dejavnosti v pavšalni višini 15 milijonov SIT, ki se usklajuje v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.
Po koncu prvega leta poslovanja pa se določijo stroški
na podlagi ustvarjenega prihodka od koncesijske dejavnosti
in opravi poračun odvajanja sredstev za namene iz tretjega
odstavka 6. člena zakona do 30. aprila tekočega leta.«.
13. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:

»28. člen
(poročanje agencij iz prve, tretje, četrte in pete alinee
prvega odstavka 2. člena)
Agencija, ki opravlja dejavnost iz prve, tretje, četrte in
pete alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, je
dolžna ministrstvu podati letno poročilo o svojem delu, najkasneje do 15. aprila za preteklo leto. Poročilo mora vsebovati naslednje podatke:
1. Status iskalca zaposlitve (brezposelna oseba, težje
zaposljiva brezposelna oseba, zaposlena),
– stopnja izobrazbe,
– poklic.
2. Realizirane zaposlitve:
– status iskalca zaposlitve,
– stopnja izobrazbe iskalca zaposlitve,
– poklic,
– čas trajanja zaposlitve (določen, nedoločen).
3. Relizirane zaposlitve s subvencijo zavoda:
– status iskalca zaposlitve,
– stopnja izobrazbe iskalca zaposlitve,
– poklic,
– podjetje in panoga trenutne zaposlitve,
– čas trajanja zaposlitve (določen, nedoločen).
4. Kopijo izkaza poslovnega izida.
5. Finančne in druge podatke o posredovanju zaposlitve oziroma dela.«.
15. člen
Za 28. členom se dodata nova 28.a in 28.b člen, ki se
glasita:
»28.a člen
(poročanje agencije iz druge alinee prvega odstavka
2. člena)
Agencija, ki opravlja dejavnost posredovanja del iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, mora
oddati letno poročilo najkasneje do 15. aprila za preteklo
leto in v njem navesti naslednje podatke:
– število dijakov, študentov (skupno),
– število izdanih napotnic (dijaki, študentje, skupno),
– število opravljenih del (dijaki, študentje, skupno),
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– kopijo izkaza poslovnega izida,
– prihodek iz koncesijske dejavnosti,
– realizirane stroške za opravljanje koncesijske dejavnosti (stroški dela, materialni stroški, drugi stroški in stroški
skupaj),
– obseg odvedenih sredstev iz koncesijskih dajatev,
– število skupno zaposlenih v agenciji in podružnicah
(določen čas, nedoločen čas, ostale oblike).
Ministrstvo lahko od agencije zahteva tudi dostavo dodatnih podatkov, ločeno po podružnicah ali organizacijskih
enotah, v skladu s pogodbo in danimi navodili ministrstva.«.
»28.b člen
(poročanje)
Agencija mora podati poročilo tudi na vsako zahtevo
ministrstva in mu omogočiti vpogled v poslovanje.
Agencija je dolžna ministrstvu sporočati vse spremembe, ki vplivajo na obstoj koncesijskega razmerja, v roku
8 dni po nastanku spremembe.«.
16. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(finančni nadzor)
Nadzor nad namensko porabo sredstev iz tretjega odstavka 6. člena zakona izvajajo Računsko sodišče Republike Slovenije in pristojna ministrstva v skladu z zakonom.
Vlada Republike Slovenije imenuje na predlog Sveta
Vlade RS za študentska vprašanja medresorsko nadzorno
komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za šolstvo,
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva
za finance.
Medresorska nadzorna komisija spremlja namensko
porabo sredstev, opozarja na ugotovljene nepravilnosti in
predlaga ustrezne ukrepe za njihovo odpravo.
Naloge komisije iz prejšnjega odstavka in način njenega dela se podrobneje določijo s poslovnikom, ki ga sprejme Svet Vlade RS za študentska vprašanja.«
17. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
(sodelovanje prejemnika sredstev)
Študentska organizacija Slovenije, kot prejemnik sredstev iz koncesijske dajatve, je dolžna medresorski nadzorni
komisiji poročati o porabi prejetih sredstev za tekoče leto
najkasneje do 15 maja prihodnjega leta.
Medresorska nadzorna komisija lahko od prejemnika
sredstev zahteva dostavo podatkov in dokazil v skladu z
danimi navodili.«.
18. člen
Z agencijami, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika še
sklenjene pogodbe za opravljanje dejavnosti posredovanja
začasnih in občasnih del dijakom in študentom, se v roku
dveh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika sklene nova
koncesijska pogodba v skladu s tem pravilnikom.
Pogodbe o koncesiji za agencije, ki že opravljajo dejavnost iz prve, tretje, četrte in pete alinee 2. člena tega
pravilnika ostanejo v veljavi do preteka časa, za katerega so
bile sklenjene.
19. člen
Agencija, ki posreduje delo dijakom in študentom, je
dolžna uskladiti izdajanje napotnic s 6. in 7. členom tega
pravilnika v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
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20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-018/97-050
Ljubljana, dne 17. marca 2003.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

1227.

Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in
vzdrževanje železniškega telekomunikacijskega
omrežja

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00)
izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje
železniškega telekomunikacijskega omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik predpisuje pogoje za projektiranje, gradnjo
in vzdrževanje železniškega telekomunikacijskega omrežja,
ki je potreben za nemoteno in varno odvijanje železniškega
prometa v Republiki Sloveniji.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železniškega telekomunikacijskega omrežja, ki omogoča signalnovarnostno funkcijo s
prenosom signalov in informacij iz naprav z vgrajeno varnostno funkcijo ali proti njim ali ima značaj varnostne naprave v
smislu zagotavljanja varnosti premoženja in ljudi oziroma
prispeva k večji kakovosti nemotenega in varnega železniškega prometa.
(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo
tudi za vse druge dele železniškega telekomunikacijskega
omrežja, ki nimajo varnostno relevantnih funkcij iz prejšnjega odstavka tega člena.
3. člen
(funkcionalne zahteve in uporaba standardov)
(1) Železniško telekomunikacijsko omrežje mora biti
projektirano, grajeno in vzdrževano tako, da omogoča zanesljivo, varno in nemoteno oddajanje, prenašanje in sprejemanje vseh oblik signalov, znakov, pisane besede, slike,
zvoka ali sporočil, ki zagotavljajo varen in urejen železniški
promet. Za zagotovitev te funkcionalnosti se lahko povezuje
z drugimi telekomunikacijskimi omrežji, v skladu s predpisi
o telekomunikacijah.
(2) Pri projektiranju, gradnji, modernizaciji in vzdrževanju telekomunikacijskega omrežja je treba poleg določil tega pravilnika upoštevati zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00), zakon o telekomunikacijah
(Uradni list RS, št. 30/01), zakon o graditvi objektov (Uradni
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list RS, št. 110/02), priznana tehnična pravila stroke in
pogoje, določene z zakoni in z ratificiranimi mednarodnimi
sporazumi, katerih sopodpisnica je Republika Slovenija, obvezne objave UIC, slovenske nacionalne standarde in tehnične specifikacije ter druge tehnične predpise, ki se nanašajo na železniška telekomunikacijska omrežja.
(3) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za trg, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
seznam slovenskih nacionalnih standardov in/ali tehničnih
specifikacij, ki ustvarjajo domnevo o skladnosti sestavnih
delov železniškega telekomunikacijskega omrežja z zahtevami tega pravilnika.
(4) Šteje se, da so posamezni deli ali naprave železniškega telekomunikacijskega omrežja skladni z zahtevami
tega pravilnika, če ustrezajo v pravilniku navedenim določilom, seznamu slovenskih nacionalnih standardov in/ali tehničnih specifikacij iz prejšnjega odstavka ter obveznim objavam UIC.
(5) V primeru, da so podani utemeljeni ekonomski in
tehnični razlogi, lahko na predlog pooblaščenega upravljavca, upravljavec odobri vgraditev sestavnih delov TKn, za
katere ni predložena izjava o skladnosti, če njihova uporaba
ni v nasprotju z določili tega pravilnika.
4. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
– ENP je elektro napajalna postaja;
– GSM-R je globalni sistem mobilnih komunikacij za
potrebe železnic;
– informacija je vsako sporočilo, ki se prenaša po
telekomunikacijskem omrežju;
– izvajalec vzdrževanja je pooblaščeni upravljavec
ali drugo podjetje, ki vzdržuje del ŽTK omrežja ali posamezne ŽTK sisteme in izpolnjuje določila zakona o železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 92/99 in 110/02), zakona o
varnosti v železniškem prometu in določila tega pravilnika;
– JŽS – Standard Jugoslovanskih železnic;
– JUS – Jugoslovanski standard;
– JŽI je javna železniška infrastruktura, katerega del je
tudi ŽTK omrežje, ki je potrebno za zagotovitev odvijanja
varnega in urejenega javnega železniškega prometa;
– motnja v ŽTK omrežju je takšna pomanjkljivost v
delovanju ŽTK sistema ali TKn, ki bistveno ne vpliva na
njegovo funkcionalnost in zato ni ogrožena varnost in urejenost železniškega prometa ter ni ovirano opravljanje prometnih ali poslovnih dejavnosti;
– MTBF je (Mean Time Between Failure) – povprečni
čas med dvema zaporednima napakama;
– MTTR je (Mean Time To Repair) – povprečni čas
odprave okvare;
– napajalna naprava je naprava, ki telekomunikacijski sistem oskrbuje s potrebno električno energijo;
– napaka v ŽTK omrežju je takšna pomanjkljivost v
delovanju ŽTK sistema ali TKn, ki vpliva na njegovo funkcionalnost in bi zaradi tega lahko bila ogrožena varnost in
urejenost prometa ter deloma ovirano ali v celoti onemogočeno opravljanje prometnih ali poslovnih dejavnosti;
– pomožni telefon je vrsta TKn, ki se uporablja, ko
pride do izpada vseh drugih govornih komunikacijskih povezav po pultu TK;
– pooblaščeni upravljavec je pravna oseba, s katero
upravljavec sklene v imenu in za račun države pogodbo o
opravljanju gospodarske javne službe iz 11. člena zakona o
železniškem prometu; pooblaščeni upravljavec je hkrati tudi
izvajalec vzdrževanja ŽTK omrežja;
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– potnik je oseba, ki uporablja storitve potniškega prometa;
– prenosni medij je snov, ki omogoča prenos informacij, z namenom medsebojne povezave dveh ali več telekomunikacijskih naprav ali sistemov;
– progovni vodi so vrsta telekomunikacijske povezave; potekajo vzdolž odsekov prog in se zaključujejo na vseh
postajah, ki so na zadevnem odseku proge;
– proste zmogljivosti na telekomunikacijskem sistemu so tiste zmogljivosti, ki ostanejo neporabljene, ko so
zadovoljene vse trenutne in na isti tehniki temelječe načrtovane potrebe za naslednje dvoletno obdobje;
– PTS je prometni telekomunikacijski sistem;
– radiokomunikacije so načini vzpostavitve komunikacije med dvema ali več točkami, pri čemer se za prenos
uporabljajo radijski elektromagnetni valovi;
– RDZ so radiodispečerske zveze; sistem brezžične
komunikacije, razvit posebej za potrebe železniškega prometa;
– redundanca je povečanje zanesljivosti prenosa informacije med dvema ali več točkami, ki se doseže z vzpostavitvijo dodatne, od osnovne neodvisne, prenosne poti,
ali s podvojitvijo vitalnih delov naprave, sistema ali z uporabo
ustreznih protokolov;
– SVn so signalnovarnostne naprave;
– telekomunikacijska naprava (TKn) je lahko samostojna naprava, ki zagotavlja določeno telekomunikacijsko
storitev ali je temeljni sestavni del določenega sistema ŽTK;
– telekomunikacijski pult (pult TK) je vrsta TKn, ki se
vgrajuje na izvršilnih prometnih delovnih mestih in omogoča
vzpostavitev vseh vrst komunikacij, ki so zahtevane za delovna mesta, ki so navedena v Prilogi 2 tega pravilnika;
– UIC objave so objave mednarodne železniške zveze; objave UIC so dostopne v knjižnici Slovenskih železnic
d.d.;
– UKV je sistem komunikacije v frekvenčnem območju
ultra kratkih valov;
– uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki uporablja
storitve omrežja ŽTK za potrebe svoje dejavnosti;
– upravljavec JŽI (v nadaljnjem besedilu: upravljavec)
je oseba javnega prava, ki je odgovorna za pripravo, organizacijo in vodenje gradnje ter vzdrževanja javne železniške
infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje
z njo;
– vzdrževalec telekomunikacijskih sistemov in naprav je izvršilni železniški delavec, ki je zaposlen pri izvajalcu vzdrževanja železniških telekomunikacijskih sistemov in
je ustrezno usposobljen za izvajanje vzdrževalnih del;
– ŽAT je železniška avtomatska telefonija;
– železniški telekomunikacijski sistem (ŽTK sistem) je del ŽTK omrežja, ki je funkcionalno sklenjena
celota;
– železniško telekomunikacijsko omrežje (ŽTK
omrežje) je funkcionalno sklenjeno omrežje, sestavljeno iz
ŽTK sistemov in TKn, ki omogoča zadovoljitev potreb po
telekomunikacijskih storitvah za zagotovitev nemotenega,
varnega in urejenega odvijanja javnega železniškega prometa na progah v Republiki Sloveniji, s tem ko omogoča prenos informacij in podatkov za potrebe vodenja prometa in
vzdrževanja infrastrukture, prenos informacij za delavce in
operativne službe, ki sodelujejo pri vodenju prometa ali vzdrževanju infrastrukture, prenos informacij za potrebe poslovnih komunikacij, prenos informacij daljinskega vodenja in
opravljanja prometa ter upravljanja energetskih naprav, prenos informacij za potrebe drugih uporabnikov, ki uporabljajo
železniški telekomunikacijski sistem za svojo poslovno dejavnost, povezano z železniškim prometom in druge storitve.
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(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo enak
pomen, kot ga določajo drugi predpisi s področja železniškega prometa in prevoza, telekomunikacij in graditve objektov.
II. ŽELEZNIŠKO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
5. člen
(klasifikacija sestavnih delov železniškega
telekomunikacijskega omrežja)
(1) Sestavni deli ŽTK omrežja se razvrščajo po naslednjih kriterijih:
– naprave 1. kategorije so ŽTK sistemi in TKn s signalnovarnostnimi funkcijami, ki s svojim delovanjem oziroma
funkcionalnostjo neposredno sodelujejo pri zagotavljanju varnosti in urejenosti železniškega prometa,
– naprave 2. kategorije so ŽTK sistemi in TKn brez
signalnovarnostne funkcije, ki imajo varnostno relevantne
lastnosti za varno in nemoteno odvijanje železniškega prometa ali zagotavljajo večjo varnost,
– naprave 3. kategorije so ŽTK sistemi in TKn, ki nimajo signalnovarnostnih in varnostno relevantnih funkcij.
(2) Razporeditev obstoječih ŽTK sistemov in TKn je v
skladu s prejšnjim odstavkom tega člena določena v Prilogi
1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Razporeditev novih ŽTK sistemov ali TKn v skladu s
prvim odstavkom tega člena izvede upravljavec na podlagi
mnenja pooblaščenega upravljavca.
6. člen
(dodatne možnosti izrabe ŽTK omrežja)
Če tehnične lastnosti in proste zmogljivosti ŽTK omrežja omogočajo opravljanje telekomunikacijskih storitev, se
lahko te storitve opravljajo kot komercialne storitve na prostem trgu telekomunikacijskih storitev, če je to ekonomsko
upravičeno in če se s tem ne poslabša kakovost osnovnih
storitev ŽTK omrežja, določenih s tem pravilnikom.
7. člen
(obseg ŽTK omrežja)
(1) ŽTK omrežje sestavljajo prenosni mediji, ŽTK sistemi, TKn in terminalne naprave.
(2) Za prenos se lahko uporabljajo žični (kovinski, optični) ali brezžični mediji.
(3) V ŽTK omrežje se lahko vgrajujejo predvsem naslednji ŽTK sistemi in TKn s pripadajočo sistemsko programsko opremo:
– sistemi prenosa,
– kabelski sistemi,
– železniška avtomatska telefonija (ŽAT),
– prometni telekomunikacijski sistem (PTS),
– železniško progovno telefonsko omrežje (PT),
– naprave za radiokomunikacije (RK),
– naprave za registriranje posredovanih sporočil,
– naprave za prenos podatkov in računalniška omrežja,
– naprave za obveščanje potnikov,
– interfonske naprave,
– naprave za prenos in prikaz točnega časa,
– naprave za napajanje telekomunikacijskih naprav,
– naprave za centralni nadzor in upravljanje telekomunikacijskega sistema,
– delilniki, inštalacije in lokalna komunikacijska omrežja in
– ozemljila in druge naprave za zaščito telekomunikacijskih sistemov,
– videonadzorni sistemi.
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(4) Terminalne naprave so:
– telefonski aparati,
– telefaksi,
– telekomunikacijski pulti (TK pulti),
– radijske terminalne naprave,
– računalniški terminali in osebni računalniki ter
– druge terminalne naprave, ki se kot končni element
vgrajujejo pri uporabnikih.
(5) Natančne tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati
posamezni del ŽTK omrežja, so določene s standardi, določenimi v seznamu slovenskih nacionalnih standardov in/ali v
tehničnih specifikacijah za posamezni del ŽTK omrežja.
8. člen
(posebne zahteve)
(1) ŽTK omrežje mora zagotavljati zanesljivost in razpoložljivost, ki se presoja glede na povprečni čas med dvema
zaporednima napakama (MTBF) in/ali povprečni čas odprave okvare (MTTR), in sicer za vsak ŽTK sistem in/ali TKn. Pri
vseh oblikah prenosa se mora zagotavljati prednost sporočilom in obvestilom, ki se oddajajo ob nevarnosti oziroma ob
ogrožanju varnosti železniškega prometa, človeških življenj
ali ob nastanku večje škode na premoženju.
(2) Zanesljivost ŽTK sistema, ki se skladno s 5. členom
tega pravilnika uvrsti v 1. ali 2. kategorijo, se zagotavlja z
vzpostavitvijo redundance. Za zagotovitev redundance se lahko uporabijo tudi drugi telekomunikacijski sistemi v Republiki
Sloveniji ali v tujini, če zagotavljajo iste tehnične funkcionalnosti kot ŽTK sistem, za katerega se redundanca vzpostavlja.
(3) Pri ŽTK sistemih in/ali TKn, ki so skladno s 5. členom tega pravilnika uvrščeni v 1. ali 2. kategorijo, se mora
redundančnost zagotoviti tudi na ravni strojne in programske opreme vitalnih delov posameznih TKn. Za posamezne
vrste TKn so vitalni deli naprave, pri katerih se zahteva
redundančnost, določeni v tehničnih specifikacijah.
(4) Za vsak ŽTK sistem in TKn je zanesljivost in razpoložljivost v skladu s prvim odstavkom tega člena določena v
tehničnih specifikacijah.
9. člen
(ŽTK sistem in TKn)
(1) Obseg in vrsta ŽTK sistemov in TKn, ki se vgrajujejo
v javno železniško omrežje TK, se določata glede na:
– kategorijo železniške proge,
– obseg notranjega in mednarodnega prometa,
– način vodenja in opravljanja prometa,
– opremljenost prog s signalnovarnostnimi napravami,
– obstoječe prenosne medije in telekomunikacijske naprave in
– druge zahteve, ki so določene v tehničnih specifikacijah.
(2) Na TKn se lahko priključi samo terminalna oprema,
ki izpolnjuje tehnične pogoje, določene v tehničnih specifikacijah in/ali standardih določenih v seznamu slovenskih
nacionalnih standardov.
III. POGOJI ZA PROJEKTIRANJE ŽTK OMREŽJA
10. člen
(splošni pogoji)
(1) ŽTK omrežje ne sme v okolje vnašati nepotrebnih
obremenitev, urbanističnih neskladnosti in elektromagnetnih motenj, ki bi presegale dovoljene ravni, ali drugih ovir.
(2) TKn morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– visoko stopnjo zanesljivosti delovanja, modularnost
in hitro zamenljivost posameznih elementov v primeru napak,
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– daljinsko upravljanje in nadzor ter minimalni obseg
vzdrževanja,
– povezljivost z drugimi telekomunikacijskimi omrežji in
obstoječimi napravami v ŽTK omrežju,
– varnost naprav in ljudi ter
– odpornost na elektromagnetne motnje, ki jih povzroča okolje.
(3) Pri izvedbi TKn se mora zagotoviti tehnološko-tehnična enotnost ŽTK omrežja oziroma njegovih delov. Upoštevati
se morajo preverjeni dosežki razvitih telekomunikacijskih tehnologij za potrebe železnic in tudi drugi preverjeni in uveljavljeni tehnološki dosežki glede strojne in programske opreme.
(4) ŽTK omrežje mora biti varno pred vdori iz drugih
telekomunikacijskih omrežij.
(5) Upoštevati se morajo vplivi enosmernih in izmeničnih
tokov vozne mreže na progah, kjer taka nevarnost obstaja.
(6) Radiokomunikacijske naprave in sistemi morajo delovati na tistih frekvenčnih področjih, ki jih pristojen organ, v
skladu z določbami predpisov, ki urejajo to področje, dodeli
za uporabo v železniškem prometu.
(7) Pri terminalnih napravah, ki se nameščajo pri uporabnikih, se mora upoštevati njihov ergonomski in ekološki
vidik. Terminalne naprave morajo ustrezati standardom, ki
določajo raven elektromagnetnega sevanja in varnosti za
uporabnika. Terminalne naprave morajo biti na TKn povezane tako, da je zagotovljeno nemoteno in varno delo uporabnikov.
(8) Za tehnične prostore, v katere se nameščajo ŽTK
sistemi in TKn, se morajo upoštevati določila tehničnih specifikacij. Za posamezno vrsto opreme pa se morajo upoštevati
tudi zahteve in priporočila proizvajalcev opreme, glede klimatskih in drugih razmer. Če se v istem prostoru predvideva več
vrst TKn, ki imajo različne zahteve, se upoštevajo najstrožje.
(9) Dostop do ŽTK sistemov in TKn se mora izvesti
tako, da je omogočen samo strokovnemu osebju. Dostop
nepooblaščenim osebam se fizično onemogoči, tako da se
TKn namesti v samostojen prostor ali ohišje, ki ga je mogoče zakleniti.
11. člen
(pogoji za projektanta)
Projektiranje ŽTK sistemov in TKn lahko opravljajo le
projektanti, ki lahko zagotovijo izdelavo projektne in tehnične dokumentacije s strokovnjaki, ki imajo opravljen strokovni izpit po zakonu o graditvi objektov s področja ŽTK omrežja in osnov železniškega prometa.
12. člen
(opremljenost delovnih mest)
(1) Delovna mesta, ki sodelujejo pri vodenju prometa
vlakov na javni železniški infrastrukturi (izvršilna delovna mesta), se morajo opremiti:
– z železniškim telefonskim priključkom,
– s telekomunikacijskim pultom PTS,
– s pomožnim telefonom in
– s povezavo za podatkovne prenose ali
– z ustrezno novejšo tehnično rešitvijo.
(2) Delovna mesta, na katerih delavci sodelujejo pri
vodenju prometa vlakov na progah, ki so opremljene s sistemom RDZ, morajo ob opremi, določeni v prvem odstavku
tega člena, imeti tudi ustrezno opremo, ki omogoča komuniciranje po tem sistemu.
(3) Delovna mesta, ki so pomembna za odvijanja nemotenega in varnega javnega železniškega prometa, morajo
ob opremi, določeni v prvem odstavku tega člena, imeti tudi
ustrezno opremo za prikaz točnega časa. Za slednje se
mora na vidnem mestu v prostoru vgraditi službena ura.
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(4) Minimalna obvezna opremljenost posameznih delovnih mest s telekomunikacijskimi napravami, pomembnih
za varno in nemoteno odvijanje železniškega prometa na
JŽI, je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
glede na naslednje kategorije opremljenosti prog:
– proge, ki so v celoti daljinsko vodene iz centra vodenja prometa, pri čemer je opremljenost celotne proge s
sistemom RDZ obvezna,
– proge, ki so opremljene s sistemom RDZ, niso pa
daljinsko vodene iz centra vodenja prometa in
– proge, ki niso niti daljinsko vodene niti niso opremljene s sistemom RDZ.
13. člen
(železniška avtomatska telefonija – ŽAT)
(1) ŽAT mora biti izvedena tako, da:
– zagotavlja govorno komunikacijo med uporabniki poslovnega področja in področja operativnih del pri vodenju
prometa, znotraj celotnega javnega železniškega omrežja v
Republiki Sloveniji ter tudi na ravni mednarodnega železniškega telefonskega omrežja in z uporabniki javnega telefonskega omrežja,
– omogoča druge telefonske storitve ter podatkovne
komunikacije med uporabniki poslovnega področja in področja operativnih del pri vodenju prometa, znotraj celotnega javnega železniškega omrežja v Republiki Sloveniji ter
tudi na ravni mednarodnega železniškega telefonskega
omrežja in z uporabniki javnega telefonskega omrežja,
– je povezljiv z drugimi ŽTK sistemi in TKn v okviru ŽTK
omrežja in združljiv z obstoječo tehnologijo ter zagotavlja
daljinsko upravljanje in nadzor sistema in posameznih njegovih elementov,
– omogoča vzpostavitev zvez v dohodni in odhodni
smeri brez posredovanja operaterja in
– omogoča enostavno nadgradnjo na ravni strojne in
programske opreme.
(2) Shema oštevilčenja ŽAT mora biti usklajena s številčno shemo, določeno v UIC objavah, ki urejajo železniško
telefonsko številčno shemo, in s shemo oštevilčenja, ki jo
določajo predpisi o telekomunikacijah v Republiki Sloveniji.
14. člen
(prometni telekomunikacijski sistem – PTS)
(1) PTS mora zagotavljati komunikacijsko podporo za
potrebe delovnih mest, ki sodelujejo pri zagotavljanju in
izvajanju varnega in urejenega železniškega prometa. Sistem PTS je sistem, ki je sestavljen iz centralne naprave,
pultov TK in vmesnikov. Podpirati mora zlasti:
– celotno funkcionalnost za potrebe železniške progovne telefonije,
– dispečerske povezave in povezave za potrebe ENP,
– povezljivost z UKV napravami, omrežjem ŽAT in s
sistemi za avtomatsko najavo vlakov,
– terminalne postajne naprave, zlasti interfonske povezave, ozvočenje za potniške in službene potrebe, telefonske povezave na postajnih področjih, priklop terminalne naprave in prenos podatkovnih informacij in informacij za klic v
sili (SOS),
in zagotavljati:
– določene – omejene – funkcionalnosti telefonske
centrale,
– ustrezen vmesnik za priklop naprave za registracijo
pogovorov in
– prikaz točnega časa, ki mora biti sinhroniziran z ostalimi napravami za prikaz časa, skladno s tretjim odstavkom
22. člena tega pravilnika.
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(2) Vstopanje v PTS iz ŽAT omrežja ali javnega telefonskega omrežja mora biti izvedena tako, da ni ogrožena urejenost in varnost železniškega prometa.
15. člen
(pomožni telefon – PT)
(1) PT se mora vgraditi povsod, kjer je vgrajen pult TK
PTS.
(2) Zagotavljati mora govorno komunikacijo po progovnih vodih med dvema sosednjima postajama in postajami na
pripadajočem odseku proge.
(3) PT morajo biti med seboj povezani neposredno
preko kovinskih prenosnih medijev.
(4) Napajanje mora biti izvedeno z lokalnimi baterijami
(LB), pri tem mora baterija zagotavljati najmanj 72-urno avtonomijo delovanja.
16. člen
(napajalni sistemi)
(1) Napajalni sistem obsega:
– priključek napajanja iz javnega energetskega omrežja 230/400 V ≈ – primarni napajalni vir,
– napajalno napravo, ki pretvarja energijo iz javnega
energetskega omrežja v takšno obliko, kot je za telekomunikacijske naprave in sisteme predpisana,
– baterije.
(2) Napajanje iz javnega energetskega omrežja se mora projektirati tako, da je zagotovljen dovod iz dveh neodvisnih javnih virov, če to omogoča javno energetsko omrežje
in če je to ekonomsko upravičeno. Vsi drugi pogoji za priključitev morajo biti skladni s predpisi, ki veljajo za javne
energetske priključke.
(3) Pri projektiranju napajalne naprave za napajanje
ŽTK sistemov in TKn se mora upoštevati enosmerno napajanje v okviru nizkih napetosti (U < 50 V =).
(4) Napajalna naprava mora ŽTK sistemom in TKn ob
izpadu primarnega napajalnega vira zagotavljati samostojno
rezervno napajanje (avtonomija), in sicer:
– najmanj 8 ur, če je napajalna naprava daljinsko nadzorovana in
– najmanj 12 ur, če napajalna naprava ni daljinsko nadzorovana.
(5) Če je napajanje ŽTK sistemov in TKn podprto tudi z
agregatskim virom napajanja, mora napajalna naprava omogočati najmanj 1-urno samostojno rezervno napajanje (avtonomijo). Pri tem je pogoj, da se agregat vključi avtomatično
ob izpadu primarnega napajalnega vira. Pri ročnem zagonu
agregata se mora zagotoviti samostojno rezervno napajanje
v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
(6) Napajanje s stabilnim agregatom se načrtuje glede
na obseg in pomen ŽTK sistemov in/ali TKn, ki so vgrajene
na konkretni lokaciji, ter njihovega vpliva na varnost in urejenost železniškega prometa.
(7) Samostojno rezervno napajanje (avtonomija) se zagotavlja z baterijskim napajanjem. Uporabljene morajo biti
kakovostne vrste baterij in upoštevane vse varnostne zahteve,
ki veljajo za delo z nevarnimi in zdravju škodljivimi snovmi.
(8) Uporabljati se morajo takšni tipi baterij, ki ne zahtevajo posebne ureditve prostora.
(9) Napajalni sistemi morajo omogočati nadgradljivost,
modularnost in daljinsko upravljanje in nadzor vseh delov, ki
jih sestavljajo, vključno z možnostjo daljinskega vklopa in
izklopa napajalne naprave in agregata.
17. člen
(radiokomunikacijski sistemi)
(1) Radiokumunikacijski sistemi se uporabljajo pri prometno operativnih delih v javnem železniškem prometu in
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drugih delih, ki so povezana z železniškim prometom, ter pri
vzdrževanju javne železniške infrastrukture. Uporabljajo se
lahko:
– sistemi UKV na frekvenčnih območjih, ki jih odobri
pristojni organ,
– analogni sistem radiodispečerskih zvez (sistem RDZ)
in
– drugi radiokomunikacijski sistemi, ki so razviti za potrebe železnic (npr. GSM-R).
(2) Analogni sistem radiodispečerskih zvez (RDZ) mora
zagotavljati zanesljiv prenos kodiranih sporočil oziroma nalogov med strojevodjem in vlakovnim dispečerjem za potrebe varnega in urejenega železniškega prometa. Omogočati
mora tudi govorno sporazumevanje med železniškimi izvršilnimi delavci, ki sodelujejo pri premikalnih vožnjah na območju postaj in pri vlakovnih vožnjah na odprti progi.
(3) Vlečna vozila, ki vozijo na železniških progah v
Republiki Sloveniji, ki so opremljene s sistemom RDZ, morajo biti opremljena z napravami analognega sistema radiodispečerskih zvez ali drugimi sorodnimi napravami (GSMR).
(4) Sistem UKV se lahko uporabljajo za govorno komunikacijo železniškega izvršilnega osebja na območju ene
postaje in za komunikacijo vzdrževalnega osebja.
(5) Za pokrivanje večjih postajnih področij se lahko
vgrajujejo tudi repetitorske postaje UKV.
(6) UKV sistemi se morajo projektirati tako, da je onemogočeno vpadanje ali vnašanje motečih signalov iz drugih
neželezniških, javnih ali zasebnih radiokomunikacijskih sistemov.
(7) Zaradi prenosa sporočil, ki imajo vpliv na varnost in
urejenost železniškega prometa, se mora za vse radiokomunikacijske sisteme zagotoviti možnost registriranja vseh prenešenih sporočil.
(8) Pri projektiranju radiokomunikacijskih sistemov se
morajo upoštevati dodeljeni kanali znotraj frekvenčnih območij za železniški promet.
18. člen
(sistemi prenosa)
(1) Sistemi prenosa se uporabljajo za potrebe povezovanja posameznih samostojnih TKn v ŽTK omrežju v funkcionalno sklenjeno celoto.
(2) Projektirani morajo biti tako, da:
– so združljivi s sistemi prenosa drugih železniških
uprav in sistemi prenosa drugih domačih in tujih telekomunikacijskih sistemov, v skladu z določbami zakona o telekomunikacijah,
– zagotavljajo zanesljivost in razpoložljivost ter redundančnost na ravni opreme in prenosnih poti in
– omogočajo daljinsko upravljanje in nadziranje do ravni terminalnega priključka (porta).
19. člen
(prenosni mediji)
(1) Pri projektiranju žičnih prenosnih medijev (kovinski
in optični) je treba upoštevati vrste, tipe, zmogljivosti in konstrukcijo kovinskih in optičnih kablov, glede na:
– kategorijo proge,
– način polaganja kabla,
– potrebno število vodnikov glede na potrebno zmogljivost prenosa in glede na prenosni sistem in
– zunanje vplive, zlasti vpliv elektrovleke in atmosferske razelektritve.
(2) Pri projektiranju brezžičnih povezav se morajo upoštevati značilnosti razprostiranja elektromagnetnih valovanj in
splošni predpisi o telekomunikacijah.
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20. člen
(progovno telefonsko omrežje)
(1) Progovno telefonsko omrežje mora zagotavljati govorno sporazumevanje med komunikacijskimi mesti ob železniški progi in izvršilnimi delovnimi mesti vodenja prometa
ter vzdrževalnimi službami infrastrukture.
(2) Izvršilna delovna mesta vodenja prometa, kjer mora
biti zagotovljena govorna komunikacija, se določijo na podlagi naslednjih kriterijev:
– kategorije železniške proge,
– načina vodenja in upravljanja prometa in
– opremljenosti prog z SV napravami.
(3) Komunikacijska mesta ob železniški progi se morajo projektirati v skladu z določili tehnične specifikacije, ki za
vsako telekomunikacijsko mesto ob progi določa vrsto, tip,
mesto vgradnje in vezalni načrt.
(4) Komunikacijska mesta ob progi se morajo izvesti
tako, da so združljiva s sistemom PTS.
(5) Progovno telefonsko omrežje mora obsegati naslednje vrste povezav:
– čuvajniški vod: to je vrsta govorne povezave, ki se
mora izvesti kot omnibusni vod in povezuje dve sosednji
postaji – prometnika. Nanj morajo biti priključena vsa komunikacijska mesta, in sicer paralelno. Služi za opravljanje
prometno operativnih del;
– gradbeni vod: to je vrsta govorne povezave, ki povezuje ustrezno delovno mesto izvajalca vzdrževanja prog s
komunikacijskimi mesti na določenem progovnem odseku
in vse postaje na tem odseku. Vsi priključki morajo biti
priključeni na vod paralelno;
– signalnovarnostni vod: to je vrsta govorne povezave,
ki povezuje ustrezno delovno mesto izvajalca vzdrževanja
signalnovarnostnih in/ali telekomunikacijskih naprav s komunikacijskimi mesti na določenem progovnem odseku in
vse postaje na tem odseku. Vsi priključki morajo biti priključeni na vod paralelno;
– elektroenergetski vod: to je vrsta govorne povezave,
ki povezuje ustrezno delovno mesto izvajalca vzdrževanja
elektroenergetskih naprav, elektronapajalno(e) postaje s komunikacijskimi mesti na določenem progovnem odseku in
vse postaje na tem odseku. Vsi priključki morajo biti priključeni na vod paralelno;
– nezgodni vod: to je vrsta govorne povezave, ki povezuje ŽAT omrežje s komunikacijskimi mesti na določenem
progovnem odseku in vse postaje na tem odseku. Vsi priključki morajo biti priključeni na vod paralelno. Povezava v
ŽAT omrežje je lahko avtomatska ali pa preko posredovalnega mesta.
Vse povezave se morajo zaključiti na pultu PTS in na
pomožnem telefonu.
(6) Poleg zgoraj naštetih povezav, se morajo na območjih postaj zagotavljati tudi naslednje vrste povezav:
– kretniški vod: izveden mora biti kot lokalni vod, ki
povezuje kretniško območje (postojanko) in prometnika;
– uvozni/izvozni vod: izveden mora biti kot lokalni vod,
ki povezuje uvozni/izvozni signal in prometnika.
(7) Pri vseh novogradnjah in modernizacijah železniških prog v Republiki Sloveniji se progovno telefonsko omrežje iz petega odstavka tega člena projektira tako, da se
število vodov zmanjša na:
– prometni vod, ki mora združevati čuvajniški vod in
nezgodni vod v enoten vod s funkcionalnostjo, kot je opisana v petem odstavku tega člena;
– infrastrukturni vod, ki mora združevati elektroenergetski vod, gradbeni vod in signalnovarnostni vod v enoten
vod s funkcionalnostjo, kot je opisana v petem odstavku
tega člena.
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Tudi v tem primeru se morata oba voda zaključiti na
pultu PTS in na pomožnem telefonu.
(8) Ne glede na to, ali je progovno telefonsko omrežje
projektirano v skladu s petim ali sedmim odstavkom tega
člena, mora biti upoštevano pravilo, da ima prometni vod
(čuvajniški in nezgodni) pri vzpostavljanju povezav prednost.
21. člen
(naprave za registriranje)
(1) Naprave za registriranje telefonskih pogovorov in
drugih sporočil, ki se prenašajo po ŽTK sistemih in TKn,
morajo zagotavljati njihovo kakovostno in dolgotrajno shranjevanje na primernih medijih.
(2) Omogočati morajo registracijo vseh telefonskih zvez
in drugih sporočil, ki so pomembna za zagotovitev varnosti
in urejenosti prometa.
(3) Čas shranjevanja registriranih pogovorov in sporočil, ne sme biti krajši od 48 ur.
(4) Naprave za registriranje morajo imeti daljinsko signaliziranje stanja delovanja. Naprava ali programska oprema
z enako funkcionalnostjo, ki prikazuje stanje delovanja, se
mora vgraditi na delovnem mestu, ki je zasedeno 24 ur in
7 dni v tednu.
22. člen
(naprave za merjenje časa)
(1) Naprave za merjenje časa, ki prikazujejo točen čas,
se morajo vgraditi:
– na izvršilna delovna mesta vodenja prometa in
– na mesta, ki jih določa predpis o opremljenosti železniških postaj in postajališč.
(2) Urna naprava iz prve alinee prejšnjega odstavka je
službena ura, ki mora imeti sekundni prikaz časa.
(3) Vse urne naprave morajo biti sinhronizirane z virom
točnega časa natančneje od ± 500 ms.
23. člen
(drugi ŽTK sistemi in TKn)
(1) Drugi ŽTK sistemi in TKn so zlasti ozemljila, prenapetostne zaščite, lokalna ožičenja in drugi sistemi in naprave, ki niso opisani v 13. do 22. členu tega pravilnika.
(2) Pri projektiranju teh sistemov in naprav se smiselno
uporabljajo določbe 10. člena tega pravilnika.
(3) Tehnične in funkcionalne zahteve drugih ŽTK sistemov in TKn so določene v tehničnih specifikacijah.
IV. GRADNJA, PREIZKUŠANJE IN OBRATOVANJE ŽTK
SISTEMOV IN TKn
24. člen
(splošni pogoji)
(1) ŽTK sisteme in TKn lahko gradi izvajalec, ki ima
strokovnjake z opravljenim strokovnim izpitom po zakonu o
graditvi objektov s področja ŽTK omrežja in osnov železniškega prometa.
(2) Pred začetkom dela mora izvajalec gradnje ŽTK
sistemov in TKn izdelati plan gradnje in montaže, ki ga
morata potrditi upravljavec in izvajalec vzdrževanja.
(3) Plan gradnje iz prejšnjega odstavka mora določiti
način odvijanja prometa ter zavarovanje prometa in potnikov
med gradnjo in do predaje ŽTK sistemov in TKn v redno
obratovanje.
(4) Graditi je treba tako, da so čim manj ovirani poslovni procesi in da nista ogroženi varnost in urejenost prometa.
(5) Za ŽTK sisteme in TKn, ki so v skladu s 5. členom
tega pravilnika razvrščeni v 1. in 2. kategorijo, mora proizva-
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jalec predložiti izjavo o skladnosti, skupaj s certifikatom in
preizkusnim poročilom.
(6) Za ŽTK sisteme in TKn, ki so v skladu s 5. členom
tega pravilnika razvrščene v 3. kategorijo mora proizvajalec
predložiti izjavo o skladnosti, s katero na lastno odgovornost
potrdi, da so ŽTK sistemi in TKn v skladu s predpisanimi
tehničnimi zahtevami.
(7) Posamezne TKn je potrebno označiti s predpisanimi znaki skladnosti.
25. člen
(nadzor gradnje)
(1) Gradnjo ŽTK sistemov in TKn nadzira nadzornik v
skladu z zakonom o graditvi objektov in predpisi, ki urejajo
varnost železniškega prometa.
(2) Osebe, ki nadzirajo gradnjo ŽTK sistemov in TKn,
morajo izpolnjevati s splošnimi predpisi o graditvi objektov
določene pogoje za izvajanje nadzora in imeti po zakonu o
graditvi objektov opravljen strokovni izpit s področja poznavanja ŽTK omrežja in osnov železniškega prometa.
(3) Zraven nalog, ki so določene v zakonu o graditvi
objektov, opravlja nadzornik tudi nadzor skladnosti izvedbe
zavarovanja železniškega prometa.
(4) Če nadzornik ugotovi neskladnosti po določilih prejšnjega odstavka, lahko takoj odredi zaustavitev izvajanja del.
Dela se lahko nadaljujejo šele po odpravi vseh vzrokov ali
po pojasnitvi razlogov zanje.
(5) Če se pri gradnji posega v obstoječe ŽTK sisteme
in/ali TKn ali če se pri gradnji ŽTK sistemov in/ali TKn
posega v druge sestavne dele proge, ima vzdrževalno osebje Izvajalca vzdrževanja enake pristojnosti, kot so določene
za nadzornika v tretjem in četrtem odstavku tega člena. Če
odredi zaustavitev izvajanja del, mora o tem takoj obvestiti
tudi nadzornika.
(6) Gradnjo ŽTK sistemov in TKn, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, nadzira nadzornik, ki
ga imenuje investitor. Za nadzor se smiselno uporabljajo
določbe zakona o graditvi objektov o nadzoru in določbe
tega člena.
26. člen
(gradnja z gradbenim dovoljenjem)
(1) ŽTK sistemi in TKn, za katere je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, se preizkušajo pred tehničnim pregledom po zakonu o graditvi objektov, če so zgrajeni pred
ostalimi železniškimi sistemi in napravami (signalnovarnostne, gradbene), in je njihovo delovanje pogoj za nemoteno
izvajanje železniškega prometa. V času preizkušanja mora
biti zagotovljena varnost in urejenost železniškega prometa
in ljudi.
(2) ŽTK sistemi in TKn iz prejšnjega odstavka se preizkušajo po postopku, predpisanem v protokolu preizkušanja
za določen ŽTK sistem ali TKn. Če novo vgrajena naprava
ali sistem vpliva na druge, že vgrajene naprave ali sisteme,
se morajo v postopek preizkušanja vključiti tudi te, in sicer v
obsegu, kot je za ugotovitev stanja potrebno.
(3) Protokol preizkušanja se določi v projektni dokumentaciji, na podlagi zahtev določenih v tehnični specifikaciji in/ali standardu določenem v seznamu slovenskih nacionalnih standardov za posamezni ŽTK sistem ali TKn.
(4) Upravljavec imenuje in skliče komisijo za preizkus
najmanj osem dni pred predvidenim zaključkom del na osnovi pisnega obvestila izvajalca. Komisijo sestavljajo najmanj
predstavnik investitorja, nadzora, izvajalca vzdrževanja in pooblaščenega upravljavca.
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(5) ŽTK sisteme in TKn preizkuša izvajalec gradnje ob
prisotnosti komisije za preizkus.
(6) Po uspešnem preizkušanju komisija izdela zapisnik
o preizkušanju, ki je sestavni del dokumentacije za tehnični
pregled. Na podlagi pozitivne ocene se lahko za ŽTK sisteme in TKn odredi poskusno obratovanje, vendar šele tedaj,
ko je izdelano Navodilo za uporabo TKn in za njeno vzdrževanje, ter sta uporabnik in izvajalec vzdrževanja z njima
seznanjena.
(7) Medtem ko TKn poskusno obratuje, jo mora izvajalec gradnje nenehno nadzorovati. Stroške nastalih nepravilnosti zaradi pomanjkljive gradnje ali vgradnje slabih materialov poravna izvajalec gradnje, stroške zaradi projektantskih
napak pa projektant.
(8) Po poskusnem obratovanju se opravi tehnični pregled v skladu s splošnimi predpisi o graditvi objektov.
27. člen
(gradnja brez gradbenega dovoljenja)
(1) Če za gradnjo ŽTK sistemov in TKn ni potrebno
gradbeno dovoljenje, se smiselno uporabijo določbe
drugega do sedmega odstavka 26. člena tega pravilnika.
(2) Po poskusnem obratovanju se opravi interni tehnični pregled, ki ga opravi komisija za preizkušanje. Za delo
komisije, ki opravlja interni tehnični pregled, se smiselno
uporabijo določila zakona o graditvi objektov glede tehničnega pregleda.
(3) Na osnovi uspešno opravljenega internega tehničnega pregleda se ŽTK sistemi in TKn vključijo v redno obratovanje.
28. člen
(dokumentacija za predajo ŽTK sistemov in TKn v redno
obratovanje)
(1) Izvajalec gradnje je dolžan pred preizkušanjem TKn
in objektov predložiti izvajalcu vzdrževanja poleg druge dokumentacije tudi tehnično navodilo o TKn.
(2) Tehnično navodilo o TKn mora vsebovati: tehnične
podatke z načrti, opis delovanja, način vzdrževanja in ravnanje z napravo.
(3) Na podlagi tehničnega navodila izvajalec gradnje v
sodelovanju z izvajalcem vzdrževanja in uporabniki, izdela
navodilo za uporabo TKn. Na podlagi tega splošnega navodila pa nato isti izdelajo tudi podrobno navodilo za uporabo
TKn za vsako posamezno mesto njene vgradnje.
(4) Navodilo za uporabo mora vsebovati za uporabnika
potrebne tehnične podatke ter načine uporabe TKn.
(5) Izvajalec gradnje mora pred predajo ŽTK sistema ali
TKn v redno obratovanje predati:
– projekt izvedenih del,
– dokazila o odpravljenih pomanjkljivostih,
– spisek vseh rezervnih delov z oznakami, kodami,
proizvajalcem in karakteristikami,
– programsko opremo za upravljanje sistema ŽTK in/ali
TKn in
– programsko opremo za vzdrževanje sistema ŽTK
in/ali TKn.
(6) Izvajalec gradnje je, ob sodelovanju investitorja in
izvajalca vzdrževanja, dolžan izdelati in predati investitorju
tudi navodila za vzdrževanje, ki opredeljujejo postopke, načine in normative vzdrževanja nove TKn v njenem življenjskem obdobju. Priložiti mora tudi seznam priporočenega
rezervnega materiala in za vzdrževanje potrebno programsko opremo.
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V. VZDRŽEVANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV
IN NAPRAV

gibanja na železniškem območju (varnost pri delu) ter temeljna znanja o nevarnostih poseganja v naprave 1. in 2. kategorije.

1. Splošno

33. člen
(organiziranost izvajalca vzdrževanja)
(1) Izvajalec vzdrževanja mora naprave vzdrževati v skladu s tem pravilnikom in biti organiziran na način, da zagotavlja:
– najkrajši možen čas odprave motenj in napak,
– prednostno odpravo napak na napravah 1. in 2. kategorije,
– ekonomično izrabo kadrovskih in tehničnih zmogljivosti,
– vzdrževanje s čim manjšimi stroški,
– notranji nadzor nad vzdrževalnimi in drugimi deli,
– opravljanje drugih del, ki so potrebna za delovanje
ŽTK omrežja in
– jasno kadrovsko odgovornost za pravilnost delovanja
posameznih TKn in/ali ŽTK sistemov.

29. člen
(zahteve za vzdrževanje)
Z vzdrževanjem ŽTK sistemov in TKn se mora zagotavljati:
– zanesljivo in kakovostno delovanje TKn v njihovi življenjski dobi;
– zmanjševanje števila napak oziroma najvišjo mogočo
raven razpoložljivosti ŽTK omrežja;
– odprava napak v rokih, ki jih predpisuje ta pravilnik in
– podaljševanje življenjske dobe ŽTK sistemov in TKn.
30. člen
(načini vzdrževanja)
Določila iz prejšnjega člena se zagotavljajo z:
– rednim vzdrževanjem, ki obsega vsa dela, s katerimi
se zagotavlja nemoteno, zanesljivo, neprekinjeno in kakovostno delovanje posameznih TKn, ŽTK sistemov in ŽTK omrežja kot celote;
– investicijskim vzdrževanjem, ki obsega večje vzdrževalne posege na TKn ali ŽTK sistemih, če zaradi dotrajanosti in starosti, tehnološke zastarelosti ali neprimernosti teh
naprav ali sistemov z njihovim rednim vzdrževanjem ni več
mogoče zagotavljati tehnično brezhibnega in zanesljivega
delovanja ali če sta obseg in intenzivnost rednega vzdrževanja ekonomsko neupravičena in
– takojšnjo odpravo morebitnih motenj in napak.
2. Izvajalec vzdrževanja ŽTK omrežja
31. člen
(izvajalec vzdrževanja)
(1) Izvajalec vzdrževanja mora razpolagati z:
– v skladu s 32. členom tega pravilnika ustrezno usposobljenim osebjem,
– ustreznimi prostori,
– ustreznim orodjem in merilno opremo,
– ustreznimi rezervnimi deli in materialom ter
– ustreznimi delovnimi zaščitnimi sredstvi.
(2) Izvajalec vzdrževanja lahko za posamezna vzdrževalna dela najame zunanjega izvajalca, pri čemer mora tudi
ta izpolnjevati vse pogoje, ki so določeni v prejšnjem odstavku tega člena. Izvajalec vzdrževanja mora v tem primeru
izvajati stalni nadzor in odgovarja za izvedbo vzdrževalnih
del v celoti.
32. člen
(pogoji za vzdrževalno osebje)
(1) Izvajalec vzdrževanja mora imeti zadostno število
osebja, ki je strokovno usposobljeno za vzdrževanje posamezne vrste ŽTK sistemov in TKn.
(2) Vzdrževalno osebje za vzdrževanje ŽTK sistemov in
TKn 1. in 2. kategorije, ki je po predpisu o delovnih mestih
izvršilnih železniških delavcev opredeljeno kot izvršilno železniško osebje, mora imeti opravljen železniški strokovni
izpit, glede na stopnjo strokovne izobrazbe, po predpisu o
strokovni izobrazbi izvršilnih železniških delavcev. O teh delavcih mora izvajalec vzdrževanja voditi posebno evidenco.
(3) Za vzdrževalno osebje, ki vzdržuje ŽTK sisteme in
TKn, ki so v skladu s 5. členom razporejeni v 3. kategorijo,
ni obvezno opravljanje železniškega strokovnega izpita. To
osebje mora imeti opravljen izpit s področja varnega dela in

34. člen
(dokumentacija za vzdrževanje)
(1) Izvajalec vzdrževanja se mora pri svojem delu ravnati po dokumentaciji za vzdrževanje, ki obsega:
– navodila za vzdrževanje in
– tehnično dokumentacijo za posamezne sisteme in
naprave.
(2) Tehnična dokumentacija obsega predvsem:
– projekt izvedenih del,
– dokumentacijo o izvedenih spremembah in rekonstrukcijah,
– programsko opremo za sisteme in naprave,
– navodila proizvajalcev,
– tehnične podatke in načrte,
– opis delovanja.
(3) Navodila za vzdrževanje so obvezni sestavni del
vzdrževalne dokumentacije. V njih se morajo določiti:
– število in posebna usposobljenost osebja za določen tip TKn ali ŽTK sistema;
– potrebno orodje;
– potrebna merilna in preizkusna oprema;
– minimalni obseg rezervnih delov po načelu: 1 rezervni del na X naprav;
– potrebna delovna zaščitna sredstva;
– postopki dela pri rednem vzdrževanju (način nadzora, vsebina pregledov);
– pogostnost rednega vzdrževanja (pregledov);
– meritve z navedbo referenčnih vrednosti ter dovoljena odstopanja
– način dela in zavarovanje prometa in (ali) delavcev,
če se dela izvajajo med prometom – določila o varnosti – za
naprave razporejene v 1. in 2. kategorijo;
– pogoji skladiščenja rezervnega materiala;
– način in obseg vodenja evidenc o napravi-(ah) (knjiga spremljanja del, sprememb, pregledov in napak);
– zagotovitev odvijanja varnega prometa med izključitvijo naprave iz obratovanja med vzdrževanja in
– postopki odprave napak.
3. Redno vzdrževanje
35. člen
(redno vzdrževanje)
(1) Redno vzdrževanje se za naprave v njihovi življenjski dobi, kakršno je predvidel proizvajalec, zagotavlja z rednim nadzorom in občasnimi pregledi. Slednji obsegajo tudi
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vsa, za posamezno vrsto TKn ali ŽTK sistema, predpisana
vzdrževalna dela.
(2) Glede na tehnične možnosti posamezne TKn ali
ŽTK sistema se ti lahko nadzirajo tudi z daljinskim sistemom
nadzora, sicer pa z rednim nadzorom na napravi.
(3) TKn in ŽTK sistemi se morajo pregledati v rednih
obdobjih, ki so določena v Prilogi 1. Predpisana so minimalna obdobja. Če je proizvajalec priporočil pogostejše preglede, se to opredeli v navodilu za vzdrževanje za konkretni tip
naprave. O opravljenih pregledih se vodi evidenca v knjigi
spremljanja del in pregledov, ki se nahaja pri sami napravi.
Vzdrževalci vanjo vpisujejo preglede, opravljena dela in napake.
(4) Za druge TKn in ŽTK sisteme se izvajajo pregledi v
obdobjih, ki so določeni z navodilom za vzdrževanje.
(5) Za vodenje evidence o opravljenih pregledih je odgovoren vodja organizacijske enote vzdrževanja za posamezne TKn in/ali ŽTK sisteme.
(6) Pri TKn, ki niso daljinsko nadzorovane, se nadzor
združi s pregledom, če z notranjo organiziranostjo in razporedom del izvajalca vzdrževanja ni drugače predvideno.
36. člen
(vodenje evidenc rednega vzdrževanja)
(1) O ŽTK sistemih in TKn, ki so po 5. členu tega
pravilnika uvrščene v 1. ali 2. kategorijo, se mora voditi
knjiga o spremljanju del, pregledih in napakah.
(2) Podrobna vsebina vodenja evidence se določi v
navodilih za vzdrževanje za posamezno TKn.
(3) Za TKn in ŽTK sisteme, kjer je to tehnično mogoče,
se vsi posegi, spremembe in napake zapisujejo kot datoteka zgodovine dogodkov na elektronskem mediju. Pri tem
veljajo enaka določila o hranjenju kot za papir.
(4) Za vodenje evidenc je odgovoren vodja organizacijske enote vzdrževanja za osamezene TKn in/ali ŽTK sisteme.
(5) Izvajalec vzdrževanja lahko predlaga tudi drugačen
način vodenja evidenc, pri tem pa mora biti zagotovljen vsaj
enak obseg vsebine, kot je to predpisano s tem pravilnikom.
Predlog mu potrdi pooblaščeni upravljavec oziroma upravljavec.
37. člen
(redno vzdrževanje po izteku življenjske dobe naprave)
(1) Po izteku življenjske dobe naprave, kakršno predvidi proizvajalec, se mora redno vzdrževanje opravljati s:
– pogostejšimi pregledi;
– preventivno zamenjavo kritičnih delov naprav.
(2) O stanju naprav in njihovi izrabljenosti mora izvajalec vzdrževanja najmanj šest mesecev pred iztekom njihove
življenjske dobe pisno obvestiti pooblaščenega upravljavca
in/ali upravljavca. Obvestilo mora vsebovati:
– predlog ukrepov za zagotovitev normalnega delovanja TKn in
– oceno predvidenega povečanja stroškov vzdrževanja.
(3) Če predlagani ukrepi iz prejšnjega odstavka niso
uvedeni, naprava pa brez tega ne bi več zagotavljala varnosti in urejenosti železniškega prometa, jo mora izvajalec
vzdrževanja izločiti iz obratovanja in o tem obvestiti upravljavca in/ali pooblaščenega upravljavca.
38. člen
(nadzor nad vzdrževanjem)
(1) Pooblaščeni upravljavec nadzira stanje ŽTK omrežja in njegovo vzdrževanje.
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(2) Upravljavec nadzira delo pooblaščenega upravljavca in ima pravico do vpogleda v obvezne evidence, ki so
predpisane s tem pravilnikom.
39. člen
(dostop do prostorov)
(1) Delavci izvajalca vzdrževanja, določeni v prvem in
drugem odstavku 32. člena, morajo imeti zagotovljen samostojen dostop do vseh tehničnih prostorov, v katerih se
nahajajo naprave, ki jih mora izvajalec vzdrževati, če imajo
opravljen strokovni izpit v skladu z drugim ali tretjim odstavkom 32. člena tega pravilnika. Če so v tehničnem prostoru
nameščene tudi druge naprave, ki niso predmet vzdrževanja, delavci izvajalca vzdrževanja v njih ne smejo posegati.
(2) O vstopu v prostore, navedene v tem členu, se vodi
knjiga vstopov. Vanjo tisti, ki jim je dovoljen vstop v te prostore, vpisujejo naslednje podatke: ime in priimek osebe,
podatki o času vstopa, namen vstopa, čas zapustitve prostora.
(3) Delavec izvajalca vzdrževanja mora imeti zagotovljen samostojen dostop ali dostop v spremstvu tretje osebe
tudi v prostore, ki niso tehnični, če je v njih nameščena
telekomunikacijska oprema, ki jo osebje izvajalca vzdržuje.
(4) V primeru iz drugega odstavka tega člena, mora biti
osebje izvajalca vzdrževanja poučeno tudi o drugačnih delovnih razmerah v teh tehničnih prostorih in ustreznih varnostnih ukrepih. Izobraževanje o tem se izvaja v sklopu rednih
izobraževanj, v skladu s predpisom, ki ureja to področje.
(5) Vsi drugi smejo v tehnične prostore vstopati samo v
spremstvu osebe, ki sme v prostore samostojno vstopati.
4. Investicijsko vzdrževanje
40. člen
(investicijsko vzdrževanje)
(1) Z investicijskim vzdrževanjem se mora omogočiti,
da lahko ŽTK sistem ali TKn ostane v obratovanju ob predpisanem rednem vzdrževanju.
(2) Investicijsko vzdrževanje se načrtuje na podlagi tehničnih elaboratov za vsako TKn ali ŽTK sistem posebej.
Elaborat mora prikazati trenutno tehnično stanje TKn ali ŽTK
sistema, predlog vsebine in obsega del. Glede na vrsto TKn
ali ŽTK sistema, predvsem glede na vpliv na varnost, se
morajo v elaboratu določiti tudi posebni pogoji, pod katerimi
se morajo opraviti določena dela.
(3) Izdelava elaborata je obvezna za večja vzdrževalna
dela, pri katerih se posega v naprave, ki so v skladu s 5. členom tega pravilnika razvrščene v 1. ali 2. kategorijo, in bi bil
pri tem moten ali oviran varen in urejen železniški promet.
(4) Elaborat izdela izvajalec vzdrževanja.
(5) Po opravljenih delih investicijskega vzdrževanja mora izvajalec vzdrževanja ustrezne spremembe vnesti v vso
ustrezno dokumentacijo.
5. Odprava napak in motenj
41. člen
(odprava napak in motenj)
(1) V primeru ugotovljene ali javljene napake se mora
takoj začeti z aktivnostmi za njeno odpravo.
(2) V primeru ugotovljene ali javljene motnje, se aktivnosti za njeno odpravo lahko začnejo takrat, ko je to z vidika
optimalne izrabe virov izvajalca vzdrževanja najbolj primerno. Rok začetka odpravljanja motnje ne sme biti daljši od
72 ur.
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(3) Odprave napak in motenj so predpisane v navodilu
za vzdrževanje za posamezno TKn ali ŽTK sistem.
(4) Pri odpravi imajo napake prednost pred motnjami.
(5) Pri odpravi napak imajo prednost napake na TKn in
ŽTK sistemih, ki so uvrščeni v 1. kategorijo pred napakami
na TKn ali ŽTK sistemih, ki so uvrščeni v 2. kategorijo.
Napake na TKn in ŽTK sistemih, ki so uvrščeni v 1. ali 2.
kategorijo imajo prednost pred napakami na TKn in ŽTK
sistemih, ki so uvrščeni v 3. kategorijo.
(6) Uporabniki TKn in ŽTK sistemov morajo javiti napake na v naprej znano telefonsko številko, faks ali elektronski
naslov, ki morajo biti dostopni 24 ur na dan in 365 dni v
letu.
(7) Če se napake sporoča na telefonsko številko, mora
biti zagotovljen ustrezen način registriranja pogovorov, kar
se šteje kot dokazno sporočena napaka.
(8) Napake, ki se sporočajo na faks ali elektronski
naslov, se štejejo kot dokazno sporočene. Pošiljatelj sporočila o napaki mora v tem primeru poleg dokumenta, s katerim obvešča o napaki, shraniti tudi dokument, ki potrjuje
uspešno oddajo sporočila. Ta dokument mora obsegati čas
oddaje, podatek o prejemniku, potrditev pravilnosti prenosa
sporočila.
(9) Postopek nadaljnjega posredovanja obvestila o nastali motnji ali napaki predpiše izvajalec vzdrževanja z notranjim predpisom, v skladu s svojo organiziranostjo. Pri tem
mora izpolniti vse zahteve, ki so za odpravo motenj in napak
predpisane s tem pravilnikom.
(10) Izvajalec vzdrževanja mora voditi evidenco o sprejetih obvestilih o motnjah in napakah.
(11) Za odpravljanje napak in motenj je odgovoren vodja organizacijske enote vzdrževanja za posamezne TKn
in/ali ŽTK sisteme oziroma pristojni vodilni delavec izvajalca
vzdrževanja.
42. člen
(čas odprave napak)
(1) Od tedaj, ko je bila izvajalcu vzdrževanja v skladu s
prejšnjim členom tega pravilnika napaka sporočena, pa do
tedaj, ko vzdrževalec odpravi napako, ne sme preteči več
kot:
– 3 ure – na glavnih progah,
– 6 ur – na regionalnih progah.
(2) Ob večjih napakah, ki so posledica naravnih nesreč, izrednih dogodkov, atmosferskih praznjenj ali drugih
izrednih situacij, se roki za odpravo napak podaljšajo glede
na obseg napake.
(3) Ne glede na časovne omejitve, določene v prvem
odstavku tega člena, mora izvajalec skrbeti, da se napako
odpravi v najkrajšem možnem času.
43. člen
(obveščanje o odpravi napak)
(1) Šteje se, da je napaka odpravljena, ko naprava
deluje in je o tem obveščen uporabnik. Za posredovanje
sporočila o odpravi napake uporabniku se smiselno uporabljajo določbe šestega, sedmega in osmega odstavka 41.
člena tega pravilnika. Sporočilo o odpravi napake lahko
uporabniku posreduje tudi vzdrževalni delavec osebno. Če
uporabnik vodi pisno evidenco javljenih napak, vzdrževalni
delavec s svojim podpisom v tej evidenci potrdi odpravo
napake.
(2) Uporabnik in izvajalec vzdrževanja s pisnim dogovorom, na podlagi tega pravilnika in drugih predpisov, ki to
področje urejajo, podrobno opredelita način sporočanja o
nastanku in odpravi napake, ter vse s tem povezane podatke in postopke.
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44. člen
(vodenje skupne evidence motenj in napak)
(1) Izvajalec mora o vseh ugotovljenih in sporočenih
motnjah in napakah voditi evidenco.
(2) Evidenca mora obsegati vsaj:
– datum in čas nastanka motnje ali napake,
– datum in čas prejema obvestila ali datum in čas ugotovitve motnje ali napake,
– lokacijo, kjer je motnja ali napaka nastala (postaja,
kilometer proge),
– vrsto naprave ali sistema na katerem je motnja ali
napaka nastala,
– vzrok nastanka motnje ali napake in
– datum in čas odprave (nastale motnje ali napake).
(3) Na podlagi evidence mora izvajalec vzdrževanja
pripraviti enkrat na leto analizo motenj in napak, ki jo posreduje pooblaščenemu upravljavcu in/ali upravljavcu.
6. Vzdrževanje
45. člen
(splošno)
(1) Vsa vzdrževalna dela se morajo načrtovati in izvajati
tako, da ni ogrožena varnost in da ni moten tehnološki
proces izvajanja železniškega prometa in drugih poslovnih
funkcij.
(2) Če vzdrževalnih del ni mogoče organizirati v skladu
s prejšnjim odstavkom tega člena, se mora vzdrževanje TKn
in ŽTK sistemov uskladiti s pristojnimi službami za vodenje
prometa. Delo je treba načrtovati ter izvajati v času:
– zapor, zaradi del na drugih objektih ali napravah;
– manjše prometne obremenitve ali
– presledkov med vožnjami vlakov.
(3) Ko vzdrževalnih posegov ni mogoče izvajati tako, kot
je določeno v prejšnjem odstavku tega člena, se TKn ali ŽTK
sistem izloči iz obratovanja v času vzdrževanja. Pri tem mora
izvajalec vzdrževanja, v okviru svojih možnosti, zagotoviti varno
odvijanje prometa, zlasti pri izvajanju vzdrževalnih del na TKn in
ŽTK sistemih, ki so v skladu z drugim odstavkom 5. člena tega
pravilnika razporejeni v 1. ali 2. kategorijo. Varno odvijanje
prometa se zagotovi s tehničnimi sredstvi in z ustreznim načinom vodenja prometa. To je treba za vsak posamezen tip TKn
ali ŽTK sistema predpisati v navodilu za vzdrževanje.
(4) Obvestilo o načrtovani delni izločitvi se mora poslati
pristojni prometni službi najmanj sedem dni prej. Pristojna
služba za vodenje železniškega prometa mora v času izločitve zagotoviti varno odvijanje prometa v skladu s prometnimi
predpisi.
46. člen
(komisijski pregled naprave)
(1) Kadar se med rednim obratovanjem ŽTK sistemov
in/ali TKn pojavijo nepravilnosti, vzrokov zanje pa ni mogoče ugotoviti, ali če se domneva, da gre za sistemsko nepravilnost ali nepravilno uporabo, lahko izvajalec vzdrževanja,
lastnik ali pooblaščena oseba uporabnika, zahteva, da se te
naprave komisijsko pregledajo in preizkusijo.
(2) Komisijski pregled in preizkus se lahko zahteva
zlasti zaradi:
– možnosti odkrivanja sistemskih napak v projektu ali
pri vgradnji,
– suma, da se naprava ni uporabljala po predpisih oziroma da se še vedno ne uporablja v skladu z njimi,
– izrednih dogodkov,
– večkratnih in ponavljajočih se nepravilnosti, za katere niso bili ugotovljeni vzroki, kljub temu, da je bilo vse
narejeno za to,

Stran

3642 / Št. 30 / 27. 3. 2003

– ugotavljanja stanja naprav, ko so tako stare ali dotrajane, da kljub rednemu vzdrževanju ni več mogoče zagotavljati njihovega zanesljivega delovanja, ali
– drugih razlogov, ki jih določi pooblaščena oseba izvajalca.
(3) Če odgovorna pooblaščena oseba izvajalca vzdrževanja ugotovi upravičenost zahteve po komisijskem pregledu, določi sestavo komisije, rok pregleda in predmet pregleda. Komisiji mora pisno predložiti dotedanje ugotovitve in
pojasniti vzroke za sklic komisije.
(4) Ne glede na to, kdo je podal vlogo za komisijski
pregled, je sestava komisije naslednja:
– predstavnik izvajalca vzdrževanja,
– predstavnik tiste stranke, ki je sklic zahtevala in
– strokovnjak za tehnična vprašanja za določen sistem
ali napravo.
(5) Po potrebi se v komisijo vključijo tudi predstavniki
uporabnika, proizvajalca, projektanta, izvajalca gradnje, inšpekcijskih služb in drugi.
(6) V zapisniku komisije mora biti navedeno, v kakšnem stanju je naprava, kateri so vzroki za takšno stanje in
katere ukrepe je treba izvesti, da bo vzpostavljeno zahtevano stanje.
(7) Izvajalec vzdrževanja lahko zahteva komisijski pregled tudi:
– pred prevzemom naprav v vzdrževanje po končanju
večjih vzdrževalnih ali investicijskih del ali
– pred potekom garancijskega roka.
47. člen
(skrb za dokumentacijo)
(1) Izvajalec vzdrževanja z dnem prevzema dokumentacije o vzdrževanju, prevzema vso skrb zanjo in je odgovoren
za njeno popolnost in ažurnost.
(2) Vsa dela na napravah se morajo sprotno vpisovati v
to dokumentacijo.
(3) Vodenje, ažuriranje, hranjenje in spremljanje sprememb na tehnični dokumentaciji se opravlja v skladu s splošnimi predpisi, ki urejajo to področje.
(4) Za dela iz prejšnjega odstavka je odgovoren vodja
organizacijske enote vzdrževanja za posamezne TKn in/ali
sisteme ŽTK oziroma pristojna organizacijska enota v sklopu izvajalca vzdrževanja.
48. člen
(skrb za varnost)
Izvajalec vzdrževanja mora vzdrževalna dela organizirati tako, da je zagotovljena največja možna varnost premoženja in ljudi.
49. člen
(zimsko obdobje)
(1) Do začetka zimskega obdobja mora izvajalec vzdrževanja posebej skrbno preveriti delovanje TKn in ŽTK sistemov, ki služijo za komunikacijo s proge in na postajnih
območjih, in odpraviti ugotovljene motnje in napake.
(2) Izvajalec vzdrževanja mora upoštevati tudi določila
drugih železniških predpisov, ki urejajo to področje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(vzpostavitev redundance)
Redundanca se mora v skladu z drugim in tretjim odstavkom 8. člena tega pravilnika vzpostaviti za obstoječe

Uradni list Republike Slovenije
ŽTK sisteme in TKn v roku desetih let od dneva uveljavitve
tega pravilnika.
51. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov in standardov)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
naslednji predpisi:
– tehnični pogoji za visokofrekvenčne naprave sistema
V-300 (Sl. glasnik ZJŽ, št. 4/67),
– pravilnik 401 – pravilnik o funkcionalnem sistemu
zvez JŽ (Sl. glasnik ZJŽ, 8/85) in
– pravilnik 405 – pravilnik o obsegu in vrstah telekomunikacijskih zvez, naprav in postrojev na progah JŽ (Sl.
glasnik ZJŽ, z dne 9. 4. 1974).
(2) Do izdaje novih navodil za vzdrževanje se, če niso v
nasprotju z določili tega pravilnika, še naprej uporabljajo
določila naslednjih predpisov:
– navodilo za vzdrževanje telegrafsko-telefonskih vodov in linij (Sl. glasnik ZJŽ, št. 20/55), in
– navodilo o vrstah in rabi telekomunikacijskih naprav
in zvez (Sl. glasnik ZJŽ, št. 46/77),
– tehnični pogoji za dobavo in montažo opreme za
radiodispečerske zveze na območju JŽ ter posebni pogoji
za radiodispečerske zveze na območju JŽ (Sl. Glasnik ZJŽ,
št. 6-7/73).
(3) Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati naslednji JUS standardi določeni v odredbi o zahtevah, katerim morajo ustrezati postroji, objekti, naprave in oprema
železniške proge ter železniška vozila naprave in oprema, ki
se vgrajujejo v ta vozila (Uradni list RS, št. 76/95):
N.C1.801, N.C2.031, N.C2.180, N.C2.220, N.C2.270,
N.C2.300, N.C2.301, N.C2.302, N.C2.310, N.C2.311,
N.C2.320, N.C2.340, N.C2.341, N.C2.350, N.C2.351,
N.C2.352, N.C2.353, N.C2.360, N.C2.370, N.C2.390,
N.C2.391, N.C2.395 in N.C2.420.
52. člen
(standardi in tehnične specifikacije)
(1) Seznam slovenskih nacionalnih standardov in/ali
tehničnih specifikacij za ŽTK omrežje se mora v Uradnem
listu Republike Slovenije objaviti najkasneje do 31. 12.
2003.
(2) Do objave seznama slovenskih nacionalnih standardov ali tehničnih specifikacij se za skladne štejejo tisti
sestavni deli ŽTK omrežja, ki izpolnjujejo najmanj takšne
tehnične zahteve, kot so določene v odredbi o zahtevah,
katerim morajo ustrezati postroji, objekti, naprave in oprema
železniške proge ter železniška vozila, naprave in oprema,
ki se vgrajujejo v ta vozila (Uradni list RS, št. 76/95). Standardi JUS in JŽS so dostopni v knjižnici Slovenskih železnic
d.d.
(3) Z dnem izdaje ustrezne tehnične specifikacije, vendar najkasneje z dnem objave seznama slovenskih nacionalnih standardov, preneha veljati odredba iz prejšnjega odstavka v delu, ki se nanaša na standarde s področja tega
pravilnika.
53. člen
(uveljavitev tega pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2003.
Št. 2610-2/2003/5-0503
Ljubljana, dne 5. marca 2003.
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
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PRILOGA 1
KLASIFIKACIJA OBSTOJEČIH SISTEMOV ŽTK in TKn TER PERIODIKA PREGLEDOV
Zap.
Telekomunikacijska naprava
št.
Prometni sistem TK (PTS)
1
Sistemi za nadzor in spremljanje statusov
2
(npr. SCADA*)
Avtomatska napoved vlakov
3
Video nadzorni sistemi za nadzor nezasedenih
4
postaj in postajališč
Lokalna ožičenja, če so na njih priključene
5
naprave kategorije 1 ali 2
Naprave za zvočno obveščanje potnikov ali
6
zaposlenih (kjer niso krmiljene preko PTS)
Sistem RDZ
7
Sistem UKV
8
Napisne table za obveščanje potnikov
9
10 Telefonske cetrale ŽAT – poslovna telefonija
za infrastrukturo, transport in druge uporabnike
11 Telefonske centrale ŽAT – kjer po njih
komunicira izvršilno osebje
12 Prenosni sistemi, po katerih se prenašajo
informacije za naprave kategorije 1 in 2
13 Prenosni sistemi – drugi
14 Podatkovni sistemi (ISSŽP, SAP, RAGIS, Epošta,...)
15 Podatkovni sistemi za prenos prometnih
sporočil s potrditvijo (nekdanji sistem TG)
16 Kabelski sistemi za signalnovarnostne naprave
in telekomunikacijske naprave kategorije 1 in 2
17 Drugi kabelski sistemi
18 Sistemi za registiranje pogovorov in sporočil za
potrebe operativnih služb
19 Lokalna ožičenja, če so na njih priključene
naprave 3. kategorije
Nadzorni
sistemi – za varnostne sisteme (sem
20
ne uvrščamo sistemov za vodenje prometa)
21 Nadzorni sistemi – za vse druge sisteme
22 Naprave za sinhronizacijo časa in omrežja
23 Urne naprave
24 Napajalni sistemi, ki podpirajo delovanje
naprav kategorije 1 in 2
25 Napajalni sistemi – drugi

Kategorija
1
2

Periode
pregleda
3 mes
3 mes

2
2

3 mes
6 mes

2

6 mes

2

3 mes

1
2
3
3

2 mes
2 mes
6 mes
6 mes

2

6 mes

2

6 mes

3
3

6 mes
6 mes

2

3 mes

1

6 mes

2/3
2

6 mes
3 mes

3

12 mes

2

6 mes

3
2
3
2

6 mes
6 mes
6 mes
3 mes

2

3 mes
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PRILOGA 2
OPREMLJENOST DELOVNIH MEST S ŽTK SISTEMI IN TKn
Del. mesto

Stopnja opremljenosti proge
Daljinsko
RDZ
Brez
vodenje

Opremljenost DM / potrebne TK
povezave

Progovni čuvaj

-

-

da

Kretnik

-

-

da

•
•
•

Odjavnik

-

-

da

•

da

da

da

•
•
•
•

Prometnik

Progovni prometnik

Vlakovni dispečer

Operativni pomočnik
šefa postaje

Šef postaje
(namestnik)
Operater vodenja
prometa v CVP

da

-

da

da

da

da

da

da

da

da

da

•
•
•
•
•
•
•
•

da

•
•
•
•
•
•

da

da

da

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pult PTS – čuvajniški vod
ŽAT priključek
Pult PTS – s priključki:
kretniški vod, čuvajniški
vod, ŽAT
Pult PTS – s priključki:
odjavni vod, čuvajniški
vod, ŽAT
Pult PTS
Ura
ŽAT priključek
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
Elektronska pošta
UKV (RDZ – C-režim)
Pomožni telefon
Pult PTS
Pomožni telefon
Ura
ŽAT priključek
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
Elektronska pošta
RDZ
Pult PTS
Ura
ŽAT priključek
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
Elektronska pošta
RDZ
ŽAT priključek
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
Elektronska pošta
UKV
ŽAT priključek
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
Elektronska pošta
Pult PTS
Ura
ŽAT priključek
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
Elektronska pošta
RDZ
Pomožni telefon
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Vodja CVP

da

da

-

Dispečer stabilnih
naprav električne
vleke
Premikač

da

da

da

Vodja premika
Nadzorni vodja
premika
Popisni vlakovodja
Vlakovodja - popisni
vlakovodja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strojevodja,
strojevodja za premik,
voznik progovnih vozil
Preglednik vagonov,
nadzornik
preglednikov vagonov

•
•
•

Vzdrževalec prog,
objektov in opreme
prog

•
•
•
•

Vzdrževalec
telekomunikacijskih
naprav in sistemov

•
•
•
•

Vzdrževalec
signalnovarnostnih
naprav

•
•
•
•

Vzdrževalec stabilnih
naprav električne
vleke

•
•
•
•
•
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Pult PTS
Ura
ŽAT priključek
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
Elektronska pošta
ISDN priključek na PTS
ŽAT priključek
Elektronska pošta
ŽAT – v skupnem prostoru
UKV
ŽAT priključek
UKV
ŽAT priključek
UKV
ŽAT priključek
UKV
UKV
ŽAT priključek (popisni
vlakovodja)
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
UKV (na premikalkah)
RDZ
ŽAT priključek
UKV
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
Elektronska pošta
ŽAT priključek
UKV
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
Elektronska pošta
ŽAT priključek
UKV
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
Elektronska pošta
ŽAT priključek
UKV
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
Elektronska pošta
ŽAT priključek
UKV
Dostop v ustrezno
podatkovno omrežje
Elektronska pošta
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1228. Pravilnik o registru pridelovalcev hmelja

I. REGISTER PRIDELOVALCEV HMELJA

Na podlagi 114. člena v zvezi s prvim odstavkom
104. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) in v zvezi s 7. členom zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99,
57/01, 59/01 in 52/02-ZDU-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3. člen
(zavezanci za vpis v register)
(1) V register se vpišejo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu v uporabi
hmeljišča (lastništvo oziroma zakup).
(2) Če ima nosilec kmetijskega gospodarstva več kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi tudi hmeljišča, se v
register vpiše z eno vlogo za vsa kmetijska gospodarstva.

PRAVILNIK
o registru pridelovalcev hmelja
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način in postopek vpisa pridelovalcev hmelja in pridelka hmelja v register pridelovalcev hmelja
(v nadaljnjem besedilu: register), način vodenja registra in
prenos posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
»Pridelovalec hmelja« je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima na kmetijskem gospodarstvu, ki je v skladu s
predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v uporabi hmeljišča
(lastništvo oziroma zakup) in je vpisan v register pridelovalcev hmelja.
»Hmeljišče« je strnjena površina kmetijskih zemljišč z
eno identifikacijsko številko (HM_MID), ki jo obdeluje en
pridelovalec hmelja in ki obsega površino, na kateri je žičnica ter obračališča in poti, potrebne za obdelavo hmeljišča.
Hmeljišče lahko vključuje površino hmeljišča v premeni oziroma površino hmeljišča v obdelavi.
»Obračališče« je neobdelana površina na koncu sklenjenih linij žičnice, namenjena manevriranju kmetijske mehanizacije. Dolžina obračališča ne sme presegati osmih metrov in ne sme biti del ceste v javni uporabi.
»Pot« je neobdelana površina vzdolž sklenjenih linij žičnice, ki se uporablja za premike kmetijske mehanizacije pri
obdelavi oziroma škropljenju hmelja. Širina poti ne sme presegati treh metrov in ne sme biti del ceste v javni uporabi.
»Površina hmeljišča v obdelavi« je dejanska površina,
zasajena s hmeljem, povečana za obračališča in poti.
»Površina hmeljišča v premeni« je površina pod vzdrževano žičnico, ki ni zasajena s hmeljem.
»Enota hmeljišča v obdelavi« je strnjena površina, na
kateri je posajen hmelj istega letnika, sorte ter kategorije in
stopnje sadik hmelja, v enakih sadilnih razdaljah ter po enakem sistemu napeljave vodil in je del površine hmeljišča v
obdelavi.
»Enota hmeljišča v premeni« je strnjena površina pod
vzdrževano žičnico, na kateri je premena iste vrste in istega
leta začetka in je del površine hmeljišča v premeni.
»Premena« je obdobje med krčitvijo in ponovno zasaditvijo hmelja. Premena je lahko navadna ali karantenska,
pri čemer je karantenska premena premena, ki je posledica
zdravstvenega stanja in za katero je bila izdana odločba o
karanteni pristojnega organa.

4. člen
(vzpostavitev in vodenje registra)
(1) Register vzpostavi in vodi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
na podlagi pisnih vlog nosilcev kmetijskih gospodarstev.
(2) Register se vodi na enoten način, v računalniški,
številčni in grafični obliki.
(3) Izpis iz registra, ki velja kot potrdilo (v nadaljnjem
besedilu: izpis iz registra) izda ministrstvo, na podlagi pisne
zahteve pridelovalca hmelja ali organizacije proizvajalcev
hmelja katere član je.
(4) Osebni podatki se posredujejo v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
5. člen
(vsebina registra)
(1) V registru se vodijo podatki iz priloge 1 in priloge 2,
ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) V registru se vodi tudi podatek o dejanskem pridelku hmelja (v kilogramih za posamezno pošiljko hmelja in
skupaj po sortah hmelja) (v nadaljnjem besedilu: dejanski
pridelek).
(3) Podatek o dejanskem pridelku se prevzame iz evidenc, ki se vodijo v skladu s predpisom, ki ureja kakovost
hmelja. Podatki, ki se kot izvirni podatki vodijo v drugih
zbirkah podatkov, se iz le-teh prevzamejo.
6. člen
(vpis v register in spreminjanje podatkov v registru)
(1) Postopek za vpis v register se začne na podlagi
pisne vloge nosilca kmetijskega gospodarstva.
(2) V primeru spremembe podatkov iz prejšnjega člena, razen podatkov, ki se prevzamejo iz drugih zbirk podatkov, mora pridelovalec hmelja, v roku petnajst dni od dneva
nastanka vsake spremembe, na ministrstvo sporočiti vsako
spremembo. Pri zasaditvi nove enote hmeljišča v obdelavi
oziroma novega hmeljišča prične teči ta rok z dnem, ko je
enota hmeljišča v obdelavi oziroma hmeljišče zasajeno s
sadikami hmelja.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, mora
pridelovalec hmelja v primeru, da se bosta prijava pridelka
hmelja in dejanski pridelek hmelja predvidoma razlikovala
na posamezno enoto hmeljišča v obdelavi za več kot 15%,
najmanj teden dni pred začetkom obiranja hmelja na posamezni enoti hmeljišča v obdelavi, pisno sporočiti spremembo v register in navesti razloge za odstopanje.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, če ministrstvo oceni, da razlogi za odstopanje niso utemeljeni, mora organizacija, ki je v skladu s sklepom o preoblikovanju
Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni
zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Uradni
list RS, št. 71/02) (v nadaljnjem besedilu: IHPS) pooblaščena za certificiranje pridelka hmelja, preveriti dejansko stanje

Uradni list Republike Slovenije
na posameznem hmeljišču oziroma enoti hmeljišča v obdelavi in ministrstvu v zapisniku, pred obiranjem tega hmeljišča
oziroma posameznih enot hmeljišča v obdelavi, podati oceno dejanskega pridelka, v kilogramih na posamezno enoto
hmeljišča v obdelavi.
(5) Če se pridelovalec hmelja z oceno dejanskega pridelka iz prejšnjega odstavka ne strinja, mora ob obiranju
hmelja omogočiti prisotnost predstavnika IHPS in po posameznih enotah hmeljišča v obdelavi ločeno:
– obirati hmelj;
– sušiti pridelek hmelja;
– v skladu s predpisom, ki ureja kakovost hmelja, pridelek hmelja pripeljati v prostor za oznamkovanje hmelja
najkasneje do 31. januarja leta, ki sledi letu pridelave.
7. člen
(vloga za vpis v register)
(1) Vloga za vpis nosilca kmetijskega gospodarstva v
register obsega:
– izpolnjena obrazca iz priloge 1 in priloge 2;
– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zemljiške knjige, ki
odraža veljavno stanje na dan oddaje vloge) ali zakupno
pogodbo oziroma drug ustrezen pravni naslov, iz katerega
izhaja, da nosilec kmetijskega gospodarstva uporablja hmeljišče, ki ni v njegovi lasti, z lastnikovim soglasjem;
– za hmeljišča oziroma enote hmeljišča v obdelavi, posajene od sadilne sezone 2003 dalje, dokazilo o sortnosti,
kakovosti in zdravstvenem stanju sadik hmelja (kopijo rastlinskega potnega lista).
(2) Spremembe podatkov iz prejšnjega člena, razen
podatkov, ki se prevzamejo iz drugih zbirk podatkov, sporoči pridelovalec hmelja na ministrstvo na obrazcih iz prve
alinee prejšnjega odstavka, ki jim, v primeru spremembe
podatkov o zemljišču na katerem leži hmeljišče (šifra in ime
katastrske občine, številke parcel, površina parcel iz zemljiškega katastra z navedbo kakšen del parcele obsega enota
hmeljišča v obdelavi oziroma premeni, lastništvo parcel) priloži tudi dokazila o lastništvu navedena v drugi alinei prejšnjega odstavka oziroma v primeru naprave novega nasada
oziroma enote hmeljišča v obdelavi dokazila o sortnosti,
kakovosti in zdravstvenem stanju sadik hmelja navedena v
tretji alinei prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbe tretjega odstavka 4. člena
tega pravilnika, ministrstvo v primeru sprememb podatkov iz
prejšnjega odstavka in v primeru sprememb podatkov, ki se
prevzamejo iz drugih zbirk podatkov, pridelovalcu hmelja
najkasneje v roku trideset dni izda izpis iz registra.
8. člen
(preverjanje podatkov)
(1) Pri vpisu v register oziroma prijavi sprememb podatkov iz 7. člena tega pravilnika ministrstvo podatke preverja z
vsemi uradnimi zbirkami podatkov, katastrom dejanske rabe
kmetijskih zemljišč iz digitalnih ortofoto načrtov (v nadaljnjem besedilu: dejanska raba) in z digitalnim katastrskim
načrtom.
(2) Če ministrstvo pri preveritvi podatkov iz prejšnjega
odstavka ugotovi neskladje, v ugotovitvenem postopku ugotovi kateri podatek o hmeljišču je pravilen.

Št.
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9. člen
(ugotovitveni postopek)
(1) Če ministrstvo v ugotovitvenem postopku iz prejšnjega člena ugotovi, da je nepravilen podatek iz dejanske
rabe, ga po uradni dolžnosti popravi, če pa je nepravilen ali
pomanjkljiv podatek v registru, ministrstvo pridelovalca hmelja pozove k prijavi spremembe. Pridelovalec hmelja spremembo pošlje ministrstvu v roku petnajst dni od prejema
poziva k prijavi spremembe. Če pridelovalec hmelja spremembe ne sporoči, se upošteva podatek ugotovljen v ugotovitvenem postopku.
(2) V ugotovitvenem postopku lahko ministrstvo uporabi tehnologijo določitve koordinat s pomočjo sistema geografskega pozicioniranja (GPS).
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena,
se kot pravilno upošteva stanje v registru, če neskladje
podatkov med registrom in dejansko rabo izvira iz dejstva,
da so bile na površini izvedene spremembe po snemanju
aerofoto posnetkov.
10. člen
(prenos podatkov iz evidenc, ki jih vodi Hmeljna komisija
pri pooblaščeni organizaciji za certificiranje hmelja)
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega
pravilnika, ministrstvo za vzpostavitev registra podatke iz
evidenc, ki jih, v skladu s predpisom, ki ureja kakovost
hmelja, vodi Hmeljna komisija pri pooblaščeni organizaciji
za certificiranje hmelja, prijavljene do 30. 4. 2002, prenese
kot podatke o trenutnem stanju v register. Ministrstvo na
podlagi podatkov o trenutnem stanju v registru nosilcem
kmetijskih gospodarstev posreduje odločbo o vpisu v register, na podlagi katere so pridelovalci hmelja dolžni, v skladu s 6. členom tega pravilnika, v petnajstih dneh po prejemu odločbe o vpisu v register sporočiti morebitne
spremembe.
II. PRENOS POSAMEZNIH OPRAVIL V ZVEZI Z
OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
11. člen
(prenos posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih
podatkov)
(1) V skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov IHPS za ministrstvo opravlja posamezna opravila v
zvezi z obdelavo osebnih podatkov, in sicer:
– zbiranje;
– shranjevanje in
– združevanje podatkov.
(2) Medsebojna razmerja ministrstvo in IHPS uredita s
pogodbo.
12. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila
o vsebini programov promocije vina in o načinu
pridobitve podpore za promocijo vina

Na podlagi tretjega odstavka 19. člena, šestega odstavka 32. člena in v zvezi z 11. členom uredbe o ureditvi
trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS,
št. 34/02, 27/03) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini
programov promocije vina in o načinu pridobitve
podpore za promocijo vina
1. člen
V navodilu o vsebini programov promocije vina in o
načinu pridobitve podpore za promocijo vina (Uradni list RS,
št. 43/02, 27/03) se v naslovu in besedilu beseda »navodilo« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznih sklonih.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zahtevek se pošlje na Agencijo za kmetijske trge in
razvoj podeželja na obrazcu Poročilo o programu promocije
vina, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Obrazec
lahko pridelovalec v rubriki »podatki o izvajanju promocije
po številki pridelka iz registra za mesec« razširi z dodatnimi
vrsticami. Obrazcu morajo biti priloženi: kopija enotne carinske listine s potrjenim prehodom meje (v nadaljnjem besedilu: kopija ECL), potrdilo o poreklu vina, ki je odločba o
ocenitvi vina s strani pooblaščene organizacije za oceno
vina ter odločba o potrditvi programa promocije vina.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Iz kopije ECL mora biti razvidno, če je bilo vino originalno polnjeno. Na kopiji ECL mora biti pod točko 31. vpisana vrsta posode (steklo, inox, drugo), prostornina posode v
litrih in količina izvoženega vina v tej posodi.«.
3. člen
PRILOGA se nadomesti z novo PRILOGO, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-31/2003/1
Ljubljana, dne 14. marca 2003.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Stran

3656 / Št. 30 / 27. 3. 2003

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

30 / 27. 3. 2003 / Stran 3657

Stran

3658 / Št. 30 / 27. 3. 2003

1230.

Uradni list Republike Slovenije

Pravilnik o spremembah navodila za vodenje
evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter
poročanje

Na podlagi petega odstavka 30. člena uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št.
111/00 in 37/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah navodila za vodenje evidenc
količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje
1. člen
V navodilu za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih
izdelkov ter poročanje (Uradni list RS, št. 21/01) se v naslovu in besedilu beseda “navodilo” v različnih sklonih nadomesti z besedo “pravilnik” v ustreznih sklonih.
2. člen
Priloga 2 in Priloga 3 se nadomestita z novo Prilogo 2
in novo Prilogo 3, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-38/01/2
Ljubljana, dne 17. marca 2003.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
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Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 202,99 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 21/03).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-17/2003
Ljubljana, dne 18. marca 2003.
Minister
za okolje, prostor
in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

1232.

Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 28. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

SEZNAM
registriranih fitofarmacevtskih sredstev v
Republiki Sloveniji
I
Fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za promet
in uporabo v Republiki Sloveniji, so:
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4

3

1

3

6

1

2

5

1

1

Zap. Mesto
št. prodaje

železov (III) fosfat

propikonazol

380820500

380890900 ARION

fenpropidin

tepraloksidim

Ampelomyces quisqualis

izolat M-10 glive

380820600 ARCHER TOP 400 EC

380830270 ARAMO 50

380820800 AQ - 10

klofentezin

heksakonazol

0,4

1,25

27,5

5

58

50

5

70

70

6

1,25

70

70

8,4

25

80

80

48

0,15

4,9

10

45

50

60

9

0

Xn

Xn

0

4

4

Xi

4

4

4

Xi

0

N

4

4

0

0

Xn

Xn

Xn

Xn

UNICHEM

SYNGENTA

BASF AG

LANCES LINK

MAKHTESHIM

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

ISAGRO

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

PINUS

UNICHEM

UNICHEM

MAKHTESHIM

BAYER CS

SYNGENTA

BASF AG

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

UNICHEM

SYNGENTA AGRO

BASF SLOVENIJA

KARSIA

KARSIA

SYNGENTA AGRO

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

KARSIA

BAYER CS; PINUS

BAYER CS

BAYER CS

PINUS

UNICHEM

UNICHEM

KARSIA

BAYER CS

SYNGENTA AGRO

BASF; METROB

Zastopnik

28-jan-2003

16-mar-2001

6-dec-2000

8-mar-2002

20-feb-2002

Datum izdaje
odločbe

32702241/00

32702265/01

32702221/00

3270241/01

10-maj-2001

9-avg-2001

19-dec-2000

5-apr-2001

17-apr-2001

25-jul-2001

32702252/01
32702133/01

6-mar-1998

9-okt-2001

32702297/01
SFS 8045

13-dec-1995

3-jun-2002

8-jun-1998

17-jun-1996

16-mar-1999

20-dec-2002

12-okt-2000

4-jun-2002

17-jun-1996

19-jan-1998

SFS 5148

32702195/02

SFS 8087

SFS 6167

SFS 9040

32702262/02

32702191/00

32702303/01

SFS 6171

SFS 8018

32702277/02-R 28-jan-2003

32702277/02

32702127/01

32702294/00

32702284/01

32702256/00

Številka
odločbe

10-maj-2011

19-dec-2010

19-dec-2010

2-feb-2004

12-feb-2011

6-mar-2008

6-mar-2008

13-dec-2005

13-dec-2005

6-maj-2012

8-jun-2003

17-jun-2006

7-feb-2007

13-dec-2011

12-okt-2007

21-maj-2012

17-jun-2006

19-jan-2008

25-nov-2012

25-nov-2012

26-jan-2011

6-dec-2005

25-jan-2012

22-jan-2012

Datum
veljavnosti

3662 /Št. 30 / 27. 3. 2003

380810900 APOLLO 50 SC

380820500 ANVIL 5 SC

propineb

propineb

380820300

380820300 ANTRACOL WG 70

cimoksanil

triadimefon

380820500

380820800 ANTRACOL COMBI

propineb

propineb

alfanaftil acetamid (NAD)

triflumuron

fosetil-Al

fosetil-Al

alaklor

kalijev oleat

kalijev oleat

propakvizafop

linuron

pirimifos-metil

380820300 ANTRACOL BT

380820300 ANTRACOL

380830900 AMID THIN W

380810900 ALSYSTIN WP 25

380820150 ALIETTE FLASH

380820150 ALIETTE

380830150 ALAPIN

380810900 AKTIV - R

380810900 AKTIV

380830110 AGIL 100 EC

380830230 AFALON

380810400 ACTELLIC 50 EC

mankozeb

380820300

Aktivna snov

dimetomorf

Sredstvo

380820600 ACROBAT MZ

Carinska
sifra

Stran

Uradni list Republike Slovenije
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1

1

1

1

1

1

1

1

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

1

1

1

27

29

1

26

1

380820800

2

25

28

380820300 AVISO DF

1

24

dazomet

mMCPA

380830110

380830270 BASAMID GRANULAT

bentazon

380830270 BASAGRAN TOP

bentazon

diklorprop

380830110

380830270 BASAGRAN FORTE

bentazon

bentazon

380830270 BASAGRAN DP-P

380830270 BASAGRAN-600

difetialon

difetialon

dikamba

bensultap

98

25

20

48

23,3

33,3

60

0,0025

0,0025

48

50

25

30

45,5

17,5

14

4,8

57

54

14

28

49

27,5

45

25

8

3

Xn

4

Xn

3

Xn

Xn

4

3

4

Xn

Xn

Xi

Xn

0

Xi

4

Xn

BAYER CS; PINUS

BASF SLOVENIJA

BASF SLOVENIJA

BAYER CS

KRKA d.d.

AGRORUŠE

AGRORUŠE

SYNGENTA AGRO

Zastopnik

BASF AG

BASF AG

BASF AG

BASF AG

BASF AG

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

TAKEDA;VETERINA

BASF SLOVENIJA

BASF SLOVENIJA

BASF SLOVENIJA

BASF SLOVENIJA

BASF SLOVENIJA

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA AGRO

PLIVA LJUBLJANA

DOW AGROSCIENCES KARSIA

BAYER CS

BASF AG

BASF AG

BAYER CS

ASEF

AGRORUŠE

AGRORUŠE

SYNGENTA

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

SFS 8005

32702246/99

SFS 7046

SFS 9144

SFS 7047

32702239/00

13-jan-1998

11-jan-2000

21-mar-1997

16-nov-1999

24-mar-1997

22-nov-2000

22-nov-2000

9-avg-2001

32702265/01
32702240/00

2-dec-1997

17-dec-2001

327-02-391/01
SFS 7119

18-okt-1996

3-okt-2001

32702251/01
SFS 6250

24-jul-2001

23-avg-1995

8-avg-2001

28-jan-2002

22-feb-2000

27-feb-2001

28-jan-2002

27-feb-2001

9-jun-1998

21-dec-2001

Datum izdaje
odločbe

32702251/01

SFS 5121

32702231/01

32702354/01

3270243/00

32702280/00

32702272/00

32702219/00

SFS 8089

32702227/01

Številka
odločbe

13-jan-2008

11-jan-2010

21-mar-2007

16-nov-2004

24-mar-2007

22-nov-2009

22-nov-2009

23-apr-2006

23-apr-2006

18-okt-2006

18-okt-2006

23-avg-2005

23-avg-2005

23-avg-2005

8-jun-2011

6-jun-2004

22-feb-2005

27-feb-2011

14-dec-2011

27-feb-2011

9-jun-2003

6-jun-2006

Datum
veljavnosti

Št.

380890100 BARAKI - PELETE

380890100 BARAKI-PARAFINSKI BLOKI

380830270 BANVEL 480 S

380810900 BANCOL 50 WP

baker (bakrov oksiklorid)
mankozeb

380820300

propineb

380820300

380820100 BAKRENI DITHANE

baker (bakrov oksiklorid)

triazamat

cimoksanil

380820100 BAKRENI ANTRACOL

380810900 AZTEC

flufenacet

380830150
metiram

metribuzin

MCPP-P

380830130 AXIOM WG 68

MCPA

380830110

parfumsko olje DAPHNE

parfumsko olje DAPHNE

380830110 ASEF 3V1

380890900 AROMIT-MK

380890900 AROMIT

1

propikonazol

380820500

23

ciprokonazol

Aktivna snov

380820500 ARTEA 330 EC

Sredstvo

1

Carinska
sifra

22

Zap. Mesto
št. prodaje
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Zap. Mesto
št. prodaje

Sredstvo

triadimefon

380820500

desmedifam

380830170

kloridazon

fenmedifam

380830170

380830270 BETTER 65 WG

etofumesat

380830270 BETANAL TANDEM NEW

fenmedifam

380830170

fenmedifam
etofumesat

380830170

380830270 BETANAL TANDEM

etofumesat

380830270

fenmedifam

380830170
desmedifam

etofumesat

380830270

65

20

19

9,7

9,4

9,1

11,2

7,1

6

6

6

93

6

6

6

15

25

5

2

58

4,8

25

25

30

50

60

15

Xi

0

3

Xi

3

0

N

4

4

0

4

4

4

4

3

Xn

4

VETERINA; OXON

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

PINUS

UPL

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BASF AG

SYNGENTA

BAYER CS

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

PLIVA LJUBLJANA

BAYER CS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS

BAYER CS

PINUS

PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BASF SLOVENIJA

SYNGENTA AGRO

BAYER CS

Zastopnik

3270247/01

32702225/01

SFS 6121

SFS 9002

SFS 8041

327025/01

32702386/01

SFS 7013

SFS 6140

32702197/99

SFS 6134

SFS 9133

SFS 6058

SFS 9134

12-feb-2011
12-feb-2011

17-dec-2001

5-jun-2011

23-jun-2005

20-jan-2009

2-mar-2008

30-jan-2011

25-nov-2007

7-feb-2007

6-jun-2006

7-jun-2011

5-apr-2005

9-apr-2006

25-mar-2006

25-mar-2006

21-mar-2007

14-jul-2009

14-jul-2009

9-apr-2006

Datum
veljavnosti

12-mar-2001

3-jul-2001

14-maj-1996

20-jan-1999

2-mar-1998

30-jan-2001

17-feb-2003

7-feb-1997

6-jun-1996

15-okt-2001

14-maj-1996

10-nov-1999

25-mar-1996

10-nov-1999

21-mar-1997

9-avg-2001

32702265/01
SFS 7045

14-jul-1999

9-apr-1996

Datum izdaje
odločbe

SFS 9109

SFS 6064

Številka
odločbe

3664 /Št. 30 / 27. 3. 2003

380830170 BETANAL PROGRESS OF

desmedifam

380830170 BETANAL PROGRESS AM

rafinirano parafinsko olje

fenmedifam

380810900 BELO OLJE - PINUS

etofumesat

380830170

triadimenol

triadimefon

380830270 BEETUP TRIO SC

380820500 BAYTAN FS 150

380820500 BAYLETON WP-25

triadimefon

propineb

380820300

380820500 BAYLETON SPECIAL

cimoksanil

triadimenol

bitertanol

bitertanol

karbendazim

diazinon

glufosinat-amonijeva sol

Aktivna snov

380820800 BAYLETON AC

380820500 BAYFIDAN DC-250

380820500 BAYCOR WP 25

380820500 BAYCOR DC 300

380820400 BAVISTIN-FL

380810400 BASUDIN 600 EW

380830270 BASTA-15

Carinska
sifra

Stran

Uradni list Republike Slovenije

3

1

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

1

1

1

1

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

78

3

60

3

3

59

61

2

58

62

2

57

Zap. Mesto
št. prodaje

Sredstvo

380820100 BORDOJSKA BROZGA

380830270 BOOM EFEKT

380830270 BLAZER 2-S

baker v obliki bak. sulfata

glifosat

acifluorfen

sulfotep

lecitin

380820800

380810400 BLADAFUM II

repično olje

INSEKTICID

380810900 BIOTON

permetrin

poliizobutilen

20

48

21,4

18

2

55

0,25

100

0,25

0,56

0,075

0,5

0

0

0

55

50

0,01

0,075

0,025

75

0,0375

25

80

4

4

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Xi

0

0

Xi

0

0

4

MANICA

PINUS

BASF AG

BAYER CS

AGRO*BIO

UNICHEM

UNICHEM

COPYR

COPYR

ACTIVA

UNICHEM

UNICHEM

UNICHEM

AGRO*BIO

SYNGENTA

NEUDORFF

JESMOND, ILIRIJA

AGRO*BIO

NEUDORFF

NEUDORFF

HERBOS

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

32702227/00

32702224/00

SFS 8107

Številka
odločbe

MERCATOR

PINUS

BASF SLOVENIJA

BAYER CS; PINUS

PETKOVIČinBONIF.

UNICHEM

UNICHEM

BIOTEH

BIOTEH

BIOTEH

UNICHEM

UNICHEM

UNICHEM

PETKOVIČinBONIF.

SYNGENTA AGRO

AGROPROM

ILIRIJA

SFS 8104

SFS 5109

SFS 5152

SFS 9078

SFS 9138

32702148/01

32702237/00

32702321/00

3270220/00

3270211/01

SFS 7006

SFS 7004

SFS 7005

6-jul-1998

29-jun-1995

22-dec-1995

21-maj-1999

11-nov-1999

4-mar-2002

22-nov-2000

4-apr-2001

4-apr-2001

13-mar-2001

14-jan-1997

14-jan-1997

14-jan-1997

11-nov-1999

9-okt-2001

32702297/01
SFS 9137

11-jul-2000

13-nov-2000

26-maj-1999

10-nov-1999

13-nov-2000

15-nov-2000

13-jul-1998

Datum izdaje
odločbe

32702176/00

32702226/00

SFS 9083

PETKOVIČ in BONIFER SFS 9136

AGROPROM

AGROPROM

SEMENARNA

Zastopnik

6-jul-2003

29-jun-2005

22-dec-2005

8-jun-2003

11-nov-2009

30-apr-2003

22-nov-2010

16-nov-2010

23-okt-2010

20-apr-2003

14-jan-2007

14-jan-2007

14-jan-2007

11-nov-2009

11-jul-2005

11-jul-2005

13-nov-2005

30-apr-2003

10-nov-2009

13-nov-2005

15-nov-2005

13-jul-2003

Datum
veljavnosti

Št.

380810100 BIOTOLL UNIVERZALNI

LEPILO

380890900 BIOTOLL DERATIZACIJSKO

piretrin

piperonil butoksid

380890900

380810100 BIOTIP Univerzalni insekticid

piretrin

permetrin

poliizobutilen

poliizobutilen

poliizobutilen

repično olje

380810100 BIOTIP Ubij me nežno

380810100 BIOTIP-Insekticidni posip

380890900 BIOPLANT LEPLJIVI TRAK

RUMENE

380890900 BIOPLANT LEPLJIVE PLOŠČE-

BELE

380890900 BIOPLANT LEPLJIVE PLOŠČE -

380810900 BIOOL

acibenzolar-S-metil

piretrin

380810100 rastline

380820800 BION 50 WG

lecitin

permetrin

natrijev hidrogen karbonat

lecitin

lecitin

mineralno olje

Aktivna snov

380820800 BIOMYCTAN SPRAY za sobne

380810100 BIOKILL FLORA

380810900 BIOFORMATOX

380820800 BIOBLATT SPRAY

380820800 BIOBLATT KONCENTRAT

380810900 BIJELO ULJE

Carinska
sifra
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Zap. Mesto
št. prodaje

Sredstvo

dikamba

380890900 CITOWETT

alkilaril poliglikoleter

glifosat

klorpirifos

380810400

380830270 CIDOKOR

cipermetrin

klorpirifos

380810400

380810100 CHROMOREL P-2

cipermetrin

ciprodinil

380810100 CHROMOREL D

380820800 CHORUS 75 WG

baker (bakrov oksiklorid)
baker v obliki bak.
hidroksida

diklobenil

metaldehid

kaptan

100

48

1,8

0,2

50

5

4

4

3

2

N

Xn, N

50
75

Xn

Xn

3

Xn

4

Xn

Xn

Xn, N

4

3

2

3

2

Xi

Xi

24,4

6,75

5

45

50

9

32

48

48

50

25

2,5

0,005

50

20

20

BASF AG

HERBOS

CHROMOS

CHROMOS

SYNGENTA

NUFARM

NUFARM

CROMPTON EUROPE

KOLLANT

CHEMIA s.p.

PINUS

BASF AG

BAYER CS

SYNGENTA

BASF AG

MAKHTESHIM

BAYER CS

VETERINA

BAYER CS

ISAGRO COPPER

SCARMAGNAN

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

BASF SLOVENIJA

SEMENARNA

DEMETRA

DEMETRA

SYNGENTA AGRO

KARSIA

KARSIA

DEMETRA

BIOTEH

AGROCHEM

PINUS

BASF SLOVENIJA

BAYER CS; PINUS

SYNGENTA AGRO

BASF SLOVENIJA

KARSIA

BAYER CS; PINUS

PLIVA LJUBLJANA

BAYER CS

KZ KRKA

CLAREX

Zastopnik

SFS 8006

SFS 8110

32702116/02

SFS 6053

32702116/02

SFS 6054

32702136/02

3270225/00

13-jan-1998

13-jul-1998

15-mar-2002

15-mar-1996

15-mar-2002

15-mar-1996

18-feb-2003

27-feb-2003

12-feb-2003

15-mar-2002

32702116/02
32702281/01

27-feb-2001

6-feb-2001

16-jan-2002

11-jun-1998

21-maj-1999

12-mar-2003

27-feb-2003

13-jan-1998

6-feb-1998

32702269/00

3270253/01

32702353/01

SFS 8093

SFS 9076

32702273/00

32702177/02

SFS 8004

SFS 8033

5-dec-2000

27-feb-2002

3270280/02
32702262/00

23-jun-1995

24-mar-1998

17-maj-2002

21-jun-2000

14-nov-2000

Datum izdaje
odločbe

SFS 5068

SFS 8054

3270240/02

3270253/00

3270221/00

Številka
odločbe

13-jan-2008

13-jul-2003

15-mar-2006

15-mar-2006

15-mar-2006

15-mar-2006

14-jan-2013

23-dec-2012

6-jun-2011

1-apr-2006

1-apr-2006

21-maj-2005

22-okt-2011

11-jun-2003

21-maj-2009

20-dec-2005

25-nov-2005

13-jan-2008

6-feb-2003

10-apr-2006

23-jun-2005

23-jun-2005

24-mar-2008

21-jun-2010

21-jun-2010

14-nov-2010

Datum
veljavnosti

3666 /Št. 30 / 27. 3. 2003

380820100 CHAMPION 50 WP

380820100 CHAMP FORMULA 2 FLO

380830270 CASORON G

380890900 CARAKOL

380820800 CAPTANE 45 WP

kaptan

380830270

380820800 CAPTAN 50

bentazon

tiakloprid

mezotrion

metazaklor

propikonazol

beta-ciflutrin

bromadiolon

fentin-hidroksid

baker v obliki bak. sulfata

baker v obliki bak. sulfata

Aktivna snov

380830270 CAMBIO

380810900 CALYPSO SC 480

380830270 CALLISTO 480 SC

380830270 BUTISAN - S

380820500 BUMPER 25 EC

380810100 BULLDOCK EC 25

380890100 BRODILON-PELETE

380820800 BRESTANID

CAFFARO

380820100 BORDOJSKA BROZGA -

SCARMAGNAN

380820100 BORDOJSKA BROZGA-

Carinska
sifra

Stran
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

1

102

104

1

101

103

1

100

Zap. Mesto
št. prodaje

380820800 DELAN SC-750

380810900 DELFIN WG
var. Kurstaki

Bacillus Thuringhiensis

ditianon

ditianon

mecoprop (MCPP)

380830110

380820800 DELAN

d 2,4-D

380830110 DEHERBAN COMBI-MD

d 2,4-D

deltametrin

6,4

75

75

40

15

46,4

6,25

2,5

32

46

4

40

40

4

2

35

0

3

3

3

3

T

Xn

0

Xn

Xi

Xn

4

35
2

Xi

Xn

4

4

Xi

Xn, N

25

50

10

80

75

20

15

5

BAYER CS

PINUS

BASF SLOVENIJA

BAYER CS; PINUS

BAYER CS

Zastopnik

AGRISENSE

BASF AG

PINUS

CHROMOS

CHROMOS

BAYER CS

BAYER CS

BASF AG

DU PONT

DU PONT

CINKARNA

CINKARNA

KARSIA

BASF; PINUS

PINUS

DEMETRA

DEMETRA

BAYER CS

BAYER CS

BASF SLOVENIJA

VANIR

VANIR

CINKARNA

CINKARNA

DOW AGROSCIENCES KARSIA

BAYER CS

PINUS

BASF AG

BAYER CS

BAYER CS

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

SFS 9049

32702255/00

SFS 7099

32702116/02

24-mar-1999

13-nov-2000

4-nov-1997

15-mar-2002

15-mar-1995

15-mar-2002

32702116/02
SFS 5015

15-mar-1995

5-jun-2002

23-maj-2002

22-feb-2000

19-jun-2000

28-maj-1998

3-jul-2001

12-maj-1995

15-feb-2002

19-mar-1998

1-dec-1997

13-jan-1998

1-dec-2000

26.feb-2003

Datum izdaje
odločbe

SFS 5012

32702351/01

32702352/01

3270236/00

32702116/99

SFS 8082

32702278/00

SFS 5039

32702215/99

SFS 8051

SFS 7116

SFS 8008

32702261/00

32702206/02

Številka
odločbe

24-mar-2009

4-nov-2007

4-nov-2007

15-mar-2005

15-mar-2005

15-mar-2005

15-mar-2005

21-maj-2012

15-maj-2012

22-feb-2010

19-jun-2008

28-maj-2008

5-jun-2011

12-maj-2005

31-jan-2010

19-mar-2008

29-apr-2006

13-jan-2008

1-dec-2005

23-dec-2012

Datum
veljavnosti

Št.

380830110 DEHERBAN A

380810100 DECIS 6,25 EG

deltametrin

holinklorid

380810100 DECIS EC-2,5

klormekvat klorid

380830900

cimoksanil

380820800

380830900 CYCOCEL 460

baker (bakrov oksiklorid)

380820100 CURZATE R

mankozeb

380820300

380820150
cimoksanil

cink

380820100 CUPRABLAU-Z ULTRA

380820800 CURZATE M

cink
baker v obliki bak.
hidroksida

380820150

380820100 CUPRABLAU-Z

kvinoksifen
baker v obliki bak.
hidroksida

izoproturon

380830270

380820800 CRYSTAL

diflufenikan

žveplo

fenpropimorf

imidakloprid

380830150 COUGAR

380820150 COSAN

380820600 CORBEL

380810900 CONFIDOR SL 200

pirimetanil

380820800

Aktivna snov

flukvinkonazol

Sredstvo

380820500 CLARINET

Carinska
sifra
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1

1

1

1

1

132

133

134

135

1

128

131

1

127

1

1

126

1

1

125

130

1

124

129

1

1

121

1

1

120

123

1

119

122

1

118

Zap. Mesto
št. prodaje

Sredstvo

380820300 DITHANE M-70

380820300 DITHANE M-45 FLO

mankozeb

mankozeb

mankozeb

mankozeb

mankozeb

triklorfon

triklorfon

triklorfon

dikofol

70

45,5

80

43

75

30

5

80

20

46,4

0,75

79,25

43

13

50

40

20

2

45

20

4

4

Xi

4

Xi

4

4

3

2

3

0

3

Xn

T

3

3

4

Xn, N

PINUS

PINUS

BAYER CS; PINUS

PINUS

SEMENARNA

SYNGENTA

AGRORUŠE

KARSIA

KARSIA

PINUS

PINUS

PINUS

PINUS

Zastopnik

DOW AGROSCIENCES KARSIA

DOW AGROSCIENCES KARSIA

DOW AGROSCIENCES KARSIA

DOW AGROSCIENCES KARSIA

DOW AGROSCIENCES KARSIA

PINUS

PINUS

BAYER CS

PINUS

HERBOS

SYNGENTA

NUFARM

MAKHTESHIM

MAKHTESHIM

PINUS

PINUS

UPL

MARGARITA

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

24-jul-2001
3-okt-2001

32702251/01
32702251/01

3-okt-2001

32702251/01

5-jun-1995

24-jul-2001

32702251/01

SFS 5066

13-apr-1995

3-okt-2001

32702162/01
SFS 5027

20-jul-2001

3-okt-2001

32702251/01
32702162/01

24-jul-2001

32702251/01

3-okt-2001

32702251/01

26-jun-1998

24-jul-2001

32702251/01

SFS 8099

23-jul-1999

15-jan-1998

15-jan-1998

10-feb-1997

17-jun-1996

13-jul-1998

17-maj-2001

31-mar-1998

25-apr-2001

31-mar-1999

16-jan-1998

16-jan-1998

15-mar-2000

20-feb-2003

Datum izdaje
odločbe

SFS 9113

SFS 8013

SFS 8012

SFS 7020

SFS 6175

SFS 8108

32702119/01

SFS 8056

32702176/01

SFS 9055

SFS 8017

SFS 8016

3270280/00

3270227/02

Številka
odločbe

5-jun-2005

5-jun-2005

5-jun-2005

13-apr-2005

13-apr-2005

13-apr-2005

18-jul-2011

18-jul-2011

26-jun-2003

26-jun-2003

26-jun-2003

10-feb-2008

10-feb-2008

10-feb-2008

15-jan-2008

15-jan-2008

10-feb-2007

11-okt-2005

13-jul-2003

25-jan-2006

31-mar-2008

25-jan-2011

31-mar-2004

16-jan-2008

16-jan-2008

6-avg-2006

17-dec-2012

Datum
veljavnosti
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380820300 DITHANE M-45

380820300 DITHANE FLO RDEČI

380820300 DITHANE DG Neotec

380810400 DIPTEREX TZ-25

380810400 DIPTEREX 5 % PRAŠIVO

380810400 DIPTEREX 80 %

380810200 DIKOFOL E-20

d 2,4-D

triasulfuron

380830230

380830110 DIKOCID

klortoluron

m MCPP

380830110

380830230 DICURAN FORTE 80-WP

d 2,4-D

diazinon

diazinon

diazinon

diazinon

napropamid

fenazakvin

Aktivna snov

380830110 DICOFLUID MP COMBI

380810400 DIAZOL 50 EW

380810400 DIAZOL 40 WP

380810400 DIAZINON 20

380810400 DIAZINON 2 % PRAŠIVO

380830150 DEVRINOL 45 FL

380810900 DEMITAN

Carinska
sifra

Stran
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

146

147

148

149

150

151

152

153

154

1

142

1

3

141

145

3

140

1

1

139

1

1

138

143

1

137

144

1

136

Zap. Mesto
št. prodaje

Sredstvo

380820800 EUPAREN MULTI WG 50

380820800 EUPAREN MULTI

380820800 EUPAREN

380830900 ETHREL

380830230 EQUIP

tolilfluanid

tolilfluanid

diklofluanid

etefon

foramsulfuron

tiofanat-metil

oksidemeton-metil

380810400

50

50

50

48

2,25

70

25

0,8

12,5

24

25

48

60

60

12,5

12,5

15

0,5

1

96

3

60

60

Xi

T

4

Xi

Xi

4

T

0

Xi

Xn

3

3

Xn

0

0

Xi

0

Xi

4

Zastopnik

BASF SLOVENIJA

BASF SLOVENIJA

BASF SLOVENIJA

BILKA

BILKA

SYNGENTA

SYNGENTA AGRO

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

SIPCAM

BAYER CS

ISAGRO

BAYER CS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS

BAYER CS

AROPI

BAYER CS; PINUS

KARSIA

BAYER CS; PINUS

DOW AGROSCIENCES KARSIA

BASF AG

BASF AG

BASF AG

GUABER

GUABER

SYNGENTA

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES KARSIA

DOW AGROSCIENCES KARSIA

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

32702210/02

11-jun-2002

19-jan-2001

5-sept-2001

3270294/01
32702281/00

7-feb-1997

15-apr-2002

5-jun-2002

27-okt-1997

3-jan-2001

9-okt-2000

26-feb-2003

3-feb-2003

15-jul-1998

16-okt-1998

15-jan-2001

13-jul-1998

13-jul-1998

SFS 7015

3270230/01

32702302/01

SFS 7095

32702264/00

3270226/00

32702325/00

32702340/01

SFS 8115

SFS 8142

32702266/00

SFS 8112

SFS 8111

17-maj-2001

9-okt-2001

32702297/01
32702200/01

6-feb-1998

3-okt-2001

SFS 8030

32702169/01

3-okt-2001

32702251/01
20-jul-2001

24-jul-2001

32702251/01

32702169/01

17-jul-1998

Datum izdaje
odločbe

SFS 8118

Številka
odločbe

15-maj-2007

19-jan-2011

7-feb-2007

7-feb-2007

22-mar-2012

5-jun-2005

27-okt-2007

3-jan-2006

9-okt-2010

10-dec-2005

14-dec-2004

15-jul-2003

16-okt-2003

15-jan-2011

13-jul-2008

13-jul-2008

8-okt-2006

6-feb-2008

6-feb-2008

18-jul-2011

18-jul-2011

17-jul-2003

17-jul-2003

17-jul-2003

Datum
veljavnosti

Št.

380820400 ENOVIT-M

beta-ciflutrin

380810100 ENDURO EC 258

tetrakonazol

cimoksanil

380820800

380820500 EMINENT 125 EW

trifloksistrobin

klorpirifos

mecoprop - P

380820800 ECLAIR 49 WG

380810400 DURSBAN E-48

380830110 DUPLOSAN KV

diklorprop - P

karbendazim

380820400

380830110 DUPLOSAN DP

epoksikonazol

380820500 DUETT

mineralno olje

piretrin

380810100

380810900 DUECI - sredstvo proti kaparjem

piperonil butoksid

S-metolaklor

difenokonazol

mankozeb

mankozeb

Aktivna snov

380890900 DUECI - insekticid

380830150 DUAL GOLD 960 EC

380820500 DIVIDEND 030 FS

380820300 DITHANE S-60

380820300 DITHANE PLAVI

Carinska
sifra
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1

1

1

1

1

2

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

Zap. Mesto
št. prodaje

Sredstvo

triadimenol

380820500

380820800 FOLPAN 80 WDG

folpet

ometoat

paration-etil

380810400

380810400 FOLIMAT LC-50

mineralno olje

380810900 FOLIDOL OLJE

tebukonazol

triadimenol

380820500

380820500 FOLICUR WP 25

tebukonazol

380820500 FOLICUR PLUS

tebukonazol

triadimefon

380820500

80

57,5

10

52,6

25

11,9

23,8

25

10

12,5

34,5

18

10

10

0,075

10

1

10

4,3

16,7

25

0,25

0,0075

100

Xn

2

2

0

3

4

3

Xi

3

4

0

Xn

0

3

Xn

2

3

4

MAKHTESHIM

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

BASF AG

WACKER;VETERINA

COPYR;UNICHEM

BAYER CS

NEUDORFF

BASF AG

BAYER CS

VETERINA

VETERINA

SYNGENTA

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

KARSIA

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

SYNGENTA AGRO

BASF SLOVENIJA

PLIVA LJUBLJANA

UNICHEM

BAYER CS

AGROPROM

BASF; CINKARNA

BAYER CS; PINUS

PLIVA LJUBLJANA

PLIVA LJUBLJANA

SYNGENTA AGRO

Zastopnik

19-apr-2000

10-dec-2001

32702341/01
32702233/99

10-feb-1997

10-maj-1996

2-jun-1999

9-apr-1996

10-feb-1997

7-maj-1998

9-avg-2001

18-jun-2001

21-mar-1997

17-dec-2001

29-okt-1996

25-apr-2002

3-jul-2001

30-mar-1999

13-nov-2000

SFS 7023

SFS 6101

SFS 9092

SFS 6065

SFS 7021

SFS 8077

32702265/01

32702121/01

SFS 7044

32702391/01

SFS 6263

32702359/01

32702226/01

SFS 9053

32702257/00

28-jul-1999

27-feb-2002

SFS 9115

28-sept-1998

3270280/02

27-feb-2002

3270280/02
SFS 8135

28-sept-1998

9-avg-2001

32702265/01
SFS 8136

15-okt-1997

Datum izdaje
odločbe

SFS 7080

Številka
odločbe

19-apr-2010

10-feb-2007

10-feb-2007

30-apr-2003

2-jun-2009

9-apr-2006

10-feb-2007

18-mar-2006

12-jun-2011

12-jun-2011

21-mar-2007

11-avg-2005

11-avg-2005

24-apr-2004

5-jun-2006

30-mar-2009

23-jun-2005

28-jul-2009

28-sept-2003

28-sept-2003

28-sept-2003

28-sept-2003

3-jun-2006

3-jun-2006

Datum
veljavnosti

3670 /Št. 30 / 27. 3. 2003

380820500 FOLICUR EW 250

tebukonazol

terbutilazin

380830130

380820500 FOLICUR BT

glifosat

cikloksidim

butoksikarboksim

piretrin

flukvinkonazol

železov (III) fosfat

380830270 FOLAR 525 FW

380830270 FOCUS ULTRA

ŠTAPIČI

380810300 FLOROVIN-PLANT PIN

380810100 FLORA KENYATOX VERDE

380820500 FLAMENCO

380890900 FERAMOL

alfa-cipermetrin

tebukonazol

380820500

380810100 FASTAC 10 % SC

spiroksamin

klorofacinon

klorofacinon

etoksilirani oktilfenol

Aktivna snov

380820800 FALCON EC 460

380890100 FACIRON OLJNI KONCENTRAT

380890100 FACIRON FORTE-VABA

380890900 EXTRAVON

Carinska
sifra

Stran
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1

1

1

1

185

186

187

188

1

1

184

194

1

183

1

1

182

193

1

181

1

1

180

192

1

179

1

2

178

191

1

177

1

1

176

1

3

175

190

1

174

Sredstvo

mecoprop

380830110

380830230 GRODYL

380830270 GRASIDIM

380830230 GRANSTAR 75 WG

380830130 GOLTIX WG 90

380830130 GOLTIX

380830270 GOAL

380830270 GLYF

380810300 GEOCID G-5

380810900 GAUCHO WS 70

amidosulfuron

setoksidim

tribenuron-metil

metamitron

metamitron

oksifluorfen

glifosat

karbofuran

imidakloprid

imidakloprid

m MCPA

380830110

380810900 GAUCHO FS 350

diklorprop

mankozeb

380830110 GALIUM

benalaksil

380820300

benalaksil

380820800

380820800 GALBEN M

baker (bakrov oksiklorid)

fluazifop-p-butil

fluazifop-p-butil

fenoksaprop-p-etil

mineralno olje

380820100 GALBEN C

380830110 FUSILADE SUPER

380830110 FUSILADE FORTE

380830270 FURORE SUPER 75 EW

380810900 FRUTAPON

dimetenamid-P

dimetomorf

380820600

380830150 FRONTIER X2

folpet

piretrini

folpet

folpet

Aktivna snov

380820800 FORUM STAR

380810100 FORTH Univerzalni insekticid

380820800 FOLPET 50

380820800 FOLPAN WP-50

Carinska
sifra

75

18,6

75

90

70

24

35

5

70

35

16

10

31

65

8

4

33

12,5

15

6,9

98

72

11,3

60

0,25

50

50

0

4

3

Xn

4

Xn

3

T

Xn

Xn

3

Xi

Xn

4

Xn

Xn

4

Xn

Xn

0

3

3

AGROCHEM

DEMETRA

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

SEMENARNA

SEMENARNA

SEMENARNA

SYNGENTA AGRO

SYNGENTA

BAYER CS

AGRORUŠE

BASF SLOVENIJA

BASF SLOVENIJA

BIOTEH

PINUS

KARSIA

Zastopnik

BAYER CS

SIPCAM;VETERINA

DU PONT

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

PLIVA LJUBLJANA

VANIR

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

DOW AGROSCIENCES KARSIA

CHEMIA s.p.

CHROMOS

BAYER CS

BAYER CS

HERBOS

ISAGRO

ISAGRO

SYNGENTA

SYNGENTA

BAYER CS

NUFARM

BASF AG

BASF AG

COPYR

PINUS

MAKHTESHIM

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

5-apr-2000

17-dec-2001

32702391/01
3270233/00

16-jan-1998

23-feb-2000

2-jun-1999

6-jun-1996

23-jan-2002

13-feb-1996

13-feb-2002

28-mar-2000

5-apr-2000

26-apr-1995

20-apr-1999

SFS 8015

327023/00

SFS 9093

SFS 6141

327-02-6/01

SFS 6013

3270213/01

32702213/99

3270231/00

SFS 5033

SFS 9070

20-apr-1999

9-okt-2001

32702297/01
SFS 9068

17-jun-1996

13-nov-2001

6-dec-2000

31-mar-1998

10-apr-2002

17-apr-2002

4-apr-2001

11-jun-1998

10-sept-1999

Datum izdaje
odločbe

SFS 6169

32702233/01

32702295/00

SFS 8055

3270261/02

32702160/01

32702321/00

SFS 8094

SFS 9122

Številka
odločbe

15-jun-2009

16-jan-2008

16-jan-2008

5-apr-2005

2-jun-2009

6-jun-2006

14-jan-2012

13-feb-2006

15-jan-2007

28-mar-2010

5-apr-2010

26-apr-2005

20-apr-2004

20-apr-2004

17-jun-2006

17-jun-2006

6-jun-2006

6-dec-2010

31-mar-2008

1-feb-2004

2-apr-2007

16-nov-2010

11-jun-2003

10-sept-2005

Datum
veljavnosti

Št.

189

1

173

Zap. Mesto
št. prodaje
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

1

197

198

1

196

199

1

195

Zap. Mesto
št. prodaje

piretrin

mineralni silikati

380890900

380810100 KENYATOX VERDE

kopolimeri

dikofol

380890900 KEMAKOL

380810200 KELTHANE-E

karbaril

dinokap

dinokap

lambda-cihalothrin

16

60

6

20

50

19,2

35

2,5

0,2

25

2,5

5

50

12,5

5

50

46

75

25

60

1,5

Xn

0

2

4

3

3

Xn

0

3

Xn, N

Xn

3

Xi

2

3

4

2

3

BAYER CS; PINUS

SYNGENTA AGRO

BAYER CS

BAYER CS

PINUS

VANIR

BAYER CS; PINUS

BAYER CS

Zastopnik

SYNGENTA AGRO

UNICHEM

UNICHEM

PINUS

COPYR

AGRORUŠE

UNICHEM

AGRORUŠE

DOW AGROSCIENCES KARSIA

PINUS

DOW AGROSCIENCES KARSIA

DOW AGROSCIENCES KARSIA

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

DOW AGROSCIENCES KARSIA

BAYER CS

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

PINUS

DU PONT

BAYER CS

BAYER CS

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

3-okt-2001

32702251/01

32702181/00

13-nov-2000

8-sept-1998

24-jul-2001

32702251/01

SFS 8133

4-jul-1996

SFS 6196

1-jun-1998

3-okt-2001

32702251/01
SFS 8084

24-jul-2001

32702251/01

3-okt-2001

32702251/01

19-feb-1997

24-jul-2001

32702251/01

SFS 7025

28-sept-1998

11-jan-2002

1-avg-2000

14-maj-1998

27-feb-2003

20-jun-2000

6-maj-1998

23-feb-2001

5-jun-1996

27-okt-1997

23-feb-2000

7-feb-1997

6-feb-1998

Datum izdaje
odločbe

SFS 8137

32702203/99

32702180/00

SFS 8081

32702241/02

3270216/00

SFS 8076

3270281/01

SFS 6139

SFS 7096

327025/00

SFS 7016

SFS 8029

Številka
odločbe

13-nov-2010

8-sept-2003

22-dec-2005

22-dec-2005

22-dec-2005

1-jun-2003

19-feb-2007

19-feb-2007

19-feb-2007

7-mar-2007

7-mar-2007

7-mar-2007

11-dec-2006

1-avg-2003

31-avg-2005

17-dec-2012

20-jun-2004

6-maj-2008

23-feb-2006

5-jun-2006

27-okt-2007

5-apr-2005

7-feb-2007

6-feb-2008

Datum
veljavnosti

3672 /Št. 30 / 27. 3. 2003

380810300 KARBARIL 50

380820800 KARATHANE (R) WP

380820800 KARATHANE (R) EC

380810100 KARATE 2,5 WG

deltametrin

piperonil butoksid

380890900

380810100 K-OBIOL DP2

deltametrin

fenbukonazol

spiroksamin

flutriafol

jodosulfuron-metil-natrij

heptenofos

d 2,4-D

tifensulfuron-metil

azinfosmetil

380810100 K-OBIOL EC 25

380820500 INDAR 5 EW

380820800 IMPULS EC 500

380820500 IMPACT

380830230 HUSSAR

380810400 HOSTAQUICK 50-EC

380830110 HERBOCID

380830230 HARMONY 75 WG

380810400 GUSATHION WP 25

izoproturon

380830230

Aktivna snov

amidosulfuron

Sredstvo

380830230 GRODYL PLUS

Carinska
sifra

Stran
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1

1

1

223

224

225

1

1

222

230

1

221

2

1

220

229

1

219

1

1

218

228

1

217

1

1

216

1

1

215

227

1

214

Sredstvo

380810900 MATCH 050 EC

380810900 MAPIN

380820300 MANCOZEB 80 WP

380830270 LONTREL 100

380830230 LINURON WP-50

380830230 LINURON CHROMOS 50-WP

380890900 LIMAX

380830270 LENTAGRAN 45 WP

380810300 LANNATE 25-WP

380820100 KUPROPIN

380820100 KUPRO 190 SC

380890900 KUNILENT R-12

380820150 KUMULUS DF

380820300 KOR DG

380810400 KOFUMIN 50-EC

lufenuron

mineralno olje

mankozeb

klopiralid

linuron

linuron

metaldehid

piridat

metomil

baker (bakrov oksiklorid)

baker v obliki bak. sulfata

sulfonatno ribje olje

žveplo

mankozeb

diklorvos

diklorvos

mineralno olje

380810900

380810400 KOFUMIN-7

iprodion

propizamid

Aktivna snov

380820800 KIDAN

380830150 KERB 50-W

Carinska
sifra

5

97

80

10

50

50

6

50

25

50

19

80

80

75

50

7

33

25,5

50

Xn

4

Xi

Xi

4

4

3

Xi

2

4

4

0

0

Xi

1

3

Xn

4

Zastopnik

PLIVA LJUBLJANA

PLIVA LJUBLJANA

BAYER CS

SEMENARNA

DEMETRA

SYNGENTA AGRO

SYNGENTA AGRO

AROPI; PINUS

PINUS

AGRORUŠE

DEMETRA

BASF SLOVENIJA

SYNGENTA

PINUS

SYNGENTA AGRO

PINUS

DOW AGROSCIENCES KARSIA

DOW AGROSCIENCES AROPI

HERBOS

CHROMOS

SYNGENTA

SYNGENTA

DU PONT

PINUS

AGRORUŠE

CHROMOS

BASF AG

DOW AGROSCIENCES KARSIA

VETERINA

VETERINA

BAYER CS

DOW AGROSCIENCES KARSIA

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

3-okt-2001

32702251/01

3-okt-2001

32702251/01

SFS 6138

4-jun-1996

13-jun-2001
9-avg-2001

32702167/99
32702265/01

18-jun-1998

3-feb-2003

3270220/03
SFS 8097

15-feb-2000

28-feb-2000
32702179/99

32702194/99

15-mar-1995

9-okt-2001

32702297/01
SFS 5014

11-mar-1998

10-apr-2002

6-maj-1996

29-jun-1995

13-mar-1996

SFS 8048

327022258/01

SFS 6084

SFS 5110

SFS 6025

15-mar-1995
15-mar-2002

SFS 5013
32702116/02

26-mar-1997

24-jul-2001

32702251/01

SFS 7048

19-mar-1999

27-feb-2002

3270280/2002
SFS 9043

8-jan-1996

27-feb-2002

3270280/2002
SFS 6005

23-feb-2000

3270230/00

18-feb-2003

24-jul-2001

32702251/01

32702245/01

16-maj-1995

Datum izdaje
odločbe

SFS 5042

Številka
odločbe

12-jun-2006

12-jun-2006

18-jun-2003

15-feb-2005

15-feb-2005

27-jul-2009

4-jun-2006

15-mar-2005

11-mar-2008

11-mar-2008

25-feb-2012

9-sept-2005

29-jun-2005

13-mar-2006

15-mar-2005

15-mar-2005

26-mar-2007

19-mar-2009

19-mar-2009

19-mar-2009

8-jan-2006

8-jan-2006

18-maj-2005

18-maj-2005

26-nov-2012

16-maj-2005

16-maj-2005

16-maj-2005

Datum
veljavnosti

Št.

226

1

213

Zap. Mesto
št. prodaje
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

Zap. Mesto
št. prodaje

Sredstvo

baker (bakrov oksiklorid)
fosetil-Al

380820150

fosetil-Al

380820150

380820100 MIKAL-B

folpet

žveplo

žveplo

oksidemeton-metil

380820800 MIKAL

380820150 MICROTHIOL WP

380820150 MICROTHIOL WDG

380810400 METASYSTOX-R

demeton-S-metil

metiokarb

metiokarb

metiokarb

kaptan

kaptan

25

25

50

25

80

80

25

25

50

4

50

80

50

75

25

12,5

5,5

61,3

6

37,5

80

1

2,5

1,88

0,63

2,5

Xn

Xn

3

3

T

2

2

3

2

Xn

Xn

0

Xn

0

Xn

4

0

0

0

SYNGENTA AGRO

SYNGENTA AGRO

SYNGENTA AGRO

Zastopnik

BAYER CS

BAYER CS

ELF ATOCHEM

ELF ATOCHEM

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

MAKHTESHIM

MAKHTESHIM

BAYER CS

BASF AG

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

DEKRI

DEKRI

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

KARSIA

KARSIA

BAYER CS

BASF; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

DOW AGROSCIENCES KARSIA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

3-okt-2001

32702251/01

32702156/00

32702350/01

SFS 6016

SFS 6049

3270255/01

SFS 7018

SFS 8088

SFS 7017

SFS 6142

32702234/99

32702235/99

32702283/00

32702253/00

32702279/00

15-apr-2002

25-apr-2002

15-feb-1996

15-mar-1996

4-apr-2001

10-feb-1997

8-jun-1998

7-feb-1997

6-jun-1996

11-jan-2000

11-jan-2000

27-feb-2001

13-nov-2000

19-jan-2001

24-jun-2002

24-jul-2001

32702251/01

32702209/02

15-nov-1995

9-okt-2001

24-feb-2000

9-okt-2001

27-feb-2001

8-mar-2002

Datum izdaje
odločbe

SFS 5131

32702297/01

3270251/00

32702297/01

3270236/01

32702308/01

Številka
odločbe

25-mar-2012

17-apr-2007

15-feb-2006

6-feb-2005

24-jan-2011

10-feb-2007

8-jun-2003

7-feb-2007

6-jun-2006

11-jan-2010

11-jan-2010

21-apr-2004

17-jun-2004

19-jan-2011

24-jun-2005

23-feb-2005

23-feb-2005

23-feb-2005

24-feb-2010

24-feb-2010

27-feb-2011

27-feb-2011

21-feb-2012

Datum
veljavnosti

3674 /Št. 30 / 27. 3. 2003

380810400 METASYSTOX-i

380890900 MESUROL WP-50

380890900 MESUROL GRANULAT

380890900 MESUROL FS-500

380820800 MERPAN 80 WDG

380820800 MERPAN 50 WP

izoksaflutol

pendimetalin

380830210

380830270 MERLIN

izoproturon

iprovalikarb

380820800

380830230 MENTOR

propineb

iprovalikarb

380820800

380820300 MELODY DUO WP 66,8

folpet

380820800 MELODY COMBI WP 43,5

mankozeb

metalaksil-M

380820800

380820300 MAZEB

fludioksonil

fludioksonil

380820800

380820800 MAXIM XL 035 FS

ciprokonazol

fludioksonil

Aktivna snov

380820500 MAXIM STAR 025 FS

380820800 MAXIM 025 FS

Carinska
sifra

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

1

1

2

1

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

Zap. Mesto
št. prodaje

380830270 NORTRON-SUPER

380810900 NEUDOSAN AF

380810900 NEORON 500 EC

380830170 NEO - STOP

380810100 NEO-PERMIN

380820800 NATUR - F - R

etofumesat

kalijeve soli maščobnih ksl.

brompropilat

klorprofam

permetrin

ekstrakt njivsek preslice

ekstrakt njivsek preslice

pirimetanil

nikosulfuron

acetamiprid

teflutrin

imidakloprid

baker iz bakrovega sulfata

baker iz bakrovega sulfata

baker iz bakrovega sulfata

trineksapak-etil

žveplo

žveplo

amitraz

mineralno olje

tebufenozid

tiabendazol

50

1

50

1

0,5

0,1

10

30

4

20

4

15

25

25

25

25

80

80

20

97

24

1

25

50

3

0

3

0

0

0

0

Xn

Xn

Xn

Xn

Xn

Xn

4

4

Xi

Xi

4

2

4

Xn

4

Xn

PLIVA LJUBLJANA

BAYER CS

Zastopnik

BAYER CS

NEUDORFF

SYNGENTA

CHIMAC AGRIPHAR

UNICHEM

UNICHEM

UNICHEM

BAYER CS

BASF AG

NIPPON

BAYER CS

BAYER CS

SCARMAGNAN

PINUS

MANICA

SYNGENTA

ISAGRO COPPER

SOLFOTECNICA

BAYER CS

HERBOS

BAYER CS

AGROPROM

SYNGENTA AGRO

UNICHEM

UNICHEM

UNICHEM

UNICHEM

BAYER CS

BASF SLOVENIJA

AGRORUŠE

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

CLAREX

PINUS

MERCATOR

SYNGENTA AGRO

KZ KRKA

KARSIA

BAYER CS

SEMENARNA

DOW AGROSCIENCES KARSIA

VETERINA

BAYER CS

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

13-mar-2003

19-jun-2000

29-jan-2001

22-apr-2002

20-dec-2000

20-dec-2000

14-nov-2000

14-jul-1998

SFS 5111

30-jun-1995

13-mar-2001

9-okt-2001

32702297/01
3270245/01

16-okt-1997

1-jun-2001

21-jun-2000

SFS 7085

32702211/01

32702160/00

32702278/02-R 27-feb-2003

32702278/02

32702143/00

32702234/00

3270242/02

32702265/00

32702265/00

3270218/00

SFS 8113

6-jul-1998

9-avg-2001

32702265/01
SFS 8103

27-feb-2001

17-maj-2002

10-nov-1999

15-apr-1998

28-sept-1998

26-apr-1995

32702192/00

3270240/02

SFS 9135

SFS 8069

SFS 8134

SFS 5032

12-mar-2002

27-feb-2002

3270280/02
32702277/01

2-dec-1997

5-jun-2002

Datum izdaje
odločbe

SFS 7117

32702304/01

Številka
odločbe

30-jun-2005

19-mar-2009

16-okt-2007

16-okt-2007

28-maj-2009

30-apr-2003

25-nov-2012

25-nov-2012

19-jun-2003

29-jan-2006

7-jan-2007

20-dec-2003

20-dec-2003

14-nov-2010

14-jul-2003

6-jul-2003

27-feb-2011

27-feb-2011

10-nov-2004

10-nov-2004

15-apr-2008

28-sept-2003

26-apr-2005

5-mar-2007

15-mar-2006

15-mar-2006

16-maj-2007

Datum
veljavnosti

Št.

380820800 NATUR - F

380820800 MYTHOS

380830230 MOTIVELL

380810900 MOSPILAN

380810100 MONTUR FS 190

380810900 MONTUR FS 190

SCARMAGNAN

380820100 MODRA GALICA-

380820100 MODRA GALICA-PINUS

380820100 MODRA GALICA

380830900 MODDUS 250 EC

MIKRO

380820150 MOČLJIVO ŽVEPLO - ZOLFO

380820150 MOČLJIVO ŽVEPLO

380810900 MITAC-20

380810900 MINOL

380810900 MIMIC

380820400 MIKAZOL PASTA

folpet

380820800

Aktivna snov

fosetil-Al

Sredstvo

380820150 MIKAL FLASH

Carinska
sifra

Uradni list Republike Slovenije
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2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

Zap. Mesto
št. prodaje

Sredstvo

m MCPP

380830110

380820300 PINOZEB M-45

380890900 PINOVIT-N

380890900 PINOVIT-K

380810400 PINOFOS

mankozeb

etoksilirani alkil-fenol

polioksietilen-alkilamin

triklorfon

diazinon

simazin

380810400 PINAZON KS 20

glifosat

380830130

dimetoat

380830270 PIN 140-S

380810400 PERFEKTHION

žveplo

mankozeb

mankozeb

bromoksinil

80

90

87

50

20

14

14

40

80

80

75

22,5

35

37,5

7,5

7,5

20

25

8,4

30

74

9

21

10

92

50

96

4

4

3

4

3

4

3

4

Xi

Xi

Xn

2

Xn

Xn

Xn

4

Xn

T

0

3

Xi

PINUS

PINUS

PINUS

PINUS

PINUS

PINUS

BASF AG

BASF AG

ELF ATOCHEM

CEREXAGRI ITALIA

BAYER CS

MAKHTESHIM

BAYER CS

BASF AG

BASF AG

CROMPTON EUROPE

PINUS

SYNGENTA

PINUS

BAYER CS

LANCES LINK

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

PINUS

PINUS

PINUS

PINUS

PINUS

PINUS

BASF SLOVENIJA

BASF, CINKARNA

DEKRI

DEKRI

BAYER CS

KARSIA

BAYER CS

BASF SLOVENIJA

BASF SLOVENIJA

DEMETRA

PINUS

SYNGENTA

PINUS

BAYER CS;UNICHEM

KARSIA

Zastopnik

SFS 8090

SFS 7049

SFS 7050

SFS 5115

SFS 8100

SFS 7051

SFS 7064

SFS 6024

3270290/01

32702374/01

9-jun-1998

26-mar-1997

26-mar-1997

13-jul-1995

26-jun-1998

27-mar-1997

5-maj-1997

11-mar-1996

26-feb-2001

16-jan-2002

17-maj-2002

25-jul-2001

32702252/01
3270232/01

22-okt-1996

17-maj-2002

23-feb-2000

SFS 6253

3270229/01

3270234/00

25-apr-2001

15-mar-2002

32702116/02
32702188/01

12-jul-1995

23-jan-2002

17-maj-2001

15-jan-2001

16-feb-1998

20-apr-1999

Datum izdaje
odločbe

SFS 5114

3270297/01

32702198/99

32702250/00

SFS 8036

SFS 9069

Številka
odločbe

9-jun-2003

26-mar-2007

26-mar-2007

13-jul-2005

26-jun-2003

27-mar-2007

5-maj-2005

11-mar-2006

26-feb-2006

12-okt-2006

5-apr-2007

15-mar-2005

15-mar-2005

5-apr-2007

23-feb-2010

28-apr-2004

12-jul-2005

12-jul-2005

4-dec-2011

19-jan-2010

15-jan-2011

16-feb-2008

20-apr-2009

Datum
veljavnosti

3676 /Št. 30 / 27. 3. 2003

380820150 PEPELIN

380820300 PENNCOZEB 80 WP

380820300 PENNCOZEB 75 DG

380830270 PARDNER

guazatinacetat

ioksinil

380830270

380820800 PANOCTINE 35

bromoksinil

380830270 OXYTRIL-M

cinidon-etil

fenpropimorf

380820600

380830270 ORBIT

epoksikonazol

380820500 OPUS TEAM

propargit

rafinirano mineralno olje

380810900

380810900 OMITE 30-WP

diazinon

mineralno olje

380810900

380810400 OLEODIAZINON

metidation

olje oljne ogrščice

prokloraz

di-1-p-menten (smola)

Aktivna snov

380810400 OLEO ULTRACID 100-EC

380810900 OGRIOL

380820500 OCTAVE

380890900 NU-FILM-17

Carinska
sifra

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

1

297

2

3

296

299

1

295

298

1

294

Zap. Mesto
št. prodaje

Sredstvo

triforin

380820800

380810400 RADOTION P-5

380810400 RADOTION E-50

380830270 RACER 25 - EC

380820800 QUADRIS

380810400 PYRINEX 48 EC

380830270 PYRAMIN TURBO

380820800 PROPLANT

malation

malation

flurokloridon

azoksistrobin

klorpirifos

kloridazon

propamokarb

prometrin

mineralno olje

5

50

25

25

48

52

60,7

50

2,28

50

18,75

31,25

0,94

75

14

15

60,7

70

24

17,5

10

4,5

0,9

4,5

35

50

0,025

50

45,5

4

4

Xn, N

Xi

T

4

0

4

0

4

Xi

0

0

Xn

Xn

4

Xn

4

3

3

T, N

0

4

4

HERBOS

HERBOS

MAKHTESHIM

SYNGENTA

MAKHTESHIM

BASF AG

CHIMAC AGRIPHAR

PINUS

NEUDORFF

HERBOS

SYNGENTA

UNICHEM

UNICHEM

BAYER CS

BAYER CS

BASF AG

BAYER CS

CYANAMID; PLIVA

AGRORUŠE

PINUS

SYNGENTA

KRKA p.o.

PINUS

PINUS

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

SEMENARNA

SEMENARNA

KARSIA

SYNGENTA AGRO

KARSIA

BASF SLOVENIJA

UNICHEM

PINUS

AGROPROM

SEMENARNA

SYNGENTA

UNICHEM

UNICHEM

BAYER CS; PINUS

BAYER CS

BASF SLOVENIJA

BAYER CS; PINUS

PLIVA LJUBLJANA

AGRORUŠE

PINUS

SYNGENTA AGRO

KRKA p.o.

PINUS

PINUS

Zastopnik

SFS 5034

SFS 5035

32702295/02

32702245/00

SFS 9056

SFS 6006

SFS 9044

SFS 5116

32702203/01

SFS 8116

32702265/01

32702247/00

32702223/01

32702242/00

32702142/99

32702248/00

SFS 8007

32702263/00

SFS 6271

SFS 7052

SFS 7001

32702202/99

SFS 7007

SFS 8114

SFS 8074

Številka
odločbe

26-apr-1995

26-apr-1995

23-jan-2003

21-jan-2003

31-mar-1999

22-jan-1996

19-mar-1999

13-jul-1995

20-sept-2002

16-jul-1998

9-avg-2001

17-maj-2001

13-jul-2001

10-maj-2001

11-jan-2000

27-feb-2001

13-jan-1998

13-dec-2000

18-nov-1996

27-mar-1997

7-jan-1997

22-jan-2003

15-jan-1997

14-jul-1998

21-apr-1998

Datum izdaje
odločbe

26-apr-2005

26-apr-2005

23-jan-2006

1-jul-2008

31-mar-2004

22-jan-2006

19-mar-2009

13-jul-2005

10-dec-2011

16-jul-2003

11-dec-2005

11-dec-2005

10-maj-2011

10-maj-2011

11-jan-2010

27-feb-2011

13-jan-2008

13-dec-2010

18-maj-2005

27-mar-2007

7-jan-2007

22-jan-2013

15-jan-2007

14-jul-2003

21-apr-2008

Datum
veljavnosti

Št.

380830130 PROMEPIN 500 TEKOČI

380810900 PROMANAL AF

prometrin

terbutilazin

380830130

380830130 PROHELAN-T

S-metolaklor

olje oljne ogrščice

380830150 PRIMEXTRA TZ GOLD 500SC

380810900 PRIMA - R

olje oljne ogrščice

imidakloprid

380810900 PRIMA

pencikuron

380810900

propamokarb hidroklorid

380810900 PRESTIGE FS 290

380820800 PREVICUR 607 SL

metiram

flufenacet

380830150

380820300 POLYRAM DF

metribuzin

380830130 PLATEEN WG 41,5

imazetapir

tetradifon

380810900

380830270 PIVOT-100

diazinon

propanil

pirimikarb

piretrin

vinklozolin

mankozeb

Aktivna snov

380810400 PIROX FLUID

380830270 PIRIPIN

380810300 PIRIMOR 50 WG

380810100 PIPS BIO HERBAL

380820800 PINULIN

380820300 PINOZEB M-45 FLO

Carinska
sifra
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

1

320

322

1

319

321

1

318

Zap. Mesto
št. prodaje

Sredstvo

380820800 SABITHANE (R)

380820800 RUBIGAN 12 E

380830270 ROUNDUP ULTRA

380830270 RONSTAR 25 EC

380820800 RONILAN DF

dinokap

fenarimol

glifosat

oksadiazon

vinklozolin

glifosat

prosulfuron

380830230

380830270 RODEO

primisulfuron-metil

metalaksil-M

380820800

32,5

12

48

25

50

48

50

30

4

64

8

64

15

15

14

80

50

1,5

6

2

1,5

0,005

0,005

0,005

50

8

3

3

0

4

4

4

3

Xi

3

Xn

3

T

Xn

0

4

0

Xn

Xn

3

Xn

4

CINKARNA

ZAD.KM.DRUŽBA

BAYER CS

BASF SLOVENIJA

ZAD.KM.DRUŽBA

SYNGENTA AGRO

SYNGENTA AGRO

SYNGENTA AGRO

SYNGENTA AGRO

SYNGENTA AGRO

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

UNICHEM

UNICHEM

BIOTEH

AGROCHEM

SEMENARNA

Zastopnik

DOW AGROSCIENCES KARSIA

MARGARITA

MONSANTO

BAYER CS

BASF AG

MONSANTO

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

UNICHEM; ACTIVA

UNICHEM; ACTIVA

KOLLANT

CHEMIA s.p.

HERBOS

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

7-jul-1998

3-mar-2003

3270240/3
SFS 8105

7-apr-1998

24-maj-1999

29-okt-1996

20-mar-1997

9-okt-1995

9-avg-2001

10-feb-1998

9-avg-2001

13-okt-1999

4-dec-1997

9-okt-2001

SFS 8061

SFS 9081

SFS 6262

SFS 7043

SFS 5126

32702265/01

SFS 8034

32702265/01

SFS 9131

SFS 7125

32702297/01

21-mar-2001

9-okt-2001

32702297/01
32702209/99

21-maj-1999

11-jul-2000

27-maj-1999

16-jul-1998

10-feb-1997

13-okt-2000

23-jun-1999

SFS 9080

32702105/00

SFS 9086

SFS 8117

SFS 7022

32702214/99

SFS 9103

23-jun-1999

10-avg-2001

32702219/01
SFS 9102

7-jun-1999

14-nov-2000

31-avg-1995

Datum izdaje
odločbe

SFS 9095

3270219/00

SFS 5123

Številka
odločbe

7-jul-2003

3-feb-2005

3-feb-2005

24-maj-2009

18-maj-2005

20-mar-2007

9-okt-2005

10-feb-2008

10-feb-2008

30-avg-2006

30-avg-2006

4-dec-2007

29-nov-2009

29-nov-2009

17-jun-2006

17-jun-2006

11-jul-2003

27-maj-2007

16-jul-2008

10-feb-2007

13-okt-2010

23-jun-2009

23-jun-2009

6-feb-2005

6-feb-2005

14-nov-2010

31-avg-2005

Datum
veljavnosti
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380830230 RING 80 WG

mankozeb

metalaksil

380820800

380820300 RIDOMIL GOLD MZ 68 WP

mankozeb

propikonazol

380820500

380820300 RIDOMIL (R) MZ 72 WP

difenokonazol

dikvat

380820500 RIAS 300 EC

380830270 REGLONE 14

fipronil

tiram

380820300

380810900 REGENT 80 WG

tebukonazol

tebukonazol

tebukonazol

tebukonazol

bromadiolon

bromadiolon

bromadiolon

baker (bakrov oksiklorid)

alkilaril poliglikoleter

Aktivna snov

380820500 RAXIL VITAL

380820500 RAXIL FS 060

380820500 RAXIL 2 WS

380820500 RAXIL 015 ES

380890100 RATIMOR žitna vaba

380890100 RATIMOR mehka vaba

380890100 RATIBROM 2 - ŽITNA VABA

380820100 RAMIN 50

380890900 RADOVIT-N

Carinska
sifra

Stran
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1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

2

3

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

Zap. Mesto
št. prodaje

Sredstvo

380820800 SUPER-F-R

380820800 SUPER-F

380820150 SUMPOR SC-80

380810100 SUMIALFA 5 FL

380820500 SUMI 8

lecitin

lecitin

žveplo

esfenvalerat

dinikonazol

žveplo

pendimetalin

0,15

15

80

5

12,5

80

33

25

40

14,4

0,01

0,01

4

45

10

50

50

70

1,25

5

25

50

7,5

0

0

4

2

3

4

4

Xn

3

0

0

0

3

3

4

Xn

4

Xi

3

Xi

PINUS

SYNGENTA AGRO

BAYER CS; PINUS

BAYER CS

SYNGENTA AGRO

VANIR

Zastopnik

AGROPROM

AGROPROM

AGROPROM

BAYER CS

UNICHEM

UNICHEM

HERBOS

SUMITOMO

SUMITOMO;PLIVA

CHEMIA s.p.

BASF AG

UNICHEM

UNICHEM

SEMENARNA

DEMETRA

DEMETRA

AGROCHEM

BASF; PINUS

DOW AGROSCIENCES AROPI; PINUS

DOW AGROSCIENCES AROPI; PINUS

NEUDORFF

NEUDORFF

NEUDORFF

BAYER CS

DOW AGROSCIENCES AROPI; PINUS

PINUS

ISK BIOSCIENCE

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

DU PONT

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

32702152/02

32702253/01

11-apr-2002

11-apr-2002

13-jul-1998

15-mar-2002

32702116/02
SFS 8109

14-apr-1995

SFS 5030

7-feb-1996
15-mar-2002

SFS 6008

3-avg-1998

13-nov-2000

22-nov-2000

19-mar-1998

13-nov-2000

13-nov-2000

27-dec-1999

7-jul-1998

25-nov-1998

4-feb-1999

21-jan-2003

7-feb-1997

32702116/02

SFS 8122

32702235/00

32702271/00

SFS 8050

32702228/00

32702225/00

SFS 9152

SFS 8106

SFS 8166

SFS 9014

32702178/02

SFS 7014

23-feb-2001

9-okt-2001

32702297/01
32702288/00

1-dec-1999

SFS 9147

11-feb-1999

3-okt-2001

32702251/01
SFS 9024

24-jul-2001

Datum izdaje
odločbe

32702251/01

Številka
odločbe

28-nov-2011

28-nov-2011

13-jul-2003

14-apr-2005

14-apr-2005

12-maj-2005

12-maj-2005

3-avg-2003

17-mar-2005

22-nov-2005

19-mar-2008

13-nov-2005

13-nov-2005

27-dec-2009

7-jul-2003

13-dec-2005

1-jul-2003

22-jan-2008

7-feb-2007

23-feb-2006

16-okt-2007

16-okt-2007

11-feb-2004

7-jul-2003

7-jul-2003

Datum
veljavnosti

Št.

380820150 SULFUR 80

380830210 STOMP 330-E

fluroksipir

m MCPA

380830110

380830270 STARANE 250

fluroksipir

piretrin

piretrin

piretrin

prokloraz

heksaflumuron

simazin

fluazinam

380830270 STARANE-M

rastline

380810100 SPRUZIT SPRAY za sobne

rastline

380810100 SPRUZIT SPRAY za okrasne

380810100 SPRUZIT KONCENTRAT

380820500 SPORTAK 45 EC

380810900 SONET 100 EC

380830130 SIMAPIN KS 50

380820800 SHIRLAN 500 SC

metribuzin

jodosulfuron-metil-natrij

380830230

380830130 SENCOR

amidosulfuron

difenokonazol

triflusulfuron-metil

miklobutanil

Aktivna snov

380830230 SEKATOR

380820500 SCORE 250 EC

380830230 SAFARI

380820500

Carinska
sifra
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

3

2

1

1

1

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

Zap. Mesto
št. prodaje

Sredstvo

insekticid

380820500 TILT 250 EC

380820300 THIRAM 80 WG

380810200 THIODANE E-35

380890900 TERMINATOR Vaba za polže

propikonazol

tiram

endosulfan

metaldehid

piretrini

bromadiolon

25

80

35

5

0,25

0,005

0,5

0,56

0,075

2,5

60

75

50

50

24,8

30,2

25

5

6

12,5

4

Xn

3

3

0

3

0

0

Xn

4

0

0

Xi

3

4

4

Xn

Zastopnik

SYNGENTA

UCB CHEMICALS

BAYER CS

KOLLANT

COPYR

KOLLANT

ACTIVA

COPYR

BAYER CS

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

DU PONT

NISSAN

SYNGENTA AGRO

KARSIA

BAYER CS

BIOTEH

BIOTEH

BIOTEH

BIOTEH

BIOTEH

BAYER CS; PINUS

SYNGENTA AGRO

BAYER CS; PINUS

BAYER CS; PINUS

BAYER CS

VANIR

KARSIA

DOW AGROSCIENCES KARSIA

DOW AGROSCIENCES KARSIA

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

3-okt-2001

32702251/01

16-mar-1999
9-avg-2001

32702265/01

15-jan-2001

4-mar-1998

6-feb-2001

SFS 9041

32702291/00

SFS 8044

3270253/01

4-apr-2001

10-avg-2001

32702219/01
32702321/00

7-jun-1999

13-mar-2001

4-apr-2001

SFS 9095

3270211/01

3270220/00

14-jan-2002

9-avg-2001

32702265/01
32702234/01

20-okt-1997

22-apr-2002

22-apr-2002

27-feb-2001

23-feb-2000

SFS 7090

3211384/99

3211383/99

32702282/00

327022/00

21-feb-1997

24-jul-2001

32702251/01

SFS 7026

13-dec-1995

3-okt-2001

3270296/01
SFS 5150

20-jul-2001

Datum izdaje
odločbe

3270296/01

Številka
odločbe

10-jun-2003

10-jun-2003

15-jan-2006

4-mar-2008

21-maj-2005

16-nov-2010

6-feb-2005

6-feb-2005

20-apr-2003

23-okt-2010

13-dec-2004

3-apr-2006

3-apr-2006

22-feb-2004

22-feb-2004

27-feb-2011

16-maj-2007

21-feb-2007

13-dec-2005

13-dec-2005

13-dec-2005

16-jul-2011

16-jul-2011

Datum
veljavnosti
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380810100 TERMINATOR Univerzalni

380890100 TERMINATOR X -žitna vaba

posip

permetrin

piperonil butoksid

380890900 rastline

380810100 TERMINATOR Insekticidni

piretrin

metosulam

380810100 TERMINATOR Insekticid za

flufenacet

380830270

primisulfuron-metil

fenheksamid

380830150 TERANO WG 62,5

380830230 TELL 75-WG

380820800 TELDOR WP 50

fenheksamid

propamokarb hidroklorid

380820800

380820800 TELDOR SC 500

mankozeb

rimsulfuron

kvizalofop-p-etil

miklobutanil

miklobutanil

Aktivna snov

380820300 TATTOO

380830230 TAROT 25 WG

380830110 TARGA - SUPER

380820500 SYSTHANE 6-FLO

380820500 SYSTHANE 12-E

Carinska
sifra

Stran
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1

1

1

388

389

390

1

1

387

394

1

386

1

1

385

393

1

384

1

1

383

1

1

382

391

1

381

abamektin

fenamidon

380820500

380810900 VERTIMEC 1,8 % EC

fosetil-Al

baker iz bakrovega sulfata

propoksur

m MCPA

klorprofam

ciram

trifluralin

ciromazin

fentin-acetat

trifluralin

380820150 VERITA

380820100 VEDRJUL

380810300 UNDEN 50 WP

380830110 U 46 M-FLUID

380830170 TUBERITE N

380820300 TRISCABOL DG

380830210 TRIKEPIN

380810900 TRIGARD 75 WP

380820800 TRIFEN

380830210 TREFLAN EC

sulfosat

penkonazol

380820500

380830270 TOUCHDOWN 4 LC

kaptan

penkonazol

fluroksipir

klortoluron

klortoluron

izoproturon

380820800 TOPAS (R) C 50 WP

380820500 TOPAS (R) 100 EC

380830270 TOMIGAN 250 EC

380830230 TOLUREX 80 WP

380830230 TOLUREX 50 SC

380830230 TOLKAN

propikonazol

380820500

Aktivna snov

karbendazim

Sredstvo

380820400 TILT CB 187,5 FW

Carinska
sifra

1,8

4,44

66,7

20

50

75

1

75

24

75

40

48

48

2,5

47,5

10

25

80

50

50

6,25

12,5

Xn

Xi

3

2

Xn

0

Xn

3

0

3

3

Xn

3

Xi

Xn

Xi

Xn

4

4

SYNGENTA AGRO

SYNGENTA AGRO

SYNGENTA AGRO

KARSIA

KARSIA

KARSIA

BAYER CS

SYNGENTA AGRO

Zastopnik

SYNGENTA

BAYER CS

ELF ATOCHEM

BAYER CS

BASF AG

VETERINA

CEREXAGRI ITALIA

PINUS

SYNGENTA

PINUS

SYNGENTA AGRO

BAYER CS

DEKRI

BAYER CS; PINUS

BASF SLOVENIJA

PLIVA LJUBLJANA

DEKRI

PINUS

SYNGENTA AGRO

PINUS

DOW AGROSCIENCES KARSIA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

AGAN CHEMICAL M.

MAKHTESHIM

MAKHTESHIM

BAYER CS

SYNGENTA

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

12-mar-2001
9-avg-2001

32702265/01

5-jun-2002

27-jul-1998

10-feb-1997

32702221/99

32702299/01

SFS 8120

SFS 7019

7-jul-2000

27-feb-2002

3270280/2002
32702168/00

11-jul-2000

16-jan-2002
32702182/00

32702373/01

21-apr-1998

9-okt-2001

32702297/01
SFS 8075

16-mar-2001

327028/01

31-jul-1995

3-feb-2003

32702220/03
SFS 5120

5-avg-1998

9-avg-2001

32702265/01
SFS 8123

29-jan-2001

9-okt-2001

32702244/00

32702297/01

4-dec-1997

9-okt-2001

32702297/01
SFS 7124

7-sept-2000

28-jan-2002

27-maj-1999

27-maj-1999

29-okt-1996

9-okt-2001

28-nov-1997

Datum izdaje
odločbe

32702169/99

32702249/00

SFS 9090

SFS 9089

SFS 6264

32702297/01

SFS 7115

Številka
odločbe

4-jan-2005

4-jan-2005

5-jun-2005

6-feb-2005

10-feb-2007

7-jul-2010

11-jul-2010

11-jul-2010

12-okt-2006

21-apr-2008

24-avg-2010

24-avg-2010

31-jul-2005

5-avg-2003

5-avg-2003

29-jan-2006

29-jan-2006

4-dec-2007

4-dec-2007

16-okt-2007

16-okt-2007

13-dec-2006

27-maj-2009

27-maj-2009

18-maj-2005

5-apr-2005

5-apr-2005

Datum
veljavnosti

Št.

392

1

1

1

378

380

1

377

379

1

376

Zap. Mesto
št. prodaje
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

400

401

402

403

404

405

406

407

408

žveplo

žveplo

kalcijev polisulfid

fosalon

piridafention

ciram

ciram

trifloksistrobin

jecoris oleum

foksim

foksim

foksim

380820150 ŽVEPLO V PRAHU - SCARMAGNAN žveplo

380820150 ŽVEPLO V PRAHU

380820150 ŽVEPLO V PRAHU

380820150 ŽVEPLENOAPNENA BROZGA

380810400 ZOLONE LIQUIDE

380810400 ZLATICA OFUNAK-P

380820300 ZIRANE

380820300 ZIRAM 76 WG

380820800 ZATO 50 WG

380810900 WEG

380810400 VOLATON G 5 %

380810400 VOLATON G 10 %

380810400 VOLATON EC-500

tiram

380820300

Aktivna snov

karboksin

Sredstvo

380820800 VITAVAX 200-FF

Carinska
sifra

99,5

99

99,5

18,5

35

3

76

76

50

0,8

5

10

50

20

20

Xi

4

4

Xi

Xn

3

3

Xn, N

Xi

0

4

4

Xn

4

BAYER CS

SEMENARNA

AGROCHEM

KARSIA

BAYER CS; PINUS

EGON KRIEGER

PINUS

PINUS

BAYER CS; PINUS

DEMETRA

AGRORUŠE

Zastopnik

SCARMAGNAN

SOLFOTECNICA

MANICA

CLAREX

KARSIA

MERCATOR

KARTUZIJA PLETERJE KZ KRKA

BAYER CS

HERBOS

CHEMIA s.p.

UCB CHEMICALS

BAYER CS

EGON KRIEGER

PINUS

PINUS

BAYER CS

CROMPTON EUROPE

Vsebnost Skupina
Proizvajalec
%
nevarnosti

3270220/00

SFS 8070

SFS 8102

32702290/01

3270227/01

SFS 6135

SFS 8121

32702298/00

32702326/00

SFS 9067

SFS 7097

SFS 7098

32702232/01

32702116/02

SFS 6195

Številka
odločbe

14-nov-2000

16-apr-1998

6-jul-1998

14-jan-2002

4-jun-2002

31-maj-1996

3-avg-1998

23-jan-2003

26-feb-2003

16-apr-1999

27-okt-1997

4-nov-1997

5-sept-2001

15-mar-2002

4-jul-1996

Datum izdaje
odločbe

14-nov-2010

16-apr-2008

6-jul-2003

23-mar-2009

11-feb-2007

31-maj-2006

3-avg-2003

22-jan-2013

10-dec-2005

16-apr-2009

27-okt-2007

4-nov-2007

8-jun-2006

4-jul-2006

4-jul-2006

Datum
veljavnosti
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* pomen oznak v rubriki Mesto prodaje:
1. Fitofarmacevtska sredstva se lahko prodajajo le v kmetijskih apotekah;
2. Fitofarmacevtska sredstva se razen v kmetijskih apotekah lahko prodajajo tudi v cvetličarnah, trgovinah z neživilskim blagom in posebnem delu trgovin z mešanim blagom;
3. Fitofarmacevtska sredstva se razen v kmetijskih apotekah lahko prodajajo tudi v cvetličarnah, trgovinah z neživilskim blagom in posebnem delu trgovin z mešanim blagom.

1

3

1

397

398

1

396

399

1

395

Zap. Mesto
št. prodaje

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
II
Z dnem uveljavitve tega seznama preneha veljati seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/02).
III
Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-38/2003
Ljubljana, dne 17. marca 2003.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

USTAVNO SODIŠČE
1233.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper
sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp
459/2001 z dne 28. 3. 2001 v zvezi s sodbo
Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 137/95 z
dne 4. 7. 2000

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa odvetniška družba B. & B.,
d.n.o., o.p., Z., na seji dne 20. februarja 2003

o d l o č i l o:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v
Ljubljani št. I Cp 459/2001 z dne 28. 3. 2001 v zvezi s
sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 137/95 z dne
4. 7. 2000 se zavrne.

Obrazložitev
A)
1. Pritožnik izpodbija sodbo, s katero je bil zavrnjen
njegov zahtevek za sklenitev najemne pogodbe za stanovanje, ugodeno pa je bilo zahtevku nasprotne tožbe na izselitev. Pritožnik navaja, da je z umrlim najemnikom v spornem
stanovanju živel v življenjski skupnosti, zato ima zaradi smrti
najemnika pravico, da se najemno razmerje prenese nanj.
Meni, da ne gre le za ekonomsko skupnost. Strinja se z
dejansko ugotovitvijo sodišča, da je skupnost med njim in
pokojnim funkcionirala tako, da je pritožnik vsestransko, ne
le ekonomsko, skrbel za najemnika spornega stanovanja,
oporeka pa stališču sodišča, da življenjska skupnost lahko
obstaja le med osebama različnega spola, in meni, da navedeno stališče sodišč nasprotuje ustavni pravici do enakosti
pred zakonom in prepovedi diskriminacije glede na spol po
14. členu ustave. Meni, da iz navedenih ustavnih pravic
izhaja, da bi sodišče tudi življenjski skupnosti oseb istega
spola moralo priznati enake posledice glede prehoda najemne pravice po smrti najemnika, kot v primeru življenjskih
skupnosti oseb različnega spola. Pritožnik je predlagal tudi
zadržanje izvrševanja izpodbijane sodbe.
2. Senat ustavnega sodišča je na seji dne 21. 1. 2002
odločil, da se ustavna pritožba sprejme v obravnavo. Ustavno pritožbo, sklep o njenem sprejemu in sklep o začasnem
zadržanju je ustavno sodišče v skladu s 56. členom zakona
o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) poslalo sodišču, ki je izdalo izpodbijano sod-
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bo, ter v skladu z 22. členom ustave nasprotnim strankam iz
pravdnega postopka (deset občin) in jim omogočilo, da na
ustavno pritožbo odgovorijo, česar pa niso storili.
B)
3. V 56. členu stanovanjski zakon (Uradni list RS, št.
18/91 in nasl. – v nadaljevanju: SZ) določa, da mora v primeru, če najemnik stanovanja umre, lastnik stanovanja skleniti
najemno pogodbo z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero
je živel v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, oziroma z enim
od ožjih družinskih članov, navedenih v najemni pogodbi. Sodišči prve in druge stopnje sta zavrnitev pritožnikovega zahtevka
za sklenitev najemne pogodbe po tej določbi utemeljili z dvojim. Zavzeli sta stališče, da življenjska skupnost v smislu te
določbe lahko pomeni le isto kot izvenzakonska skupnost po
zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list
SRS, št. 15/76 in nasl. – ZZZDR), kar nujno predpostavlja, da
mora iti za skupnost moškega in ženske, ta pogoj pa v obravnavani zadevi ni izpolnjen. Poleg tega pa sta sodišči ugotovili,
da je šlo v pritožnikovem primeru le za ekonomsko skupnost z
najemnikom stanovanja, takšne skupnosti pa ni mogoče enačiti s pojmom življenjske skupnosti v smislu 56. člena SZ. Ugotoviti je torej treba, da je bil pritožnikov zahtevek zavrnjen iz dveh
razlogov. Za uspeh ustavne pritožbe bi zato pritožnik moral
izkazati, da sta obe pravni stališči (tako pravno stališče, da
prehod najemne pogodbe po smrti najemnika omogoča le
življenjska skupnost med moškim in žensko, kot tudi pravno
stališče, da zgolj ekonomska skupnost z umrlim najemnikom
ne upravičuje k prenosu najemne pogodbe) v neskladju s
kakšno človekovo pravico ali temeljno svoboščino.
4. Ni izključeno, da je pravno stališče sodišča, da je
življenjska skupnost v smislu 56. člena SZ nujno isto kot
izvenzakonska skupnost po ZZZDR, kar nujno predpostavlja, da mora iti za skupnost moškega in ženske, lahko v
neskladju s 14. členom ustave. Ni izključeno, da iz pravice
do enakosti pred zakonom po drugem odstavku 14. člena
ustave in iz prepovedi diskriminacije po prvem odstavku 14.
člena ustave izhaja, da ni utemeljenih razlogov za razlikovanje med različnospolnimi in istospolnimi življenjskimi skupnostmi glede pravnih posledic na področju stanovanjskega prava v zvezi s prenosom najemne pogodbe po smrti
najemnika stanovanja.1 Vendar se ustavnemu sodišču glede
tega vprašanja v tej zadevi ni treba opredeljevati. Kot je
pojasnjeno v prejšnji točki te odločbe, bi namreč pritožnik
za uspeh ustavne pritožbe moral izkazati, da sta oba razloga, s katerima je sodišče utemeljilo zavrnitev zahtevka, v
nasprotju s kakšno človekovo pravico ali temeljno svoboščino. Tega pa pritožnik, kot bo razvidno iz nadaljevanja, ne
izkaže oziroma niti ne zatrjuje.
5. Sodišče prve stopnje je v pritožnikovi zadevi ugotovilo, da je pritožnik živel skupaj z najemnikom, da je zanj ekonomsko in drugače skrbel, opravljal gospodinjska dela in da
je bil namen njune življenjske skupnosti pomoč najemniku.
Kot povzema tudi višje sodišče, je šlo za skupnost, ki je
funkcionirala tako, da je tožnik vsestransko, ne le ekonomsko, skrbel za najemnika spornega stanovanja. Poudariti je
treba, da pritožnik sodbe sodišča prve stopnje iz razloga
nepravilne ugotovitve dejanskega stanja ni izpodbijal, zato se
je moral preizkus višjega sodišča (prav tako pa sedaj tudi
preizkus ustavnega sodišča) omejiti na dejansko stanje, kakršno je ugotovljeno v prvostopni sodbi. Da bi bilo pravno
stališče sodišča, da le življenjska, ne pa tudi ekonomska
1 Velja opozoriti, da je enaka problematika tudi predmet
presoje pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP) v zadevi Karner proti Avstriji (št. 40016/98). Dne
11. 9. 2001 je ESČP odločilo, da je v predmetnem delu pritožba
dopustna, meritorno pa o njej še ni odločilo.
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skupnost, utemeljuje pravico do prenosa najemne pogodbe
po smrti najemnika, v nasprotju s kakšno ustavno pravico,
pritožnik ne zatrjuje in očitno takšna ureditev, ki z upoštevanjem lastninske pravice lastnika stanovanja omejuje krog upravičencev do prenosa najemne pogodbe, tudi ni ustavno sporna. Prav tako pa ni ustavno sporen pravni zaključek sodišč,
da gre v obravnavani zadevi (ne glede na okoliščine istega ali
različnega spola) le za ekonomsko in ne za življenjsko skupnost. Ni v neskladju s kakšno ustavno pravico ali temeljno
svoboščino, če se življenjska skupnost (tudi če bi obstajala
med osebama istega spola) po vsebini razlaga tako, da to ne
vključuje takšne skupnosti, kakršno sta v obravnavani zadevi
ugotovili sodišči. Pritožnik zmotno poudarja ugotovitev, da je
šlo za skupnost, ki je funkcionirala tako, da je pritožnik vsestransko, ne le ekonomsko, skrbel za najemnika. Tudi vsestranska skrb namreč sama po sebi še ne utemeljuje sklepa,
da gre za življenjsko skupnost in ne zgolj za skupnost zaradi
pomoči ali nege v gospodinjstvu (gl. obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje). Dejstev, ki bi kazala na življenjsko skupnost, pa pritožnik ni zatrjeval in sodbe sodišča prve stopnje
iz razloga nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja ni izpodbijal. Glede na navedeno se izkaže, da v zadevi, kakršna
je pritožnikova, tudi če bi šlo za osebi različnega spola, zahtevek za prenos najemne pogodbe ne bi bil utemeljen. Na
pritožnikov neuspeh v obravnavani zadevi ni vplivalo (zgolj) to,
da sta z umrlim najemnikom istega spola, pač pa tudi to, da
njuna skupnost po vsebini in namenu ni bila življenjska skupnost, kar pa, tudi če bi šlo za osebi različnega spola, ne bi
utemeljilo pravice do prenosa najemne pogodbe. Da bi bila
takšna omejitev kroga upravičenih oseb za prenos najemne
pogodbe po smrti najemnika ustavno sporna, pa pritožnik niti
ne zatrjuje. Pritožnikov očitek, da gre za nedopustno diskriminacijo glede na spol, je zato neutemeljen.
6. Ker ustavna pritožba ni utemeljena, jo je ustavno
sodišče zavrnilo. S tem preneha veljati tudi sklep o začasnem zadržanju izpodbijane sodbe.
C)
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr.
Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. Up-259/01-11
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
zanjo namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

1234.

Odločba o ugotovitvi neskladnosti 8. točke
prvega odstavka 27. člena zakona o davku na
dodano vrednost, z rokom za uskladitev in
načinom izvršitve

Ustavno sodišče je v postopku, začetem z zahtevo
županje Občine Izola, na seji dne 6. marca 2003

o d l o č i l o:
1. Določba 8. točke prvega odstavka 27. člena zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98,

Uradni list Republike Slovenije
30/01 in 67/02) je v delu, v katerem občinam odvzema
njihov lastni prihodek brez nadomestnega vira, v neskladju z
ustavo.
2. Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladnost odpraviti do 1. 10. 2003.
3. Do odprave ugotovljene neskladnosti pripada od
davka na dodano vrednost, plačanega pri prometu nezazidanega stavbnega zemljišča, občini, na območju katere zemljišče leži, tisti del davka, ki bi ji pripadal v primeru obdavčitve prometa tega zemljišča z davkom na promet nepremičnin.

Obrazložitev
A)
1. Predlagateljica, ki ima statutarno pooblastilo za vložitev zahteve, izpodbija v oktobru 2002 uveljavljeno določbo
zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: ZDDV).
Na njeni podlagi je promet stavbnih zemljišč, ki ga opravi
zavezanec za davek na dodano vrednost, obdavčen z 20 %
davkom na dodano vrednost in ne več z 2 % davkom na
promet nepremičnin. Zaradi navedene spremembe davek iz
tega naslova ni več prihodek občinskega proračuna, temveč
prihodek državnega proračuna. To po navedbah predlagateljice za občine pomeni izgubo precejšnega dela zakonsko
določenih izvirnih prihodkov. Ker ob tem nista bila spremenjena zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
nasl. – v nadaljevanju: ZLS) oziroma zakon o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in nasl. – ZFO), naj bi bila
izpodbijana sprememba v neskladju z 9. členom ustave. Prav
tako naj bi bila zaradi neenake obravnave različnih zavezancev v neskladju s 14. členom ustave. Pogodbeni stranki, ki
sta davčni zavezanki, naj bi namreč lahko pri prometu stavbnih zemljišč izbirali med obdavčitvijo z davkom na dodano
vrednost in obdavčitvijo z davkom na promet nepremičnin.
Predlagateljica meni, da to zanjo kot zavezanko za davek na
dodano vrednost pomeni slabši položaj v primerjavi s fizičnimi
osebami, saj naj bi te pri prodaji stavbnega zemljišča plačevale le 2 % davek. Izpodbijana sprememba obdavčitve naj bi
nadalje za občine pomenila, da mora zagotoviti dodatna finančna sredstva, ki v proračunu niso bila predvidena. Navedeno pa naj ne bi bilo v skladu s 148. členom ustave. Uveljavljena obdavčitev stavbnih zemljišč naj bi bila nadalje v
neskladju tudi s 94. členom ZLS, saj pred njenim sprejetjem
ni bilo pridobljeno mnenje občin oziroma zagotovljeno sodelovanje združenj občin. Prav tako pa naj bi bila v neskladju še
s samim sistemom davka na dodano vrednost, saj pri stavbnih zemljiščih ni dodane vrednosti.
2. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril. Mnenje je
poslala vlada, ki je pojasnila, da je z izpodbijano spremembo v celoti povzeta evropska ureditev obdavčevanja prometa nepremičnin kot prometa blaga z davkom na dodano
vrednost. Ker ta ureditev za stavbna zemljišča ne predpisuje
oprostitve, te na podlagi izpodbijane spremembe v ZDDV ni
več. Vendar ureditev zaradi tega po mnenju vlade ni v neskladju z 9., 14. in 148. členom ustave. Po eni strani je
namreč na podlagi podatkov o obdavčitvi nepremičnin zaključiti, da naj bi sprememba na 80 % vrednosti prodaje
nepremičnin ne vplivala. Po drugi strani pa občine ni enačiti
s fizičnimi osebami, ki le priložnostno prodajo posamezno
zemljišče, temveč s tistimi osebami, ki ponujajo zemljišča v
okviru svoje dejavnosti; občina lahko namreč kot prodajalka
zemljišča davčno obveznost prevali na kupca oziroma kot
kupec uveljavlja odbitek vstopnega davka. Prav tako v postopku sprejemanja izpodbijane določbe ni bil kršen 94.
člen ZLS, saj so bile lokalne skupnosti tekom zakonodajnega postopka seznanjene s predlaganimi spremembami oziroma so jih tudi obravnavale.

Uradni list Republike Slovenije
B)
3. Na podlagi izpodbijane določbe je promet nezazidanih stavbnih zemljišč (gl. 7. točko prvega odstavka 27.
člena ZDDV oziroma s 1. 1. 2003 uveljavljeni 67.a člen
pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost,
Uradni list RS, št. 79/02 in nasl.) obdavčen po ZDDV in
ne več po zakonu o davku na promet nepremičnin (Uradni
list RS, št. 57/99 in nasl. – v nadaljevanju: ZDPN-1).
Glede na to, da pripadajo prihodki od davka na promet
nepremičnin proračunu občine, kjer nepremičnina leži (2.
člen ZDPN-1), oziroma je davek na promet nepremičnin
eden izmed prihodkov občine za financiranje njene porabe
(tretja alineja prvega odstavka 21. člena ZFO), izpodbijana
ureditev ne pomeni le spremembe na področju obdavčevanja prometa nezazidanih stavbnih zemljišč, temveč tudi
spremembo na področju financiranja občin. Ker je posledica te spremembe zmanjšanje obsega občinskih lastnih
prihodkov iz tega naslova, je procesna predpostavka posega v ustavni položaj in pravice lokalne skupnosti iz 91.
člena ZLS za zahtevo podana.
4. Izpostavljeno zmanjšanje obsega občinskih lastnih
prihodkov se po posameznih občinah odraža različno. Razlog za to je v njihovi različni finančni sposobnosti, saj je tako
porazdelitev možnih finančnih virov kakor tudi finančnih bremen med občinami neenakomerna.
5. Navedeno je v veljavnem sistemu financiranja občin
(uveljavljenem z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin, Uradni list RS, št. 56/98 –
ZFO-A) upoštevano tako, da se tisti obseg sredstev, s katerim posamezna občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, šteje za primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena (t. i. primerna poraba, gl. prvi odstavek 20. člena ZFO). Primerna poraba se za
posamezno občino izračuna za vsako proračunsko leto in je
tudi vsaki posamezni občini zagotovljena (drugi odstavek
20. člena in prvi odstavek 20.a člena ZFO); v primeru, da
občina izračunanega obsega primerne porabe ne more zagotoviti s tistimi lastnimi prihodki, ki se upoštevajo pri izračunu obsega lastnih prihodkov (gl. drugi odstavek 25. člena
ZFO), se ji namreč manjkajoča sredstva skladno s prvim
odstavkom 24. člena ZFO zagotovijo iz državnega proračuna (t. i. finančna izravnava). Zaradi navedenega uresničevanje temeljnih funkcij lokalne samouprave ni ogroženo (138.
člen ustave), čeprav zmanjšuje (odvzema) občini lastne vire,
kar se posledično odraža v strukturi občinskega proračuna.
Ta se v občinah, ki s svojimi lastnimi prihodki ne morejo
zagotoviti svoje primerne porabe, spremeni tako, da se obseg lastnih prihodkov v njihovem proračunu zmanjša in poveča obseg sredstev iz državnega proračuna. V občinah, ki
z lastnimi prihodki zagotavljajo več od svoje primerne porabe, pa pomeni zmanjšanje obsega lastnih prihodkov manjši
presežek sredstev nad izračunanim obsegom primerne porabe, kar nedvomno vpliva na opravljanje tistih zadev, ki so
zunaj kroga lokalnih zadev javnega pomena, financiranih iz
sredstev primerne porabe.
6. Čeprav iz navedenega izhaja, da izpodbijana sprememba zaradi zagotovljenih sredstev primerne porabe na
samo uresničevanje temeljnih funkcij lokalne samouprave
nima vpliva, ni zanemariti njenega vpliva, ki ga ima na
obseg občinskih lastnih prihodkov, ker občini dejansko
jemlje enega izmed njenih virov. Za občino je namreč ta
obseg njenih lastnih prihodkov pomemben, saj se skozenj
odraža finančna avtonomnost občine (poudarjena tudi v 9.
členu Evropske listine lokalne samouprave, Uradni list RS,
št. 57/96, MP, št. 15/96 – MELLS), ki je predpogoj za
avtonomijo na političnem in upravnem področju oziroma za
to, da sploh lahko govorimo o lokalni samoupravi (prim.
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odločbo št. U-I-43/99 z dne 10. 6. 1999, Uradni list RS,
št. 59/99 in OdlUS VIII, 146, točka 8 obrazložitve). Glede
na navedeno se za presojo skladnosti izpodbijane spremembe z 9. členom ustave, ki je zaradi vsebovanega načela lokalne samouprave uvrščen med temeljne določbe
ustave in nato podrobneje razčlenjen v posebnem poglavju o lokalni in drugi samoupravi (138. do 145. člen ustave), kot bistvenega in odločilnega pomena pokaže prav
vpliv te spremembe na finančno avtonomnost občin. Te naj
bi se namreč po določbi 142. člena ustave financirale
predvsem iz lastnih virov. Zato je upoštevati tudi položaj, v
katerem so bile občine pred izpodbijano spremembo, s
katero se zmanjšuje obseg občinskih lastnih prihodkov; po
podatkih Urada za lokalno samoupravo (gl. okrožnico Problematika financiranja občin v Sloveniji z dne 26. 9. 2002)1
je več kot 2/3 občin prejemalo finančno izravnavo (28
občin, med njimi tudi predlagateljica, pa je imelo lastnih
prihodkov več od izračunanega obsega svoje primerne
porabe). Zaradi tega nadaljnje zmanjševanje obsega lastnih prihodkov občin ni v skladu s 142. členom ustave.
Glede na to je 8. točka prvega odstavka 27. člena ZDDV v
delu, v katerem odvzema občinam njihov lastni prihodek
brez nadomestnega vira, v neskladju s 142. členom in s
tem tudi v neskladju z 9. členom ustave.
7. Druga predlagateljičina zatrjevanja neustavnosti izpodbijane določbe pa so neutemeljena. Očitek o neskladnosti izpodbijane ureditve z drugim odstavkom 14. člena ni
utemeljen, saj že sam sistem davka na dodano vrednost
razlikuje med davčnimi zavezanci, ki davek na dodano vrednost obračunavajo oziroma ne obračunavajo (prvi odstavek 45. člena ZDDV). Zaradi tega je zatrjevanje neenakosti
med tistimi, ki so davčni zavezanci, in tistimi, ki niso davčni
zavezanci, kar pomeni zatrjevanje neenakosti na podlagi
različnih dejanskih stanj, neutemeljeno.
8. Nek nepredvideni izdatek (oziroma prihodek) med
letom sam po sebi tudi še ne pomeni neskladja s prvim
odstavkom 148. člena ustave, po katerem morajo biti vsi
prihodki in izdatki lokalnih skupnosti zajeti v njihovih proračunih (med proračunskim letom se proračun občine spremeni z rebalansom proračuna, 2. točka prvega odstavka 3.
člena zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 79/99 in
nasl. – v nadaljevanju: ZJF). Prav tako se je že oblikovala
ustavnosodna presoja glede pomena določbe 94. člena
ZLS (gl. odločbo št. U-I-215/96 z dne 25. 11. 1999, Uradni
list RS, št. 101/99 in OdlUS VIII, 265, točka 19 obrazložitve in nasl.).
9. Ker izpodbijana ureditev ne predstavlja zgolj podlage za spremembo proračuna, ki mu pripada davek od prometa nezazidanih stavbnih zemljišč, temveč je bila spremenjena tudi višina tega proračunskega vira (stopnja
obdavčitve), je ustavno sodišče sprejelo ugotovitveno odločbo z rokom za odpravo protiustavnosti, ki občinam omogoča upoštevanje uskladitve za proračunsko leto 2004 (Vlada
mora predlog državnega proračuna oziroma njegovih sprememb predložiti Državnemu zboru do 1. 10. tekočega leta,
župan pa mora predlog občinskega proračuna oziroma njegovih sprememb predložiti občinskemu svetu v 30 dneh po
predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru; prvi in
drugi odstavek 28. člena ZJF). Tako se je odločilo tudi zato,
ker se izpodbijana ureditev, ki kot taka (pripad finančnega
vira oziroma stopnja davka) sama po sebi ni v neskladju z
ustavo, lahko odpravi z nadomestitvijo odvzetega lastnega
vira.

1 Internetni naslov http://www.gov.si/loksam/STRPOM/
okroznica/obv1002/obvfin.htm,
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10. Da pa lokalne skupnosti do odprave neskladnosti
ne bi ostale brez znatnega dela enega izmed svojih lastnih
finančnih virov, je ustavno sodišče določilo še način izvršitve odločbe (drugi odstavek 40. člena zakona o ustavnem
sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS).
Tako proračunu občine, kjer leži nezazidano stavbno zemljišče, katerega promet je obdavčen z davkom na dodano
vrednost, pripada tisti del davka, ki bi mu pripadel v primeru
obdavčitve prometa tega zemljišča z davkom na promet
nepremičnin.
C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 40 člena, prvega in drugega odstavka
48. člena ZUstS ter na podlagi šeste alinee 52. člena poslovnika ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 49/98 in 30/02) v sestavi: predsednica dr. Dragica
Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo
s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica
Modrijan.
Št. U-I-383/02-12
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

1235.

Odločba o zavrnitvi ustavnih pritožb in delnem
zavrženju ustavne pritožbe

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavnih
pritožbah A. A., v priporu v ZPKZ Ž., Oddelek v Z. Z., ki ga
zastopa B. B., odvetnik v V., in C. C., v priporu v ZPKZ Ž.,
Oddelek v Z. Z., na seji dne 6. marca 2003

o d l o č i l o:
1. Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo vrhovnega sodišča št. I Ips 251/2002 z dne 5. 9. 2002 v zvezi s sklepom
Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 829/2002 z dne 8. 8.
2002 in s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
Ks 245/2002 z dne 24. 7. 2002 se zavrne, v delu, v
katerem se nanaša na pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, pa zavrže.
2. Ustavna pritožba B. B. zoper sodbo vrhovnega sodišča št. I Ips 255/2002 z dne 5. 9. 2002 v zvezi s sklepom
Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 820/2002 z dne 31. 7.
2002 in s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
Ks 246/2002 z dne 24. 7. 2002 se zavrne.

Obrazložitev
A)
1. Zoper pritožnika A. teče pred Okrožnim sodiščem v
Murski Soboti kazenski postopek zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj neupravičenega prometa z
mamili po drugem odstavku v zvezi s prvim odstavkom
196. člena kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94
in nasl. – v nadaljevanju: KZ). Pritožniku B. se prav tako
očita storitev kaznivega dejanja po drugem odstavku v zvezi
s prvim odstavkom 196. člena KZ. Vrhovno sodišče je z
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izpodbijanima sodbama zavrnilo zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočna sklepa o podaljšanju pripora iz razloga po 3. točki prvega odstavka 201. člena zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v
nadaljevanju: ZKP). S pravnomočnimi sklepi o podaljšanju
pripora iz 1. in 2. točke izreka je bil časovno zajet pripor po
vloženi obtožnici za čas od 8. 6. 2001.
2. Pritožnik A. izrecno zatrjuje kršitev 22. in 23. člena
ustave, smiselno pa kršitev 19., 20. in 29. člena ustave. Po
mnenju pritožnika naj bi bila kršitev 19. in 20. člena ustave
podana, ker sodišče ni upoštevalo subjektivnih in objektivnih okoliščin, ki morajo biti podane za odreditev pripora. V
zvezi s kršitvijo 23. člena ustave navede, da traja sojenje na
prvi stopnji že več kot eno leto in štiri mesece, da je dne 23.
10. 2002 razpisana glavna obravnava, ki se bo morala zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka pričeti znova. Meni, da je nedopustno in v nasprotju z ustavo, da
sodišče nekritično podaljšuje pripor do izteka roka iz petega
odstavka 207. člena ZKP, ne da bi pri tem storilo vse, kar je
potrebno, da bi bilo sojenje zaključeno v razumnem roku.
Kot objektivna dejstva, ki naj bi izhajala iz spisa, pritožnik
navaja: da je v priporu od 11. 12. 2000, da je od vložitve
obtožnice tj. od 8. 6. 2001 poteklo več kot eno leto in štiri
mesece, da je sodišče do sedaj opravilo šest glavnih obravnav in sicer 27. in 28. 2. 2002, 21. 3. 2002, 3. in 4. 4.
2002 ter 25. 9. 2002. V zvezi s tem pritožnik še navede, da
sodišče od vložitve obtožnice, tj. od dne 8. 6. 2001 do prve
glavne obravnave dne 27. 2. 2002, torej osem mesecev, ni
storilo ničesar. Med obravnavo, ki je bila 4. 4. 2002, in
zadnjo obravnavo dne 26. 9. 2002, naj bi poteklo več kot
pol leta, ne da bi sodišče karkoli ukrenilo. Takšno ravnanje
sodišča naj bi bilo nedopustno in protiustavno. Ves čas
sojenja naj bi bila podana bistvena kršitev določbe 2. točke
prvega odstavka 371. člena ZKP. V senatu naj bi vse do 25.
9. 2002 sodelovala sodnica Marija Močan Rošker, za katero naj bi bil že od začetka sojenja podan izločitveni razlog iz
4. točke 39. člena ZKP. Sodelovala naj bi pri preiskovalnih
dejanjih in naj bi se (čeprav je za vse to vedela) iz postopka
sojenja na prvi stopnji izločila šele neposredno pred obravnavo, ki je bila dne 26. 9. 2002. Nezmožnost sodišča, da
bi korektno in v razumnem času razsodilo, naj bi v prvi fazi
povzročil državni tožilec, ki je vložil nezakonito obtožnico,
kar naj bi pomenilo kršitev 22. člena ustave ter prve in tretje
alinee 29. člena ustave. Pritožnik navaja, da je obtožen
storitve treh samostojnih kaznivih dejanj neupravičenega prometa z mamili po drugem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 196. člena KZ. Po mnenju pritožnika naj bi bilo namesto treh očitanih kaznivih dejanj v točkah 3, 4 in 5 tenorja
obtožnice kot izvršitveno dejanje opisano le eno kaznivo
dejanje, tj. sodelovanje pri primopredaji droge. Ker državni
tožilec po mnenju pritožnika v obtožnici ni opisal izvršitvenih
dejanj, ki jih očita pritožniku, naj bi iz obtožnice izostala
navedba dejstev, na katera tožilec opira svoj zahtevek, s
čimer naj bi bilo pritožniku onemogočeno, da bi se o teh
dejstvih izjavil in se pred njimi branil. Pritožnik ustavnemu
sodišču predlaga, naj izpodbijane odločbe razveljavi in pripor zoper njega odpravi.
3. Pritožnik B. zatrjuje kršitev 19., 20., 23., 27. in 29.
člena ustave. Zanika obstoj pripornih razlogov in navaja, da
je v priporu že 22 mesecev in da se postopek dejansko
sploh še ni začel. Meni, da je nemogoče, da bi bil postopek
pravnomočno končan do 8. 6. 2003, ko mu bo sodišče
pripor moralo odpraviti. Sodišče naj bi se pri podaljšanju
pripora sklicevalo na obširnost zadeve in na pridobivanje
tolmačenj o dokazni vrednosti policijskega zapisnika iz Republike Avstrije, dejansko pa naj bi delalo samo nujne stvari
– odločalo o podaljšanju pripora, o pritožbah pritožnikov in
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o predlogih za odpravo pripora. Pritožnik se ne strinja z
ugotovitvijo vrhovnega sodišča, da obdolženci ovirajo potek
kazenskega postopka, ker vlagajo pritožbe in izredna pravna sredstva, čeprav naj se okoliščine, ki utemeljujejo ponovitveno nevarnost in s tem podaljševanje pripora (po mnenju
sodišča), ne bi spreminjale. Meni, da to ne drži. Odločanje
o predlogih za izločitev tožilca oziroma sodnika naj ne bi bilo
takšne narave, da bi se postopek zavlačeval. Navaja, da je
že dne 30. 4. 2002 vložil predlog za izločitev državnega
tožilca, vendar odgovora še ni dobil. To naj bi kazalo na
(ne)učinkovitost dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Zaradi pripora naj bi občutil materialne (odplačilo kredita),
moralne in druge posledice (visok krvni pritisk). Navedenih
okoliščin, kot navaja pritožnik, Vrhovno sodišče noče upoštevati kot okoliščin, ki utemeljujejo sklepanje o tem, da je
podana kršitev pravice do sojenja v razumnem roku. Pritožnik se ne strinja s stališčem vrhovnega sodišča v izpodbijani
sodbi. Meni tudi, da v situaciji, ko je pri podaljšanju pripora
sodeloval sodnik, ki je zdaj predsednik senata v kazenskem
postopku, ni mogoče pričakovati poštenega sojenja. Navedeno naj bi pomenilo kršitev pravice do poštenega sojenja
iz 23. člena ustave in kršitev domneve nedolžnosti iz 27.
člena ustave. Ne strinja se tudi s stališčem višjega sodišča,
da okoliščine, ki jih je navedel njegov zagovornik, namreč
“da bi bil na prostosti lahko zaposlen in si služil sredstva za
preživetje”, nimajo nobene teže. Pri tem pritožnik podaja
svoje videnje zadeve in vztraja na tem, da bi ga v primeru
odprave pripora čakala služba ter bi lahko takoj začel delati.
Tudi to, kar naj bi v izpodbijanem prvostopenjskem sklepu
zapisalo okrožno sodišče, namreč “da je brez sredstev za
preživetje”, po mnenju pritožnika ne drži. Pritožnik predlaga, naj ustavno sodišče izpodbijane odločbe razveljavi in
pripor odpravi.
B)–I
4. Pritožnika sta soobdolženca v kazenskem postopku. Z ustavnima pritožbama izpodbijata sodbi vrhovnega
sodišča, katerih predmet so zaporedni pravnomočni sklepi
o podaljšanju pripora. Pritožnika ju izpodbijata iz podobnih
razlogov. Glede na to je ustavno sodišče o obeh zadevah
odločilo z eno odločbo.
B)–II
5. Ustavno sodišče je s sklepoma št. Up-604/02 in št.
Up-610/02, oba z dne 23. 12. 2002, ustavni pritožbi sprejelo. Po določbi 56. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sta bili ustavni pritožbi poslani vrhovnemu sodišču, Višjemu sodišču v
Mariboru in Okrožnemu sodišču v Murski Soboti. Vsebinsko
je na ustavno pritožbo odgovorilo Okrožno sodišče v Murski
Soboti, ki je pojasnilo bistvena (relevantna) procesna dejanja sodišča in strank.
6. Očitki pritožnikov, ki se nanašajo na kršitev 19. in
20. člena ustave, niso utemeljeni.
7. Po določbi drugega odstavka 19. člena ustave se
nikomur ne sme vzeti prostosti, razen v primerih in po postopku, ki ga določa zakon. Pravici do osebne svobode gre
med človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami
osrednje mesto. Omejevanje te pravice je tako kot pri drugih človekovih pravicah v skladu s tretjim odstavkom 15.
člena ustave dopustno samo v primerih, ki jih določa ustava, oziroma če je to potrebno zaradi (človekovih) pravic
drugih. Po določbi prvega odstavka 20. člena ustave se
sme oseba, zoper katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, pripreti samo na podlagi odločbe sodišča, kadar je to neogibno potrebno za potek kazenskega
postopka ali za varnost ljudi. Ustavni pojem “neogibna po-
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trebnost za varnost ljudi”, zajema tudi priporni razlog ponovitvene nevarnosti in pomeni, da te ni mogoče zagotoviti z
nobenim drugim, milejšim (blažjim) ukrepom.
8. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-18/93 z dne
11. 4. 1996 (Uradni list RS, št. 25/96 in OdlUS V, 40) in v
drugih odločitvah o pripornih zadevah opredelilo pogoje,
pod katerimi je dopusten poseg v osebno svobodo posameznika. Po stališču ustavnega sodišča mora sklepanje sodišča o obstoju pripornega razloga ponovitvene nevarnosti
temeljiti na konkretnih okoliščinah, iz katerih je mogoče
napraviti na življenjskih izkušnjah utemeljen sklep, da obstaja realna nevarnost, da bo obdolženec ponovil določeno
specifično kaznivo dejanje. Sodišče mora nadalje ugotoviti,
da obstoji nevarnost ponavljanja takšnega dejanja, ki pomeni ogrožanje varnosti ljudi. Nato pa mora ob uporabi načela
sorazmernosti presoditi, ali je pripor neogibno potreben za
dosego cilja (odvrnitev nevarnosti) ali ga je mogoče doseči z
odreditvijo milejšega ukrepa.
9. Pritožnik A. kot kršitev 22. člena ustave ter prve in
tretje alinee 29. člena ustave opredeli očitek, da je obtožnica v delu, v katerem mu očita storitev treh kaznivih dejanj, nezakonita. Ker so predmet presoje priporni sklepi, bi
šlo v tem delu lahko za zanikanje obstoja utemeljenega
suma kot enega izmed pogojev za odreditev pripora. Ta
očitek ni utemeljen. Obstoj utemeljenega suma storitve
kaznivega dejanja mora biti posebej skrbno obrazložen v
sklepu o odreditvi pripora, izdanem pred pravnomočno
uvedbo kazenskega postopka. V sklepih o odreditvi oziroma o podaljšanju pripora, izdanih po pravnomočnosti sklepa o uvedbi preiskave oziroma po pravnomočnosti obtožnice, se sme sodišče opreti na stališče, zavzeto v
omenjenih odločitvah (glede pripora po pravnomočnosti
obtožnice prim. odločbo št. Up-74/95 z dne 7. 7. 1995,
OdlUS IV, 131). To seveda ne pomeni, da ni dolžno odgovoriti na morebitne tovrstne ugovore obdolženca v postopku odločanja o priporu. To so sodišča v izpodbijanih odločbah naredila in njihovemu sklepanju ni mogoče očitati, da
bi bilo nerazumno. Kot je bilo pojasnjeno, je preveritvi
obstoja utemeljenega suma v tej fazi postopka in možnosti
uveljavljanja ugovora pravne narave namenjen ugovor zoper obtožnico. Tega je pritožnik izkoristil, o dopustnosti
obtožbe je senat odločil, pritožnik pa v ustavni pritožbi ne
navaja okoliščin, ki bi nastopile po pravnomočnosti obtožnice in ki jih sodišča ne bi upoštevala, bi pa, če bi bile
podane, utemeljenost suma omajale v tolikšni meri, da bi
nastal dvom o njegovem obstoju. Glede na navedeno je
zatrjevanje kršitve 22. člena ustave ter prve in druge alineje 29. člena ustave neutemeljeno.
10. Sodišča so pripor zoper oba pritožnika vseskozi
podaljševala, ker naj bi določene okoliščine kazale na ponovitveno nevarnost. Pri utemeljevanju pripornega razloga
ponovitvene nevarnosti so se sklicevala na svoje prejšnje
odločitve in sklepe. Po praksi ustavnega sodišča to ni
nedopustno pod dvema pogojema: 1) če je iz prejšnjih
odločitev razvidno, da obstajajo konkretne okoliščine, na
podlagi katerih je mogoče razumno sklepati, da obstaja
nevarnost ponovitve določenih ali istovrstnih kaznivih dejanj, iz obrazložitve pa je vidna presoja sodišča, ali in zakaj
nevarnost ponovitve določenih kaznivih dejanj pomeni takšno ogrožanje varnosti ljudi, da je zaradi tega treba poseči
v pritožnikovo ustavno pravico in 2) če sodišče ugotovi, da
takšne okoliščine še vedno obstajajo. Sodišča so v izpodbijanih odločbah na obstoj pripornega razloga iz 3. točke
prvega odstavka 201. člena ZKP (ponovitvena nevarnost)
sklepala na podlagi več okoliščin, med katerimi je odločilna teža res dana okoliščinam storitve kaznivega dejanja.
Pri presoji so upoštevala težo, ki jo je kaznivemu dejanju z
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izbiro kazenske sankcije dal že zakonodajalec, težo kaznivega dejanja, ki se očita pritožnikoma, ter okoliščine njegove storitve. Navedla so, da sta pritožnika v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po drugem odstavku
v zvezi s prvim odstavkom 196. člena KZ, predmet kaznivega dejanja, pri izvedbi katerega naj bi pritožnika odigrala
pomembno vlogo (organiziranje prevoza in sam prevoz mamila), pa naj bi bilo 60 kg heroina. Dejstvo, da sodišče pri
presoji o obstoju realne nevarnosti ponovitve kaznivih dejanj ni izrecno upoštevalo vsega, kar sta pritožnika navajala
v zvezi z obstojem subjektivnih okoliščin, bi bilo lahko v
neskladju z 20. členom ustave, če bi bil sklep sodišča o
obstoju pripornega razloga nerazumen. Sklepom sodišč,
da izrecno navedene okoliščine tudi ob obstoju osebnih
razmer, kot jih opisujeta pritožnika, upravičujejo obstoj ponovitvene nevarnosti, pa ni mogoče odreči razumne presoje. Iz obrazložitve izpodbijanih odločb je razvidno, da so
sodišča glede na naravo in način storitve kaznivega dejanja ter ugotovljeno nevarnost ponavljanja istovrstnih kaznivih dejanj utemeljeno sklepala, da je pripor neogibno potreben za varnost ljudi in da ga ni mogoče nadomestiti z
milejšim ukrepom. V zvezi s tem ustavno sodišče ponavlja
že večkrat zavzeto stališče (glej sklep št. Up-205/95 z dne
9. 4. 1996, OdlUS V, 212), po katerem za presojo nevarnosti ponovitve kaznivih dejanj, ki predstavljajo hudo ogrožanje varnosti ljudi, zadostuje za odreditev pripora nižja
stopnja verjetnosti ponovitve kaznivega dejanja, kot v primerih, ko varnost ljudi ni tako hudo ogrožena. Kaznivo
dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili je
kaznivo dejanje, pri katerem je stopnja ogrožanja življenja
in zdravja ljudi zelo visoka. Dejstvo, da je sodišče pri presoji o obstoju realne nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja tej okoliščini dalo odločilno težo, zato ni v neskladju z
ustavo.
11. Glede na navedeno sodiščem ni mogoče očitati,
da so z utemeljevanjem pripora na razlogu ponovitvene nevarnosti kršila pravico pritožnikov do osebne svobode. Ker
ne gre za kršitev določbe 20. člena ustave, tudi poseg v
pravico do osebne svobode ni nedopusten.
B)–III
12. Očitka obeh pritožnikov, ki se nanašata na kršitev
23. člena ustave, nista utemeljena. Prvi očitek pritožnikov v
zvezi s kršitvijo 23. člena ustave je, da pripor traja nerazumno dolgo. Drugi očitek pritožnikov se nanaša na kršitev
pravice do nepristranskega sodnika.
13. Glede zatrjevane kršitve pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja pritožnik A. ni izčrpal vseh pravnih
sredstev. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da je v
primerih, ko postopek še teče, za presojo o obstoju kršitve
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja pristojno
upravno sodišče (tako npr. v sklepu št. Up-369/97 z dne
21. 1. 1998, OdlUS VII, 116). V odločbi št. Up-277/96 z
dne 7. 11. 1996 (OdlUS V, 189) je sprejelo stališče, da
sodno varstvo v upravnem sporu ne bi bilo učinkovito v
primerih, ko bi šlo za kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred vrhovnim sodiščem.
Zato je v takšnih primerih dopustno vložiti ustavno pritožbo.
Navedena stališča ustavnega sodišča so bila sprejeta v primerih, ko je kršitev še trajala. Iz njihovih obrazložitev izhaja,
da je smisel sodnega varstva zoper še trajajočo kršitev te
pravice prav v tem, da se prepreči nadaljnje nepotrebno
odlašanje sodišča. Ko je postopek pred sodiščem končan,
pa kršenja te pravice ne more več biti in ga zato tudi ni več
mogoče preprečevati. Zato tudi sodno varstvo po drugem
odstavku 157. člena ustave kot subsidiarno ne pride več v
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poštev. V tem delu torej niso izpolnjene procesne predpostavke za vložitev obravnavane ustavne pritožbe. Povračilo
morebitne škode, ki bi mu bila s tako kršitvijo storjena (26.
člen ustave), lahko pritožnik zahteva v postopku pred pristojnim sodiščem; ko so pravna sredstva v tem postopku izčrpana, lahko ob pogojih ZUstS vloži tudi ustavno pritožbo.
Ker v tem delu ustavna pritožba ni dopustna, jo je ustavno
sodišče zavrglo.
14. Najprej o očitku obeh pritožnikov, da pripor traja
nerazumno dolgo. Tudi v primeru, ko sodišče v skladu z
ustavnimi in zakonskimi pogoji presodi, da je podan priporni
razlog ponovitvene nevarnosti, je treba ugotoviti, da po poteku določenega časa pripora ni več mogoče podaljševati le
na tej podlagi. Rok dveh let od vložitve obtožnice, ki ga je
določil ZKP v petem odstavku 207. člena, ne pomeni, da
pred njegovim iztekom ni mogoče utemeljeno zastaviti vprašanja, ali pripor traja razumno dolgo. Ustavno sodišče je že
v odločbi št. Up-123/95 z dne 6. 10. 1995 (OdlUS IV, 135)
sprejelo stališče, kako je treba razlagati določbo petega
odstavka 207. člena ZKP, po kateri lahko po vložitvi obtožnice pripor traja največ dve leti. Na te razloge se v celoti
sklicuje tudi v tej zadevi.
15. Po določbi prvega odstavka 23. člena ustave ima
vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o
obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja zagotavlja posamezniku, da bo lahko v razumnem času s
sodnim varstvom uveljavil svojo pravico. Na kazenskem
področju pa zagotavlja posamezniku, zoper katerega je bil
uveden kazenski postopek, da bo ta v razumnem roku
končan s pravnomočno odločitvijo sodišča. S tem bo posameznik rešen bremena negotovosti in posledic, ki jih
ima zanj zoper njega uvedeni kazenski postopek. Med
možnimi posledicami je vsekakor najhujša prav ta, da je
zoper njega lahko odrejen pripor. Ustavno sodišče je že v
odločbi št. Up-155/95 z dne 5. 12. 1996 (OdlUS V, 190)
zavzelo stališče, da prvi odstavek 23. člena ustave vsebinsko zajema tudi trajanje pripora.
16. Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
je zagotovljena ne glede na to, ali je posamezniku v času
kazenskega postopka odvzeta prostost ali ne. Vendar je
treba upoštevati, da pomeni pripor poseg v ustavno pravico do osebne svobode. Zato so kriteriji za presojo razumnega časa, v katerem mora biti izdana sodba, v teh primerih strožji. Kriterije, pod katerimi je treba presojati trajanje
pripora, je ustavno sodišče postavilo že v navedeni odločbi št. Up-155/95. Nanje se v celoti sklicuje tudi v tej
zadevi. Če namreč glede na okoliščine kazenskega postopka in ravnanje obdolženca v kazenskem postopku ni
zagotovljeno hitro postopanje vseh organov, ki sodelujejo
v kazenskem postopku, obravnavana pravica zagotavlja tudi, da se pripornik po preteku časa, ki ga je še mogoče
označiti kot razumen čas, izpusti in da se brani obtožbe s
prostosti.
17. Ustavno sodišče je pritožnikova očitka nerazumno
dolgega trajanja pripora presojalo v časovnem okviru od
njegove odreditve do sprejema sodnih odločitev, ki jih pritožnika z ustavno pritožbo izpodbijata. Iz ustavne pritožbe
izhaja, da sta pritožnika v priporu od 11. 12. 2000. Ob izdaji
izpodbijanih sklepov (5. 9. 2002) sta bila v priporu nekaj
manj kot 22 mesecev. Obtožnica je bila vložena dne 8. 6.
2001, torej nekaj manj kot 6 mesecev od odreditve pripora.
Kot izhaja iz pojasnil Okrožnega sodišča v Murski Soboti z
dne 25. 10. 2002 in iz odgovora istega sodišča z dne 9. 1.
2003, je obtožnica postala pravnomočna konec januarja
2002, ko je bila po večkratnih poskusih po diplomatski poti
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vročena tudi soobtoženemu v Republiki Avstriji in je bil tudi v
tem delu končan postopek v zvezi z ugovorom zoper obtožbo. Iz odgovora sodišča izhaja, da je bila v zadevi razpisana in opravljena glavna obravnava dne 27. in 28. 2. 2002,
nadaljevala se je dne 21. 3. 2002 ter dne 3. 4. in 4. 4.
2002. Zaradi izvedbe novih predlaganih dokazov (zaslišanje
posameznih prič) in zaradi postopka za izročitev soobtoženega D. N. (glede prevzema izvršitve kazni v Republiki Sloveniji) je bila glavna obravnava preložena za nedoločen čas.
V vmesnem času je bil zaradi umika obtožnice zoper dva
soobdolžena postopek v tem delu s sklepom ustavljen. Po
zadnji obravnavi (dne 4. 4. 2002 do dne 3. 9. 2002) se je
spremenila tudi sestava sodečega senata (zamenjava sodnice z nadomestnim sodnikom). Sodišče je dne 3. 9. 2002
izdalo odredbo za razpis glavne obravnave za dne 25. in
26. 9. 2002, ki pa se ni opravila. Zagovornik soobtoženega
je namreč podal predlog za izločitev predsednika senata in
predsednice okrožnega sodišča. Z odredbo z dne 4. 10.
2002 je bila glavna obravnava razpisana za 23. 10. 2002,
ki se ni opravila, ker je pred njenim začetkom zagovornik
soobtoženega ponovno vložil enako zahtevo za izločitev sodnice in sodnika. Tudi v tem primeru glavna obravnava zaradi procesnih ovir ni bila opravljena, zahteva za izločitev pa je
bila zavrnjena. Sodišče je z odredbo z dne 25. 10. 2002
ponovno odredilo razpis glavne obravnave za dne 13. 11.
2002, ki pa se zaradi ponovnih predlogov dveh zagovornikov soobtoženih za izločitev predsednice sodišča in predsednika senata ni opravila. Sodišče je z odredbo z dne 25. 11.
2002 za 11. 12. 2002 ponovno razpisalo glavno obravnavo. Ker je zagovornik enega izmed soobtoženih prosil za
preložitev glavne obravnave (obveznost zastopanja na drugem sodišču), je bil razpisani narok z odredbo preklican in
obravnava preložena na 18. 12. 2002. V vmesnem času sta
soobtoženca vložila predlog za izločitev predsednika senata
in drugega sodnika, ki pa je bil zavrnjen. Pritožnik B. je dne
17. 12. 2002 zahteval izločitev državnega tožilca in generalne državne tožilke, kar je imelo za posledico ponoven preklic razpisane obravnave. Tudi ta zahteva je bila zavrnjena.
Sodišče je z odredbo z dne 6. 1. 2003 ponovno razpisalo
glavno obravnavo za dne 24. 1. 2003. Iz odgovora okrožnega sodišča izhaja, da so obtoženci vseskozi vlagali pravna
sredstva (redna in izredna), predloge za odpravo pripora in
predloge za izločitev sodnikov.
18. Kot je razvidno iz navedenega, v obravnavanem
obdobju ni prišlo do vrzeli (zastojev) v postopku, ki bi jih
lahko pripisali izključno dejanjem sodišča. Dejanja v postopku si sledijo kontinuirano in brez časovnih presledkov, ki bi
jih bilo mogoče pripisati ravnanju sodišča. Objektivni razlog
za takšno dolžino trajanja postopka je nedvomno predvsem
v tem, da gre za zelo obsežno kazensko zadevo, v kateri je
več soobtoženih (obtožnica je bremenila deset obdolžencev). Predmet obtožbe je kaznivo dejanje, ki ga je zakonodajalec uvrstil med težja, družbi nevarna dejanja. Težo je
kaznivemu dejanju po eni strani dal že zakonodajalec z
izbiro kazenske sankcije, po drugi strani pa na težo kaznivega dejanja kažejo okoliščine storitve (organizirana skupina
in količina, 60 kg heroina). Obravnavana zadeva je zahtevna
tudi po dokazni plati (sodelovanje s tujimi organi, zaslišanja
prič). Razlog za dolžino trajanja postopka je mogoče pripisati tudi ravnanju pritožnikov, ki sta (so) vseskozi (večkrat
tudi iz povsem enakih razlogov in ob nespremenjenih okoliščinah) vlagala različna možna pravna sredstva. Namen pravnih sredstev je zagotavljanje pravic in varstva obdolženca.
Neutemeljeno kopičenje teh pa ima lahko tudi negativne
učinke. Po navedenem ustavno sodišče sodi, da sodiščem
ni mogoče očitati, da glede na naravo zadeve ne bi delala
dovolj skrbno ter da bi pripor (ki se sicer že približuje maksi-
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malnemu trajanju) trajal nerazumno dolgo. Zato pritožnikova
pravica iz prvega odstavka 23. člena ustave v tem delu
doslej ni bila kršena.
19. Pritožnik B. kršitev pravice do nepristranskega
sodnika iz prvega odstavka 23. člena ustave utemeljuje z
nestrinjanjem s stališčem vrhovnega sodišča v izpodbijani
sodbi. Pritožnik A. pa navaja, da je pri sojenju sodelovala
sodnica, ki je v isti zadevi že opravljala preiskovalna dejanja. Izločila naj bi se neposredno šele pred obravnavo dne
26. 9. 2002. To naj bi pomenilo absolutno bistveno kršitev postopka in kršitev prvega odstavka 23. člena ustave.
Stališče vrhovnega sodišča je, da zgolj uporaba trdilne
namesto pogojne oblike (glede utemeljenega suma) v prvostopenjskem sklepu še ne more biti podlaga za sklepanje, da je na ta način predsednik senata, ki je sodeloval pri
odločanju o priporu, dokazal, da od njega ni mogoče pričakovati poštenega sojenja ter da je kršil domnevo nedolžnosti iz 27. člena ustave in 3. člena ZKP. Iz izpodbijane
sodbe še izhaja, da na zakonitost odločitve o podaljšanju
pripora nima nobenega vpliva dejstvo, da je bil član zunajobravnavnega senata sodnik, ki kot predsednik senata
vodi kazenski postopek v tej zadevi. Stališče, s katerim se
ne strinja pritožnik B., “da na zakonitost odločitve o podaljšanju pripora nima nobenega vpliva dejstvo, da je bil član
zunajobravnavnega senata sodnik, ki kot predsednik senata vodi kazenski postopek v tej zadevi”, ni v neskladju s
prvim odstavkom 23. člena ustave. Presoja, zakaj izpodbijano stališče ni v neskladju s 27. členom ustave, je razvidna iz naslednje točke obrazložitve te odločbe. V zvezi z
ostalimi očitki obeh pritožnikov glede kršitve pravice do
nepristranskega sodnika iz prvega odstavka 23. člena ustave je treba pojasniti, da so predmet presoje v ustavni pritožbi izpodbijani priporni sklepi. Pritožnika v preostalem delu
navedb zatrjujeta kršitev pravice do nepristranskega sodnika iz prvega odstavka 23. člena ustave v zvezi z meritornim odločanjem v kazenskem postopku. Ali je bil postopek
v smislu prvega odstavka 23. člena ustave pošten, bo
mogoče v ustavni pritožbi presojati šele po uveljavljanju te
zatrjevane kršitve v postopku s pravnimi sredstvi zoper
končno odločbo.
B)–IV
20. Prav tako ustavno sodišče zavrača očitek pritožnika B. glede kršitve domneve nedolžnosti iz 27. člena ustave. Po navedeni ustavni določbi velja tisti, ki je obdolžen
kaznivega dejanja, za nedolžnega, dokler njegova krivda ni
ugotovljena s pravnomočno sodbo. Vendar domneva nedolžnosti nima absolutnih materialnopravnih učinkov, saj je ustava sama v prvem odstavku 20. člena določila možnost poseganja v človekovo pravico do osebne svobode že na
podlagi utemeljenega suma, da je določena oseba storila
kaznivo dejanje, in ne šele na podlagi pravnomočne sodbe.
V izpodbijanih odločbah so sodišča jasno navedla, da je
pritožnik obtožen storitve kaznivega dejanja. Da bi sodišča z
gotovostjo trdila, da je storil očitano mu kaznivo dejanje, ni
zaslediti. Uporaba trdilne oblike namesto pogojne in pritožnikova razlaga ter njegovo nestrinjanje z izpodbijanim stališčem, ne utemeljujejo kršitve 27. člena ustave.
21. Ker je ustavno sodišče ugotovilo, da pritožnikoma
z izpodbijanimi odločbami niso bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, je ustavni pritožbi v tem delu
zavrnilo.
C)
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in druge alineje prvega odstavka
55. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam
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Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. Up-604/02-13
Up-610/02-14
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
zanjo namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.
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Odločba o ugotovitvi, da določbe 20.b in prvega
odstavka 20.c člena zakona o gospodarski
zbornici Slovenije ter določbe 1. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davčni
službi niso v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudi samostojne podjetnice Mojce Hančič, s. p., VIZIJA, Semič, ki jo zastopa Mateja Klarič
z Brezovice, in družbe Evropska kultura, d.o.o., Brezovica,
ki jo zastopa direktorica Mateja Klarič, na seji dne 6. marca
2003

o d l o č i l o:
1. Določbe 20.b in prvega odstavka 20.c člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
14/90 in 19/00) niso v neskladju z ustavo.
2. Določbe 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 79/01) niso
v neskladju z ustavo.
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 20. člena zakona o Gospodarski zbornici
Slovenije se zavrže.
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti sklepa o določitvi stopnje članskega prispevka
Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2000 (Uradni list
RS, št. 101/99 in 54/00) se zavrže.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnici izpodbijata drugi odstavek 20. člena, 20.b
člen in prvi odstavek 20.c člena zakona o Gospodarski
zbornici Slovenije (v nadaljevanju: ZGZS) ter sklep o določitvi članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za
leto 2000 (v nadaljevanju: sklep 2000). Drugi odstavek 20.
člena ZGZS naj bi bil v neskladju z ustavo, ker omogoča, da
izterjavo obveznega članskega prispevka opravi Davčna
uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS). Izterjava članskega prispevka prek DURS naj bi GZS omogočala
tudi prisilno izpolnitev nezakonito odmerjene obveznosti.
Izpodbijane določbe zakona naj bi bile v neskladju z ustavo
tudi zato, ker ne določajo nadzora države nad določanjem
višine obveznega članskega prispevka. Določitev nadzora
glede višine članarine naj bi bila zakonodajalcu naložena z
odločbo ustavnega sodišča št. U-I-290/96 z dne 11. 6.
1998 (Uradni list RS, št. 49/98 in OdlUS VII, 124). Ker naj
zakonodajalec tega ne bi storil, naj bi ravnal v nasprotju z 2.
in s 3. členom ustave, izpodbijana določba ZGZS pa naj bi
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bila še vedno v nasprotju s 147. členom ustave. Člen 20.b
naj bi v nasprotju s 14. členom ustave določal različno
višino članskega prispevka za podjetnike posameznike in za
podjetja (pravne osebe). Ker naj bi bila podjetja zavezana k
plačilu prispevka ne glede na to, ali dosegajo dobiček ali
ne, naj bi bila določba tudi v nasprotju s 33. členom ustave.
V nasprotju z ustavo naj bi 20.b člen bil tudi zato, ker
zbornici omogoča preširoko avtonomijo pri določanju višine
prispevka. Izpodbijani sklep naj bi bil v nasprotju z ustavo,
ker višine prispevka ne veže na dobiček, ampak na prihodek. Poleg tega naj bi nalagal plačilo prispevka za obdobje,
ko je rok za uskladitev ZGZS z ustavo že potekel, zakonodajalec pa take uskladitve ni sprejel. Pobudnici predlagata, naj
ustavno sodišče izpodbijane zakonske določbe razveljavi,
izpodbijani sklep pa odpravi. Med postopkom je bil sprejet
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi
(v nadaljevanju: ZDS-F), ki je davčno upravo pooblastil za
odmero, pobiranje in izterjavo obveznega članskega prispevka. Pobudnici sta pobudo razširili tudi na določbe navedenega zakona, saj menita, da je neskladen z ustavo iz
razlogov, zaradi katerih sta izpodbijali drugi odstavek 20.
člena.
2. Državni zbor meni, da je pobuda neutemeljena in se
pri tem sklicuje na podobne razloge, ki jih navaja vlada v
svojem mnenju o pobudi. Vlada pojasnjuje, da drugi odstavek 20. člena ZGZS ne pomeni, da GZS samostojno določa višino prispevka, temveč le, da ga – ob upoštevanju
zakonskih kriterijev – odmerja v posamičnih primerih. ZGZS
naj bi določil konkretne kriterije za določitev osnove za prispevek in njegovo stopnjo, s čimer naj bi zadostil zahtevam
iz 2. in 147. člena ustave. Različna določitev osnove za
pravne osebe in za podjetnike posameznike naj bi bila posledica razlik v pravnoorganizacijski obliki. Podobno rešitev
naj bi vseboval tudi zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici
(Uradni list RS, št. 41/99 – ZKGZ). Pooblastilo za spremembo višine prispevka naj bi bilo v korist članov, ker naj bi
omogočalo prilagoditev prispevka spremenjenim okoliščinam. Povečanje naj bi smelo biti le posledica odločitve o
povečanem obsegu dela GZS, zaradi občutljivosti tega vprašanja pa je zakonodajalec predpisal odločanje z dvotretjinsko večino navzočih članov skupščine. Pooblastilo iz četrtega odstavka 20.b člena ZGZS daje le možnost znižanja
prispevka, kar je v korist članov zato naj bi ne bilo v nasprotju s 147. členom ustave. Nadzor države naj bi bil zagotovljen prek Računskega sodišča. Tudi izpodbijani sklep naj ne
bi bil v nasprotju z ustavo. Zgolj to, da ga je GZS sprejela,
preden je zakonodajalec sledil odločbi ustavnega sodišča
št. U-I-290/96, naj ne bi bilo v nasprotju z ustavo. Tretja
točka Sklepa 2000 naj bi le konkretizirala merila iz 20.b
člena ZGZS. Prenos pooblastila za odmero in pobiranje
prispevka na Davčno upravo Republike Slovenije naj bi preprečil dolgotrajne in drage postopke prisilne izterjave na
sodiščih. Vlada dalje meni, da pobudnici posebej ne navajata razlogov za protiustavnost ZDS-F in zatrjuje, da njegove
določbe niso v neskladju z ustavo. Meni, da je ZDS-F določil obveznost davčne službe, da odmerja, pobira in izterjuje
obvezni članski prispevek za GZS.
B)–I
3. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 28. 9. 2000
sprejelo pobudo za začetek postopka za presojo ustavnosti
drugega odstavka 20. člena, 20.b člena in prvega odstavka
20.c člena. Sprejelo je tudi pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti določb 1. člena ZDS-F. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 v nadaljevanju:
ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
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B)–II
4. Pred uveljavitvijo novele ZGZS1 ni vseboval kriterijev
za določitev višine članskega prispevka niti določb o postopku odmere in načinu pobiranja ter izterjave članskega
prispevka, ki se je tedaj imenoval članarina. Članarino in
njeno višino je določila zbornica sama oziroma upravni odbor zbornice v skladu s statutom in z drugimi splošnimi akti
zbornice.2 ZGS-A določa kriterije za določitev višine članskega prispevka in pooblašča zbornico, da samostojno odmerja in pobira članski prispevek, lahko pa to po pogodbi
prenese na DURS. ZDS-F je pooblastil za odmero, pobiranje in izterjavo članskega prispevka obveznih članov GZS (in
nekaterih drugih zbornic) davčno upravo (1. člen).
5. Izpodbijani drugi odstavek 20. člena ZGZS se je
glasil:
“Zbornica samostojno odmerja in pobira članski prispevek, lahko pa to po pogodbi prenese na Davčno upravo
Republike Slovenije.”
Na to določbo se navezuje 1. člen ZDS-F, ki se glasi:
“Davčna uprava odmerja, pobira in izterjuje obvezni
zbornični prispevek oziroma članarino od obveznih članov
Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Medsebojna
razmerja določita posamezna zbornica in Davčna uprava s
pogodbo.”
6. Pobudnici vztrajata pri presoji drugega odstavka 20.
člena ZGZS in razširjata svojo pobudo tudi na 1. člen ZDS-F.
Zato je moralo ustavno sodišče najprej odgovoriti na vprašanje, kaj za določbo drugega odstavka 20. člena ZGZS pomeni z uveljavitev ZDS-F.
7. ZDS-F dopolnjuje 3. člen ZDS tako, da daje DURS
pooblastilo, da odmerja, pobira in izterjuje obvezni zbornični prispevek za GZS. ZDS-F izrecno ne razveljavlja drugega
odstavka 20. člena ZGZS. Vendar je zato, ker ureja enako
vsebino, kakor je urejena v drugem odstavku 20. člena
ZGZS, drugače, treba ob uporabi uveljavljenih metod razlage pravnih aktov (časovni argument – lex posterior derogat
legi priori) šteti, da so določbe drugega odstavka 20. člena
ZGZS z uveljavitvijo ZDS-F prenehale veljati. Ker je bila
navedena določba ZDS-F sprejeta po vložitvi pobude in po
sprejemu sklepa ustavnega sodišča o začasnem zadržanju
drugega odstavka 20. člena ZGZS, je mogoče utemeljeno
sklepati tudi, da je bil zakonodajalčev namen odpraviti morebitno neustavnost izpodbijane določbe ZGZS. To je mogoče doseči z drugačno novo ureditvijo, ki izrecno ali molče
razveljavlja prejšnjo. Zato določbe drugega odstavka 20. člena ZGS ne veljajo več.
8. Ker je izpodbijana določba drugega odstavka 20.
člena ZGZS med postopkom prenehala veljati, bi jo lahko
ustavno sodišče presojalo le ob izpolnjevanju pogojev iz 47.
člena ZUstS, ki jih mora izkazati pobudnik. Pobudnici sta na
poziv sodišča sporočili, da vztrajata pri pobudi za oceno
drugega odstavka 20. člena ZGZS, nista pa izkazali obstoja
pogojev iz 47. člena ZUstS. Zato je bilo treba pobudo v tem
delu zavreči.
B)–III
9. Navedbe pobudnic, da naj bi bile določbe 1. člena
ZDS-F v neskladju z ustavo iz istih razlogov, kot drugi
odstavek 20. člena ZGZS (gre za navedbe, da je prenos

1 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: ZGZS-A), Uradni list RS, št.
19/00
2 Člen 20 ZGZS, je bil z ZGZS-A nadomeščen s členi 20 do
20.č.
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pooblastila iz 20. člena ZGZS na DURS omogočil prisilno
izterjavo tudi nezakonito odmerjenih članskih prispevkov in
različne zlorabe, ker ni bil določen postopek odmere, pobiranja in izterjave), so neutemeljene. Navedena določba
ZDS-F zavezuje DURS, da opravlja odmero, pobiranje in
izterjavo obveznega zborničnega prispevka. Gre torej za
določbo, ki določa eno od nalog, ki jo opravlja Davčna
uprava (določba je tudi sicer uvrščena v poglavje ZDS z
naslovom Naloge davčne službe) na podlagi zakona. Po
uveljavitvi ZDS-F je pristojnost odmere, pobiranja in izterjave obveznega zborničnega prispevka od članov GZS, Obrtne zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije prenesena na DURS. Zbornice, navedene v 1.
členu ZDS-F, nimajo več pravice izbirati, ali bodo same
odmerjale, pobirale in izterjevale članski prispevek ali bodo te naloge s pogodbo prenesle na DURS. DURS odmerja, pobira in izterjuje obvezni članski prispevek po določbah zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96
in nasl. – ZDavP). zakon med drugim ureja tudi pravna
sredstva zoper odločbe DURS, s katerimi se prizadeta
oseba brani pred morebitnimi nepravilnimi oziroma nezakonitimi odločbami. Zato določba 1. člena ZDS-F ni v
neskladju z ustavo.
B)–IV
10. Izpodbijani 20.b člen ZGZS se glasi:
“Po sprejetju letnih programov dela in finančnih načrtov organov zbornice, združenj dejavnosti in območnih zbornic se članski prispevek zbornici določi z upoštevanjem
naslednjih kriterijev:
– za pravne osebe je osnova izračuna seštevek obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu;
– za podjetnike posameznike je osnova izračuna dobiček, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki
jih določajo predpisi o dohodnini.
Stopnja za odmero članskega prispevka znaša:
– za pravne osebe 0,0024 osnove iz prejšnjega odstavka,
– za podjetnike posameznike 0,035 osnove iz prejšnjega odstavka.
Obe stopnji iz prejšnjega odstavka se lahko po sklepu
skupščine zbornice glede na program dela povečata ali
zmanjšata za največ 20 %.
Skupščina zbornice določi najvišji znesek članskega
prispevka in pavšalni znesek članskega prispevka za člane,
katerih osnove za določitev članskega prispevka ne presegajo določene vrednosti, lahko pa jih tudi oprosti plačila
članskega prispevka pod določeno vrednostjo osnov za določitev članskega prispevka iz prve in druge alinee prvega
odstavka tega člena.”
11. Določbe 20.b člena ZGZS, ki določajo merila za
določitev članskega prispevka zbornici, naj bi bile po mnenju pobudnic zelo ohlapne, torej presplošne in nedoločne
tako, da puščajo zbornici preveliko samostojnost pri določanju konkretne višine članskega prispevka, kar naj bi bilo v
nasprotju z 2. členom in z drugim odstavkom 147. člena
ustave ter naj bi posegale v 33. člen ustave.
12. Prisilne dajatve se po ustavi smejo določati samo
z zakonom (147. člen). Ustavno sodišče je že sprejelo
stališče, da mora že iz zakona, ki davek uvaja, in ne šele iz
podzakonskega predpisa, biti razvidno in predvidljivo, kaj
država zahteva od davkoplačevalca (odločba št.
U-I-296/95 z dne 27. 11. 1997, Uradni list RS, št. 82/97
in OdlUS VI, 157). Prav tako je ustavno sodišče v tej
odločbi navedlo, da gre pri članskem prispevku za javno
dajatev in zato zbornica pri določanju višine članarine ne
more biti nevezana. V zakonu mora biti določeno vsaj to,
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kateri obseg dejavnosti GZS se financira s članarino, opredeljeni morajo biti kriteriji za določitev višine članarine ter
nadzor države nad določanjem članarine. Njena višina mora biti v sorazmerju s tistim obsegom dejavnosti GZS, zaradi katerega je članstvo obvezno. Na navedeno odločbo
ustavnega sodišča se sklicujeta tudi pobudnici, vendar pri
tem zatrjujeta, da izpodbijane določbe ZGZS ne sledijo
razlagi 147. člena ustave, kot jo je sprejelo ustavno sodišče.
13. Določba 147. člena, kot je razložena v odločbi
št. U-I-290/96, od zakonodajalca ne zahteva, da v celoti
opredeli merila za določitev višine članskega prispevka,
ampak jih mora določiti vsaj okvirno, tako da je višina
prispevka sorazmerna z obsegom dejavnosti GZS, zaradi
katerega je predpisano obvezno članstvo. Prav tako iz nje
ne izhaja, da zahteva po vezanosti članskega prispevka
izključuje možnost določitve pavšalnega zneska članarine niti, da bi zbornični organi ne smeli upoštevati plačilne
zmogljivosti posameznega zavezanca. Te zahteve so v
20.b členu ZGZS upoštevane. V 20.a členu pa so določene naloge, ki se financirajo s članskim prispevkom.
Višina članskega prispevka pa je odvisna od programa
dela, ki ga sprejme Skupščina GZS z dvetretjinsko večino (tretji odstavek 11. člena ZGZS). Zakon je določil
konkretna merila, ki omogočajo matematični izračun višine prispevka, hkrati pa je zbornici prepustil korekcijo
tako izračunanega prispevka glede na predvideni program ter določitev najnižjega (vključno z možnostjo oprostitve plačila) in najvišjega prispevka. Merila za določitev
višine članskega prispevka so določena v 20.b členu
ZGZS in dajejo zbornici zadostno pravno podlago za določanje (odmerjanje) višine članskega prispevka. Merila
so določena tako, da je mogoče na njihovi osnovi neposredno izračunati višino članskega prispevka za posameznega člana. zakon torej ni določil le okvirnih meril, ki
naj jih GZS natančneje opredeli v svojih aktih. Tudi določitev pavšalnega zneska članskega prispevka za člane,
katerih osnove za določitev članskega prispevka ne presegajo določene vrednosti, ali oprostitev plačila članskega prispevka pod določeno vrednostjo osnov (četrti odstavek 20.b člena), vendar vse v okviru najvišjega zneska
članskega prispevka, ki se določi po drugem in tretjem
odstavku 20.b člena ZGZS, ustreza navedenim merilom.
Prav tako ni sporno pooblastilo skupščini GZS, da na
osnovi programa dela poveča ali zmanjša stopnjo članskega prispevka za največ 20 % (tretji odstavek 20.b
člena). Kriterij za povečanje ali zmanjšanje je program
dela zbornice, ki ga sprejme njena skupščina. Skupščina
zbornice sprejme program dela samostojno, vendar mora
pri tem upoštevati, da se s članskim prispevkom financirajo samo naloge, določene v 20.a členu ZGZS. Na podlagi sprejetega programa GZS oceni, ali je potrebno in
nujno z uporabo pooblastila iz tretjega odstavka 20.b
člena povečati ali zmanjšati stopnje članskega prispevka,
ki ga določa zakon. Šele na njegovi podlagi sprejme
sklep o povečanju ali zmanjšanju članskega prispevka.
ZGZS daje GZS zadostno podlago za določanje višine
članskega prispevka. Tudi določitev najvišjega zneska
članskega prispevka in določitev pavšalnega zneska mora biti v okvirih, ki jih določa zakon. Zato iz navedenih
razlogov določbe 20.b člena zakona niso v neskladju s
147. členom ustave.
14. Izpodbijana določba tudi ni v neskladju z jamstvom zasebne lastnine iz 33. člena ustave. Ustavno sodišče je že večkrat odločilo, da javne dajatve, ki temeljijo na
določbah 146. in 147. člena ustave, same po sebi ne
predstavljajo posega v 33. člen ustave (glej na primer
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odločbo št. U-I-39/97 z dne 16. 12. 1999, Uradni list RS,
št. 1/00 in OdlUS VIII, 282). Neutemeljen je očitek pobude, da bi morala biti odmerna osnova dobiček pravne
osebe. Članski prispevek, ki so ga dolžne pravne osebe
plačevati na podlagi ZGZS, po svoji naravi ni javna dajatev,
ki bi bila na tak način povezana z donosom pravne osebe,
da bi bila odmerna osnova lahko le njen dobiček (kakršen
je osnova za odmero davka od dobička pravnih oseb po
veljavni zakonodaji, kot vsaj posredno izhaja iz navedb
pobude). Izhajajoč iz vsebine in namena članskega prispevka je ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-290/96
navedlo, da mora biti višina prispevka v sorazmerju s tistim
obsegom dejavnosti GZS, zaradi katerega je članstvo obvezno. Namen članskega prispevka je financiranje rednega in nemotenega izvrševanja nalog iz 20.a člena ZGZS,
tj. nalog, zaradi katerih je članstvo v zbornici obvezno.
Zaradi tega je tudi članski prispevek obvezen in ne more
biti vezan izključno na finančno uspešnost člana (na dosežen dobiček). Seveda pa se lahko upoštevajo tudi plačilne
zmogljivosti člana, kar omogoča četrti odstavek 20.b člena ZGZS.
15. Izpodbijana določba prvega in drugega odstavka
20.b člena tudi ni v neskladju z načelom enakosti pred
zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave). Splošno načelo enakosti pred zakonom zahteva, da zakonodajalec
bistveno enake položaje ureja enako, različne pa različno.
ustavno sodišče pri oceni skladnosti zakonodajne rešitve z
načelom enakosti pred zakonom presoja, ali je zakonodajalčevo razlikovanje oziroma nerazlikovanje pravnih razmerij objektivno utemeljeno. Ugotavlja torej, ali ni zakonodajalčevo ravnanje morda arbitrarno, ker za različno ali enako
ureditev ne obstajajo razumni in stvarni razlogi. V izpodbijani določbi je predpisana različna osnova za odmero članskega prispevka za pravne osebe in za odmero samostojnim podjetnikom. Različna ureditev je utemeljena v različni
pravnoorganizacijski obliki za opravljanje gospodarske dejavnosti, kot jih določa zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZGD).
Predvsem gre pri samostojnem podjetniku za fizično osebo, pri gospodarskih družbah pa za pravno osebo. Različen pravni status, ki ga ureja ZGD, pogojuje tudi različno
pravno urejanje posameznih družbenih razmerij že v samem ZGD in tudi v drugih predpisih, ki urejajo poslovno in
finančno poslovanje gospodarskih subjektov. Z različnim
določanjem osnove in stopnje članskega prispevka pa je
zakonodajalec upošteval tudi različno gospodarsko moč
posameznih kategorij zavezancev. Po oceni ustavnega sodišča gre za stvarno utemeljene razloge, ki so omogočili
zakonodajalcu sprejem izpodbijane ureditve (prvi in drugi
odstavek 20.b člena). Zato navedene določbe niso v neskladju z ustavo.
B)–V
16. Posebno vprašanje je, ali ZGZS določa nadzor
države nad določanjem članskega prispevka oziroma ali je
nadzor, kakor ga določa 20.c člen, takšen, da ga je mogoče oceniti za skladnega s 147. členom ustave.
17. Prvi odstavek 20.c člena pooblašča za nadzor nad
določanjem članskega prispevka nadzorni odbor zbornice
ali samostojno revizijsko hišo. Drugi odstavek 20.c člena pa
določa nadzor nad porabo zbranih sredstev in ne nad določanjem višine članskega prispevka, ter za ta nadzor pooblašča Računsko sodišče Republike Slovenije.
18. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-290/96 navedlo, da mora biti v zakonu določen tudi nadzor države
nad določanjem članarine. Kakor izhaja iz določb prvega
in drugega odstavka 20.b člena, je že zakonodajalec dolo-
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čil konkretna merila za določanje članskega prispevka, ki
se morajo uporabljati pri njegovi odmeri. Na podlagi teh
meril je mogoče izračunati članski prispevek za posameznega zavezanca. Zakonitost in pravilnost takšne odmere
pa se lahko preverja v postopku s pravnimi sredstvi zoper
odločbo o odmeri članskega prispevka. Zakon sicer v tretjem odstavku 20.b člena pooblašča Skupščino GZS, da
sme stopnje, določene v drugem odstavku, povečati ali
zmanjšati za 20 %. Z uporabo navedenega pooblastila
GZS dejansko spreminja konkretno z zakonom določeno
stopnjo. Vendar pa, kot je obrazloženo v točki 14, skupščina tega ne počne arbitrarno, temveč na podlagi programa
dela, ki ga Skupščina GZS sprejema vsako leto. Merilo
morebitnega spreminjanja, z zakonom določene stopnje je
program dela in natančen okvir, v katerem je spreminjanje
mogoče. Glede na navedeno je mogoče skleniti, da je
nadzor, kakor je določen v 20.c členu, takšen, da ga je
mogoče oceniti za zadostnega v smislu določbe 147. člena ustave in da ZGZS zaradi navedenega ni v neskladju z
ustavo.
B)–VI
19. Pobudnici izpodbijata tudi sklep o določitvi članskega prispevka Gospodarske zbornice za leto 2000. Izpodbijani sklep je določal kriterije za določitev višine članskega prispevka za leto 2000. V 7. točki je izrecno
pooblaščal DURS za obračunavanje, pobiranje in izterjavo
članskega prispevka za račun GZS ob uporabi ZDavP. Navajata, da je sklep 2000 v nasprotju z ustavo, ker veže
višino članskega prispevka na prihodek in ne na dobiček.
Predvsem pa naj bi bil v neskladju z ustavo zato, ker je bil
sprejet na osnovi ZGZS, za katerega je ustavno sodišče v
svoji odločbi št. U-I-290/96 ugotovilo, da je v neskladju z
ustavo, in sicer celo po izteku enoletnega roka, v katerem bi
Državni zbor moral ZGZS uskladiti z ustavo.
20. Izpodbijani sklep je veljal le v letu 2000, kar
pomeni, da je med postopkom za oceno ustavnosti in
zakonitosti nehal veljati in se lahko uporablja samo še za
postopke odmere članskega prispevka za leto 2000, če
še niso pravnomočno končani. ustavno sodišče bi zato
lahko odločalo o sklepu samo ob izpolnjenih pogojih iz 47.
člena ZUstS. Izpolnjevanje pogojev iz 47. člena mora izkazati pobudnik. Pobudnici v vlogah, ki sta jih vložili po že
vloženi pobudi, niti v vlogi, s katero sta na poziv ustavnega
sodišča sporočili, da vztrajata pri pobudi za oceno drugega odstavka 20. člena ZGZS in jo razširili na določbe 1.
člena ZDS-F, nista izkazali pogojev iz 47. člena ZUstS za
presojo sklepa 2000, ki je prenehal veljati oziroma se ne
uporablja več. Zato je ustavno sodišče pobudo za presojo
sklepa 2000 zavrglo.
C)
21. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 25. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica
Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo
soglasno.
Št. U-I-184/00-36
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
zanjo namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1237.

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izdaja na
podlagi 13. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02, v nadaljevanju: zavod) in sklepa skupščine z dne 10. 12. 2002 prečiščeno besedilo pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja,
ki obsega:
– pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (prečiščeno besedilo), ki jih je sprejela skupščina zavoda na seji
dne 13. 10. 1997 (Uradni list RS, št. 3/98),
– spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je sprejela skupščina zavoda na
seji dne 4. 12. 1998 (Uradni list RS, št. 90/98 in popr.
Uradni list RS, št. 6/99),
– spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je sprejela skupščina zavoda na
seji dne 4. 4. 2000 (Uradni list RS, št. 61/00 in popr.
Uradni list RS, št. 64/00 in 91/00),
– spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je sprejela skupščina zavoda na
seji dne 22. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 59/02),
– spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je sprejela skupščina zavoda na
seji dne 10. 12. 2002 (Uradni list RS, št. 18/03) in h
katerim je dal soglasje minister za zdravje, dne 14. 12.
1998, št. 020-61/98, dne 14. 6. 2000, št. 515-9/2000,
dne 21. 6. 2002, št. 5150-1/02-2 ter dne 5. 2. 2003, št.
5150-1/2002-7

PRAVILA
obveznega zdravstvenega zavarovanja
(prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: pravila) podrobneje urejajo:
1. vrste in obseg pravic,
2. obveznosti zavezancev in zavarovanih oseb,
3. pogoje in postopke za uresničevanje pravic,
4. standarde zdravstvenih storitev in medicinsko-tehničnih pripomočkov,
5. varstvo pravic zavarovanih oseb,
6. nadzor uresničevanja pravic in obveznosti.
2. člen
V pravilih pomenijo:
1. zavod – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
2. zakon – zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
3. dogovor – dogovor o programu zdravstvenih storitev
in o izhodiščih za njegovo izvajanje iz 63. člena zakona;
4. obvezno zavarovanje – obvezno zdravstveno zavarovanje;
5. zavarovana oseba – zavarovanec iz 15. člena zakona in družinski člani iz 20. člena zakona;
6. status zavarovane osebe – lastnost zavarovane osebe po zakonu in pravilih;
7. nosilec zavarovanja – zavarovanec, po katerem so
zavarovani družinski člani;

Stran

3694 / Št. 30 / 27. 3. 2003

8. zavezanec – pravna ali fizična oseba, ki je zavezanec za prijavo oseb v zavarovanje in za plačilo prispevkov za
obvezno zavarovanje;
9. osebni zdravnik – osebni zdravnik, osebni zobozdravnik, osebni ginekolog in osebni otroški zdravnik;
10. osebni zdravnik – zdravnik, ki si ga zavarovana
oseba izbere v skladu s pravili v splošni medicini, medicini
dela, otroškem ali šolskem dispanzerju;
11. osebni zobozdravnik – zobozdravnik, ki si ga zavarovana oseba izbere v skladu s pravili;
12. osebni ginekolog – zdravnik, ki si ga ženska izbere za
zagotavljanje storitev v dispanzerski ginekološki dejavnosti;
13. nadomestni zdravnik – zdravnik, ki nadomešča
odsotnega osebnega zdravnika;
14. napotni zdravnik – zdravnik, pri katerem zavarovana oseba uveljavlja pravice do storitev na podlagi napotnice
osebnega ali napotnega zdravnika;
15. izvajalec – javni zdravstveni zavod in druge fizične
ali pravne osebe, ki imajo pogodbo z zavodom za opravljanje zdravstvene dejavnosti;
16. standard – vrsta in količina storitev, ki sodijo v
obvezno zdravstveno zavarovanje, normativi zdravstvenih storitev, njihova vrednost ter postopki in pogoji;
17. kartica zdravstvenega zavarovanja – identifikacijski
dokument zavarovane osebe;
18. napotnica – listina, s katero osebni zdravnik prenaša pooblastila na druge zdravnike, ki so na isti ali višji ravni
kot on;
19. delovni nalog – listina, s katero zdravnik naroča
laboratorijske, rentgenske, fizioterapevtske, ultrazvočne, zobotehnične, citološke in druge preiskave, prevoze z reševalnimi in drugimi vozili, zdravljenje ter nego na domu, storitve
s področja psihologije, logopedije, defektologije in druge
storitve, ki niso vezane na zdravniške preglede;
20. medicinsko-tehnični pripomočki so:
– proteze, ortoze in ortopedski čevlji;
– vozički in drugi pripomočki za gibanje, stojo in sedenje;
– pripomočki za vid;
– pripomočki za sluh in govor;
– zobnoprotetični pripomočki;
– drugi medicinski pripomočki;
21. nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč –
zdravstvene storitve, opredeljene v četrtem odstavku 158.
člena pravil;
22. neodložljive zdravstvene storitve – zdravstvene storitve opredeljene v 101., 102., 103., 104. členu pravil.
3. člen
(1) Pravice iz obveznega zavarovanja imajo osebe, ki
izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za pridobitev lastnosti zavarovanca oziroma njegovega družinskega člana v
Republiki Sloveniji. Vse te osebe morajo biti obvezno zavarovane pri zavodu.
(2) Zavarovane osebe in zavezanci so za izvajanje obveznega zavarovanja dolžni izpolnjevati obveznosti po zakonu in splošnih aktih zavoda.
(3) Pravila so dolžni upoštevati tudi izvajalci.
4. člen
(1) Zavod ima od zavarovane osebe, zavezanca ali
izvajalca pravico zahtevati povrnitev izdatkov za storitve oziroma za pravice, ki jih je povzročil, če ni upošteval pravil.
(2) Zavod ima pravico zavrniti plačilo stroškov za storitve, pripomočke ali druge pravice, katerih uveljavljanje ni v
skladu s standardi, ki so določeni v pravilih.
(3) Zavod ima pravico razdreti pogodbo o opravljanju in
financiranju zdravstvenih storitev z izvajalcem, pri katerem
se večkrat pojavljajo primeri iz prejšnjega odstavka.
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II. PRIDOBITEV, SPREMEMBA OZIROMA IZGUBA
LASTNOSTI ZAVAROVANE OSEBE
5. člen
(1) Zavarovane osebe so zavarovanci iz 15. člena zakona ter njihovi družinski člani, ki jih opredeljuje 20. člen
zakona in 9. člen pravil.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki so na usposabljanju ali opravljajo delo oziroma izvajajo aktivnosti iz 17. in 18.
člena zakona, so iz tega naslova obvezno zdravstveno zavarovane tudi za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
6. člen
(1) Lastnost zavarovane osebe v obveznem zavarovanju
pridobi oseba z dnem, ko so pri njej izpolnjeni pogoji za vključitev v obvezno zavarovanje po zakonu in pravilih, in jo izgubi z
dnem, ko za takšno zavarovanje ne izpolnjuje pogojev.
(2) Zavod ugotavlja, če oseba izpolnjuje pogoje za vstop v
obvezno zavarovanje, ko le-ta vloži prijavo. Pogoje za vstop v
obvezno zavarovanje je zavezanec dolžan izkazati z javnimi
listinami in z drugimi dokumenti, na podlagi katerih lahko zavod
ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje.
7. člen
Zavod prizna lastnost zavarovane osebe z izdajo kartice zdravstvenega zavarovanja.
8. člen
Zavod lahko zavrne sprejem v obvezno zavarovanje
osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev, ki so predpisani z zakonom in pravili. Zavrnitev prijave zavod ugotovi z odločbo.
9. člen
Lastnost zavarovane osebe ob pogoju prijave pridobijo:
1. osebe v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji – z
dnem, ko so sklenile delovno razmerje;
2. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
ki so zaposlene pri tujem delodajalcu in niso zavarovane pri
tujem delodajalcu – z dnem, ko so sklenile delovno razmerje;
3. osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic in poslovodne osebe in družbeniki, katerih osnova za obračun
davka dosega najmanj znesek minimalne plače v Republiki
Sloveniji, če niso obvezno zavarovani na drugi podlagi – z
dnem vpisa v predpisani register oziroma z dnem, ki je na
odločbi upravnega organa naveden kot pričetek opravljanja
dejavnosti;
4. kmetje – z dnem, ko začnejo opravljati kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic;
5. vrhunski športniki in vrhunski šahisti – z dnem, ko
pridobijo status vrhunskega športnika ali vrhunskega šahista;
6. prejemniki denarnega nadomestila ali denarne pomoči za brezposelnost – z dnem, ko pridobijo pravico do
denarne dajatve;
7. upravičenci do pravic po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – z dnem, ko pridobijo pravico
po tem zakonu;
8. prejemniki denarnega nadomestila po zakonu o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih
oseb – z dnem, ko pridobijo pravico do nadomestila;
9. prejemniki stalne denarne pomoči kot edinega vira
preživljanja – z dnem, ko pridobijo to pravico;
10. upokojenci, ki prejemajo pokojnino po predpisih
Republike Slovenije, in prejemniki preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov – z dnem, ko pridobijo pravico do pokojnine oziroma preživnine;
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11. upokojenci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo pokojnino iz tujine – z dnem, ko pridobijo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
12. prejemniki nadomestil po zakonu o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (delavci na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji, invalidi II. in III. kategorije, ki čakajo na zaposlitev po
prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji, invalidi II. in III. kategorije, ki čakajo na delo, ko jim preneha pravica do nadomestila iz naslova brezposelnosti) – z dnem, ko pridobijo
pravico do nadomestila;
13. prejemniki invalidnin po 15. točki in priznavalnin po
18. točki 15. člena zakona – z dnem, ko pridobijo pravico;
14. vojaški obvezniki, ki so v civilni službi kot nadomestilu vojaškega roka – z dnem, ko začnejo opravljati civilno
službo;
15. vojaški obvezniki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji med služenjem vojaškega roka oziroma med
usposabljanjem za rezervno sestavo policije – z dnem, ko
nastopijo služenje vojaškega roka oziroma z dnem začetka
usposabljanja;
16. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja,
ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uveljavljati
pravic iz tega zavarovanja – z dnem, ko pridejo v Republiko
Slovenijo;
17. družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu
zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji in v tujini ne morejo biti zavarovani kot
družinski člani – z dnem, ko nosilec zavarovanja vstopi v
zavarovanje v drugi državi;
18. tujci na izobraževanju ali izpopolnjevanju v Republiki Sloveniji – z dnem, ko se pričnejo izobraževati oziroma
izpopolnjevati v Republiki Sloveniji;
19. osebe z določenimi dohodki in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji – z dnem, ko ne izpolnjujejo več
pogojev za zavarovanje po kateri od drugih točk iz 15. člena
zakona;
20. osebe iz 21. točke 15. člena zakona – z dnem, ko
se prijavijo v zavarovanje;
21. prejemniki nadomestil iz tretjega in četrtega odstavka 34. člena zakona – z dnem, ko jim je prenehalo
delovno razmerje, in nadomestil po drugih zakonih – z dnem,
ko pričnejo prejemati nadomestilo;
22. družinski člani zavarovancev iz prejšnjih točk tega
člena, ki ne morejo biti zavarovanci po kateri od teh točk, z
dnem, ko izpolnijo pogoje za obvezno zavarovanje po zakonu in pravilih.
10. člen
(1) Zavarovanec lahko zavaruje širšega družinskega
člana na osnovi pogojev iz 20. člena zakona. Pogoj preživljanja je izpolnjen, če dohodki nosilca zavarovanja in njegove družine, preračunani na družinskega člana, na dan prijave za obvezno zavarovanje, presegajo cenzus, določen po
zakonu o socialnem varstvu za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči.
(2) Zavarovanec lahko kot družinskega člana zavaruje
osebo, ki je najmanj 2 leti pred vložitvijo prijave za obvezno
zavarovanje živela z njim v življenjski skupnosti, ki je po
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo.
11. člen
(1) Prijavo za zavarovanje je zase ali za druge osebe
dolžna vložiti pravna oziroma fizična oseba, ki je po zakonu
zavezanec.
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(2) Zavezanec je dolžan prijavo vložiti najpozneje v
osmih dneh od nastanka z zakonom in pravili predpisanih
pogojev za vključitev osebe v obvezno zavarovanje.
(3) Nosilci usposabljanja oziroma organizatorji aktivnosti ali del, iz drugega odstavka 5. člena teh pravil, so dolžni
zavarovati svoje udeležence za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter jih prijaviti zavodu pred začetkom del, izjemoma pa najpozneje v 3 dneh po njihovem zaključku. V primeru, ko gre za enkratno akcijo in je njeno trajanje znano
vnaprej, lahko prijavitelj udeležence hkrati tudi odjavi iz zavarovanja.
12. člen
(1) Prijavo v zavarovanje lahko zahteva tudi oseba sama, če meni, da izpolnjuje predpisane pogoje in je ne prijavi
zavezanec, ki bi to moral storiti. Prijavo za zavarovanje lahko
zahteva od zavezanca tudi zavod, če ugotovi, da ni prijavil
oseb, ki bi jih moral obvezno zavarovati.
(2) Zavod ugotovi ali je zahteva za prijavo osebe za
zavarovanje utemeljena v upravnem postopku z odločbo, v
kateri naloži zavezancu tudi obveznost plačila prispevka za
ves čas, za katerega bi bil moral osebo prijaviti v zavarovanje. Po dokončnosti odločbe zavod prijavi osebo za zavarovanje po uradni dolžnosti, če tega ne stori zavezanec.
(3) Če zavezanec ne prijavi osebe sam, stori to zavod
na podlagi pravnomočne odločbe.
(4) Ob spremembi sedeža poslovanja samostojnega
podjetnika zavod na podlagi podatkov in javnih listin oziroma
uradnih evidenc po uradni dolžnosti uskladi podatke v evidenci zavezancev in zavarovanih oseb na način in po postopku, ki ga določi.
13. člen
Za fizično osebo, ki je sama zavezanec za prijavo in za
katero zavod ugotovi, da izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje ali da bi oseba morala biti zavarovana po drugačnem statusu kot je prijavljena v zavarovanje, zavod izda
odločbo in po njeni dokončnosti po uradni dolžnosti prijavi
osebo za obvezno zavarovanje oziroma uskladi njen status z
zakonom in pravili, če tega ne stori oseba sama.
14. člen
Osebe pridobijo lastnost zavarovanca ali družinskega
člana z dnem, ki je naveden kot dan vstopa v obvezno
zavarovanje po 9. členu pravil tudi v primeru, če zavezanec
vloži prijavo po roku, ki je določen z zakonom in pravili, ali
pa jo po uradni dolžnosti vloži zavod na podlagi dokončne
odločbe zavoda oziroma pravnomočne odločbe sodišča.
15. člen
(1) Zavezanec je dolžan zavodu sporočiti spremembe
podatkov o zavarovani osebi med obveznim zavarovanjem
(priimek, naslov ipd.) in odjaviti iz obveznega zavarovanja
zavarovane osebe, ki zanj ne izpolnjujejo več pogojev. Odjavo iz obveznega zavarovanja in prijavo sprememb med njim
so zavezanci dolžni posredovati zavodu najpozneje v osmih
dneh po nastopu novih okoliščin.
(2) Zavarovano osebo lahko odjavi iz obveznega zavarovanja tudi zavod, če ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev. Neizpolnjevanje pogojev oziroma izgubo lastnosti zavarovane osebe zavod ugotovi z odločbo. Po
dokončnosti odločbe zavod odjavi osebo po uradni dolžnosti, če tega ne stori zavezanec sam.
(3) V primeru, da je zavarovanec, ki je hkrati zavezanec
za odjavo, umrl, ga zavod odjavi iz obveznega zavarovanja
po uradni dolžnosti na podlagi izpisa iz matične knjige.

Stran

3696 / Št. 30 / 27. 3. 2003

Uradni list Republike Slovenije

16. člen
(1) Zavezanci iz 11. in 15. člena pravil prijavljajo in
odjavljajo osebe za obvezno zavarovanje ter sporočajo spremembe podatkov med obveznim zavarovanjem na predpisanih obrazcih, lahko pa se vlagajo tudi v elektronski obliki.
Način in pogoje za vlaganje prijav, odjav in sprememb v
elektronski obliki določi zavod. Pri tem so zavodu dolžni
predložiti tudi druge listine, ki so pomembne za ugotavljanje
pogojev za obvezno zavarovanje oziroma za določitev lastnosti zavarovane osebe. Zavod pridobiva podatke o dejstvih potrebnih za prijavljanje, odjavljanje in spremembe med
obveznim zdravstvenim zavarovanjem iz uradnih evidenc, ki
jih vodijo državni organi, uprave lokalnih skupnosti in drugi
nosilci javnih pooblastil. Te podatke pa zavarovana oseba
lahko predloži tudi sama.
(2) Zavezanci vlagajo prijave, odjave in sporočajo spremembe med obveznim zdravstvenim zavarovanjem pri območni enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

izbiri. S tem se odloči, da bo pri njem uveljavljala pravice do
zdravstvenih storitev v skladu s pravili.

17. člen
(1) Zavezanci so dolžni plačevati zavodu prispevke od
osnov, ki jih določa zakon in po stopnjah, ki jih določi odlok
Državnega zbora Republike Slovenije oziroma sklepi skupščine zavoda.
(2) Zavod ima pravico in dolžnost zahtevati plačilo prispevkov od posameznega zavezanca, tudi za nazaj, za osebe, ki bi jih bil le-ta moral prijaviti v obvezno zavarovanje, pa
jih ni, in sicer za ves čas, ko so bili izpolnjeni pogoji za
prijavo.
(3) Če zavod v revizijskem postopku ugotovi, da zavezanec ne plačuje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje določenih z zakonom, ima pravico in dolžnost zahtevati plačilo. Kot osnova za obračun prispevkov se za
zavezance iz 6. točke prvega odstavka 15. člena zakona
upošteva osnova iz 209. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, za zaposlene delavce pa minimalna plača.
(4) Obveznost zavezancev v primerih iz prejšnjega odstavka zavod ugotovi z odločbo. Pri tem upošteva osnovo za
plačilo prispevka in višino prispevne stopnje oziroma pavšalni znesek prispevka, ki velja na dan izdaje odločbe. Če v
spornem obdobju zavarovanec ni prejemal plače ali ni imel
zavarovalne osnove, se kot osnova upošteva minimalna plača, ki velja na dan izdaje odločbe.

IV. PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB

III. IZKAZOVANJE ZAVAROVANIH OSEB
18. člen
(1) Zavarovane osebe se pri uveljavljanju pravic do
zdravstvenih storitev izkazujejo s kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo izstavi zavod. Kartica zdravstvenega zavarovanja je javna listina in identifikacijski dokument zavarovane
osebe v obveznem zavarovanju. Zavarovane osebe so dolžne same potrjevati veljavnost kartice, hkrati pa so dolžne
sporočati vse spremembe, nastale med zavarovanjem. Zavarovane osebe so jo pri uveljavljanju zdravstvenih storitev
dolžne pokazati izvajalcem ter delavcem zavoda pri preverjanju lastnosti zavarovane osebe in utemeljenosti zahtev do
pravic iz obveznega zavarovanja.
(2) Izvajalci in delavci zavoda lahko zaradi preverjanja
podatkov zahtevajo od zavarovane osebe tudi osebno izkaznico ali drug osebni dokument.
19. člen
Zavarovana oseba mora ob izbiri osebnemu zdravniku
izročiti poleg kartice zdravstvenega zavarovanja tudi listino o

20. člen
Zavarovana oseba lahko izjemoma uveljavlja brez kartice zdravstvenega zavarovanja le storitve nujne medicinske
pomoči. V tem primeru lahko izvajalec zahteva drug dokument, na podlagi katerega je možno ugotoviti identiteto zavarovane osebe, naknadno pa tudi lastnost zavarovane osebe.
21. člen
(1) Zavod določi obliko in vsebino kartice zdravstvenega zavarovanja ter listino za izbiro osebnega zdravnika. Zavod zagotovi zavarovani osebi ob sprejemu v obvezno zavarovanje kartico zdravstvenega zavarovanja.
(2) Stroške za kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo
mora zavod izdati, ker je zavarovana oseba prvo izgubila, uničila ali kako drugače poškodovala, nosi zavarovana oseba.

22. člen
(1) Obvezno zavarovanje obsega pravice zavarovanih
oseb do:
1. zdravstvenih storitev osnovne, zobozdravstvene, lekarniške, specialistično-ambulantne, bolnišnične, zdraviliške in terciarne zdravstvene dejavnosti ter do zdravstvene
nege. Pri tem so zagotovljene preventivne storitve po sprejetem republiškem programu ter storitve s področja diagnostike, zdravljenja in medicinske rehabilitacije bolnih in poškodovanih;
2. zdravstvenih storitev v zvezi s porodom, umetno
prekinitvijo nosečnosti, umetno oploditvijo in sterilizacijo;
3. obnovitvene rehabilitacije, organiziranega usposabljanja za življenje z določeno boleznijo po posebnih programih;
4. nujnih in drugih prevozov z reševalnimi ter drugimi
vozili;
5. zdravil, ki so predpisana na recept, v skladu z razvrstitvijo v liste, ki jo določi zavod;
6. medicinsko-tehničnih pripomočkov;
7. nadomestila plače zavarovancev v delovnem razmerju in z njimi izenačenih zavarovancev v času, ko so začasno
zadržani od dela zaradi bolezni, poškodbe pri delu in izven
dela, poklicne bolezni, presaditve živega tkiva in organov v
korist druge osebe, posledic dajanja krvi, izolacije, spremstva in nege ožjega družinskega člana;
8. pogrebnine;
9. posmrtnine;
10. povračila potnih stroškov ob potovanju oziroma
bivanju v drugem kraju.
(2) Zdravstvene storitve iz obveznega zavarovanja se
nanašajo na zdravljenje bolezni, poklicnih bolezni, poškodb
pri delu ter poškodb izven dela.
(3) Poškodbe pri delu in poklicne bolezni se opredeljujejo s predpisi pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(4) Zavarovana oseba ima tudi pravico, da se vključuje
v zdravstveno-prosvetne in vzgojne aktivnosti, ki so sestavni
del preventivnega programa in dogovora o programu zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji.
23. člen
(1) Zavarovane osebe uveljavljajo pravice iz prejšnjega
člena iz obveznega zavarovanja v njihovi celotni vrednosti ali
v odstotnem deležu teh vrednosti oziroma v višini, kot to
določa zakon oziroma za posamezna obdobja opredeli zavod v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
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(2) Razliko do polne vrednosti storitev v primerih, ko te
niso v celoti zajete v obvezno zavarovanje, plača zavarovana
oseba sama ali pravna oseba, pri kateri je prostovoljno zavarovana.
24. člen
Pravice iz 22. člena pravil so predmet obveznega zavarovanja, če osebni ali drugi zdravnik ugotovi, da so utemeljene in opravljene v skladu s standardi, ki so določeni v
pravilih in drugih splošnih aktih zavoda.
25. člen
Med pravice iz obveznega zavarovanja ne sodijo:
1. storitve estetskih operacij, razen če so potrebne
zaradi posledic poškodb, okvar ali bolezni in so povezane
tudi z odpravo funkcionalnih prizadetosti;
2. storitve, ki so povezane z iztreznitvijo ob akutnem
alkoholnem opoju;
3. storitve neobveznega cepljenja;
4. storitve ugotavljanja zdravstvenega stanja, ki jih zavarovana oseba uveljavlja zaradi zahtev ali predpisov na drugih področjih ali pri drugih organih (pri zavarovalnicah, sodiščih, v kazenskem postopku, izdaja potrdil za voznike
motornih vozil, ukrepi v zvezi z varstvom pri delu itd.);
5. storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki presegajo obseg storitev, opredeljenih v seznamu obvezne medicinske dokumentacije za uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti in
preostale delovne zmožnosti in storitve na zahtevo invalidske komisije;
6. storitve alternativne diagnostike, zdravljenja ali rehabilitacije, za katere ni dal soglasja minister, ki je pristojen za
zdravje;
7. storitve, ki se izvedejo na zahtevo zavarovane osebe
in ki po mnenju osebnega ali napotnega zdravnika, glede na
njeno zdravstveno stanje, niso potrebne;
8. storitve, ki so potrebne za odpravo škode, ki si jo je
zavarovana oseba povzročila sama.
IV/1. Pravica do storitev osnovne zdravstvene
dejavnosti
26. člen
Pravice zavarovanih oseb do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti obsegajo:
1. zdravniške kurativne preglede in preiskave ter zdravstveno nego, z namenom, da bi odkrili, preprečili ali zdravili
bolezni ter poškodbe in medicinsko rehabilitacijo zbolelih,
poškodovanih in oseb z motnjami v razvoju. V odkrivanje
bolezni štejejo kurativni pregledi, storitve diagnostike, ki jih
določi zdravnik, presejalni testi in programirana zdravstvena
vzgoja;
2. zdravljenje na domu zbolelih in poškodovanih ter
oseb z motnjami v razvoju;
3. zdravstveno nego na njihovem domu, v domovih za
starejše, v posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih
za usposabljanje;
4. sistematične in preventivne preglede, laboratorijske
storitve, rentgenska slikanja in ultrazvočne preiskave, ki so
v skladu s programom;
5. ugotavljanje začasne zadržanosti od dela;
6. patronažna zdravstvena nega;
7. hišne obiske zdravnikov in članov tima razvojne medicine, kadar zavarovana oseba zaradi svojega zdravstvenega stanja ali drugih okoliščin ne more priti k zdravniku v
ambulanto ali razvojno ambulanto;
8. zagotavljanje storitev nujnega zdravljenja in nujne
medicinske pomoči;
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9. prevoze z reševalnimi vozili;
10. storitve osnovne funkcionalne in korektivne fizioterapije. Zavarovane osebe s kroničnimi bolečinami v hrbtenici, z degenerativnimi revmatskimi spremembami velikih sklepov spodnjih udov, z osteoporozo oziroma pri katerih je
pričakovati nastanek in slabšanje osteoporoze ter z vnetnimi
revmatičnimi boleznimi, ki so bile vključene v ustrezni edukacijski program, so po presoji osebnega zdravnika v koledarskem letu upravičene do največ 10 dni fizioterapevtske
obravnave.
27. člen
Preventivne storitve, ki jih zavarovane osebe uveljavljajo pri izvajalcih osnovne dejavnosti, so pri:
1. dojenčkih in predšolskih otrocih do 6. leta starosti:
– sistematični pregledi dojenčkov v 1., 3., 6., 9., 12.
in 18. mesecu starosti;
– ultrazvočna preiskava kolkov ob rojstvu in v 3. mesecu;
– sistematični pregledi malih otrok v 3. letu s psihološkim testiranjem in 5. letu starosti z logopedskim presejanjem;
– Denverski razvojno-presejalni test pri vseh pregledih
v prvem, tretjem in petem letu starosti;
– namenski pregledi dojenčkov v 2. mesecu starosti in
pred vstopom v vrtec in namenski pregled pred odhodom
na organizirano zdravstveno letovanje;
– 8 patronažnih obiskov v družini z dojenčkom v starosti do enega leta, dva dodatna patronažna obiska pri dojenčkih slepih in invalidnih mater do 12. meseca otrokove starosti in po en obisk v 2. in 3. letu starosti;
– cepljenja in druge storitve, s katerimi se preprečujejo širjenja nalezljivih bolezni, ki jih določa republiški imunizacijski program;
2. šolskih otrocih, mladini in študentih:
– sistematični pregled v času do šest mesecev pred
vstopom v osnovno šolo (če se ne pokriva s pregledom v 5.
letu starosti);
– sistematični pregledi v 1., 3., 5. in 7. razredu osnovne šole;
– sistematični pregled v 1. in 3. letniku srednje šole;
– sistematični pregledi študentov prvih in zadnjih letnikov višjih in visokih šol;
– sistematični pregledi mladine, ki se ne šola redno, v
18. letu starosti;
– namenski pregled pred odhodom na organizirano
zdravstveno letovanje;
– cepljenja in druge storitve za preprečevanje širjenja
nalezljivih bolezni, ki jih določa republiški imunizacijski program;
– izdaja zdravniškega mnenja o sposobnosti otroka za
začetek šolanja, ki ga vključuje sistematični pregled šolskega novinca pred vstopom v osnovno šolo (medicinsko svetovanje šolskemu novincu in njegovim staršem);
– izdaja zdravniškega mnenja, potrebnega za nadaljnje
šolanje, ki ga vključuje zadnji sistematični pregled v času
šolanja (medicinsko svetovanje učencu in njegovim staršem);
– dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 7 do 25 let, ki so v
domači oskrbi in se ne šolajo;
3. ženskah:
– pregledi in nasveti za načrtovanje družine, za rabo
kontracepcije, proti spolno prenosnim okužbam in posledični neplodnosti;
– kontracepcijska sredstva;
– do 10 sistematičnih pregledov v nosečnosti in dve
ultrazvočni preiskavi;
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– odkrivanje nosilk HBs antigena, okuženih s toksoplazmozo in sifilisom;
– en obisk pri nosečnici v drugi polovici nosečnosti;
– zdravniški pregled 6 tednov po porodu ali 3 tedne po
spontani ali umetni prekinitvi nosečnosti;
– desenzibilizacija Rh negativnih žensk z gamaglobulini po porodu ali prekinitvi nosečnosti;
– indirektni Coombsov test pri vsaki nosečnici in Rh
desenzibilizacija v 28. tednu nosečnosti;
– pregled za zgodnje odkrivanje raka vratu maternice
enkrat na tri leta pri ženskah, starih med 20. in 75. letom,
če sta dva izvida testa PAP v obdobju enega leta negativna;
– klinični pregledi dojk enkrat na tri leta pri ženskah
med 20. in 50. letom in enkrat na dve leti pri ženskah po
50. letu starosti;
– amniocenteza in kariotipizacija pri pozitivnem testu merjenja nuhalne svetline ali trojnega hormonskega testa, ki ga je
plačala nosečnica sama, pri nosečnicah mlajših od 35 let;
– merjenje nuhalne svetline ali trojni hormonski test pri
nosečnicah, starih med 35. in 37. letom ter v primerih, če je
ta pozitiven, tudi amniocenteza in kariotipizacija;
– horionska biopsija ali amniocenteza za kariotipizacijo
pri nosečnicah, starih nad 37 let;
– svetovalni preventivni patronažni obisk za ženske, ki
se po treh letih ne odzovejo vabilu na preventivni pregled
(27. 10. 2002);
– prvo svetovanje in predpisovanje hormonskih nadomestnih preparatov pri ženskah brez kroničnih bolezni;
– mamografija enkrat na dve leti pri ženskah po 50.
letu starosti in enkrat letno pri ženskah, ki jemljejo homonske nadomestne preparate več kot 5 let;
– ultrazvočna ocena debeline endometrije enkrat letno
pri ženskah, ki kontinuirano jemljejo hormonske nadomestne preparate;
4. zavarovanih osebah, starih 25 let in več:
– preventivni pregled za srčnožilne in druge kronične
bolezni vsakih 5 let pri moških v obdobju od 35 do 65 let in
pri ženskah od 45 do 70 let, ter pri posameznikih, ki so
družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, tudi pred
35. in 45. letom in po potrebi pogosteje;
– dva patronažna obiska na leto v družini bolnika z
aktivno tuberkulozo;
– dva patronažna obiska na leto pri kronično bolnih
osebah in težkih invalidih, ki so osameli in socialno ogroženi
ter pri osebah z motnjami v razvoju;
– aktivnosti oziroma storitve v okviru samozaščite ali
sozaščite zavarovanih oseb za premagovanje določenih kroničnih bolezni in stanj oziroma bolezni zasvojenosti, kar je v
skladu s programom storitev in dogovorom, po pogodbi z
izvajalci;
– storitve in ukrepi za preprečevanje, odkrivanje in zatiranje nalezljivih bolezni v skladu z določili imunizacijskega
programa;
5. pri amaterskih kategoriziranih športnikih, ki jim status podeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih
zvez:
– predhodni pregled pred začetkom ukvarjanja z izbrano športno panogo z namenom ugotovitve sposobnosti za
obremenitve te športne panoge, če pri zavarovani osebi ni
bil opravljen sistematični pregled, predviden za šolsko mladino in študente v času 6 mesecev pred začetkom ukvarjanja z določeno športno panogo;
– obdobni pregledi enkrat letno s katerimi se preverja,
ali zdravstveno stanje osebe še ustreza zahtevam in obremenitvam izbrane športne panoge, če v zadnjih 6 mesecih
ni bil opravljen sistematični pregled, predviden za šolsko
mladino in študente;
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6. druge zdravstvene storitve in vzgojni ukrepi za preprečevanje nalezljivih bolezni v skladu z republiškim imunizacijskim programom.
IV/2. Pravica do storitev zobozdravstvene dejavnosti
28. člen
Zavarovane osebe imajo pravice do storitev s področja
zdravljenja zobnih in ustnih bolezni, in sicer:
1. pregled na zahtevo zavarovane osebe, vendar največ enkrat letno;
2. zdravljenje zob, njihovo polnjenje (plombiranje), nadgrajevanje, rentgenska diagnostika zobovja ali čeljustnic,
zdravljenje vnetnih in drugih sprememb ustne sluznice ter
oralnokirurške in maksilofacialne operativne storitve;
3. zobnoprotetični nadomestki, ki so opredeljeni s pravili;
4. kontrolni pregled šest mesecev po končanem konzervativnem ali zobnoprotetičnem zdravljenju.
29. člen
Zavarovane osebe nimajo pravice do:
1. odstranjevanja zobnega kamna in čiščenja zobnih
oblog pri osebah, starejših od 18 let;
2. posegov, opravljenih zaradi implantacij nosilcev protetičnih nadomestkov, razen če gre za avto- oziroma homotransplantate kosti, ki so potrebni zaradi atrofije alveolarnih
grebenov.
30. člen
Zavarovane osebe so upravičene do naslednjih zobnoprotetičnih storitev oziroma nadomestkov:
1. prevlek, kron, nazidkov ter vlitih zalivk v primerih, ko:
– okvarjene zobne krone ni mogoče zadovoljivo obnoviti s plombiranjem;
– je to potrebno zaradi dviga ugriza;
– biomehanski vidiki narekujejo izdelavo takšnega
nadomestka na podpornih, retencijskih zobeh za delne
snemne proteze ali parodontološko podprte proteze ali za
teleskopsko prevleko, ki je potrebna za izdelavo mostička
oziroma proteze, ki je pravica po pravilih;
2. priveska, kadar se z njim nadomesti stranski sekalec, ki je togo vezan na zgornji podočnik;
3. mostička, če manjka zavarovani osebi:
– en ali več zob v vidnem področju, ki vključuje 4
sekalce in 2 podočnika;
– najmanj trije zobje v vrzeli zapored ali štirje zobje v
dveh vrzelih v istem ali v obeh kvadrantih oziroma v zaporedju in jih je možno nadomestiti z enim mostičkom. Pri tem
med manjkajoče zobe ne šteje modrostnik;
4. snemne delne proteze, če manjkajo:
– trije ali več zob zapored in izdelava mostička ni možna;
– trije ali več zob na koncu zobne vrste (najmanj kočniki) enostransko ali ob tem še kakšen zob v istem ali drugem
kvadrantu iste čeljusti;
– zobje v več vrzelih in bi vsaka zase predstavljala
pravico do mostička skladno s pravili;
5. totalne zobne proteze, če manjkajo zavarovani osebi
vsi zobje v eni čeljusti.
31. člen
(1) Zavarovane osebe do dopolnjenega 18. leta starosti in študentje imajo ne glede na opredelitve iz prejšnjega
člena pravico do strokovno indiciranih zobnoprotetičnih nadomestkov, če jim manjka en zob v vidnem področju ali najmanj dva zaporedna zoba v eni čeljusti.
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(2) Pravice iz prejšnjega odstavka imajo tudi zavarovane osebe, ki so:
1. se med obveznim šolanjem zadnjih 5 let redno udeleževale sistematičnih zobozdravstvenih pregledov ter zdravljenja zob in jim je bila opravljena fluorizacija zobovja, v
skladu z republiškim preventivnim programom;
2. imele ob končanem šolanju primarno ali sekundarno zdravo zobovje.
32. člen
(1) Zavarovane osebe lahko uveljavljajo pravice do zobnoprotetičnih nadomestkov iz 30. člena pravil, če so izpolnjene statične, biološke in funkcionalne strokovne zahteve
za njihovo izdelavo.
(2) Kadar je zavarovana oseba po določilih 30. člena
pravil hkrati upravičena do mostička in delne snemne proteze v isti čeljusti, ima pravico do proteze, ki nadomesti vse
vrzeli v čeljusti.
33. člen
(1) Zavarovana oseba ima tudi pravico do začasne
snemne proteze, če iz anatomskih, bioloških ali funkcionalnih razlogov ni mogoče izdelati trajnega nadomestka, ki je
pravica iz obveznega zavarovanja, v času, ki bi bil krajši od 6
mesecev. Ta pravica ne vključuje izdelave začasne prevleke
in začasnega mostička.
(2) Zavarovani osebi so zagotovljene glede na zdravstveno stanje in potrebe tudi pravice do obturatorjev ter opornic
pri parodontopatijah. Slednje so lahko kombinirane tudi z
zobnoprotetičnimi nadomestki, ki so pravica po pravilih.
34. člen
(1) Zavarovana oseba do dopolnjenega 18. leta starosti ima pravico do ortodontskega zdravljenja, ki vključuje
izdelavo potrebnega snemnega ortodontskega aparata, če
gre za funkcionalno nepravilnost orofacialnega sistema.
(2) Pri stanjih, pri katerih s snemnimi aparati ni mogoče
doseči korekture disgnatije, ima zavarovana oseba pravico
do fiksnega ortodontskega aparata. Če tak aparat želi zavarovana oseba, pa do njega ni upravičena, ker bi bilo možno
disgnatijo zdraviti s snemnim aparatom, krije zavod le stroške za izdelavo snemnega ortodontskega aparata.
(3) Zavarovana oseba ima pravico do ortodontskega
zdravljenja po dopolnjenem 18. letu starosti, kadar začeto
zdravljenje ni bilo končano do 18. leta.
35. člen
Preventivne storitve s področja zobozdravstvenih dejavnosti so pri:
1. predšolskih otrocih:
– preventivni zobozdravstveni pregled dojenčka v starosti od 6 do 12 mesecev;
– preventivni zobozdravstveni pregled otrok v prvem,
drugem in tretjem letu starosti;
– preventivni zobozdravstveni pregled otrok v četrtem,
petem in šestem letu starosti;
– indicirano zalitje mlečnih kočnikov;
– fluorizacija s tabletami po prenehanju dojenja;
– fluorizacija s premazi, raztopinami ali želeji do dvakrat mesečno ali s kombinacijo te metode z jemanjem fluorjevih tablet;
– preventivni pregled eno leto pred vstopom v šolo in
indicirano zalitje fisur na prvih stalnih kočnikih.
2. mladini do 19. leta starosti in študentih:
– preventivni zobozdravstveni pregled v vsakem razredu osnovne šole;
– preventivni zobozdravstveni pregled v 1. in 3. razredu srednje šole;
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– preventivni zobozdravstveni pregled študentov v 1. in
3. letniku višje in visoke šole;
– fluorizacija s tabletami, premazi ali želeji do dvakrat
na mesec ali s kombinacijo obeh metod fluorizacije;
– indicirano zalitje fisur na stalnih kočnikih in ličnikih.
IV/3. Pravica do storitev v domovih za starejše,
posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih za
usposabljanje
36. člen
(1) Zavarovani osebi so zagotovljene pravice do:
1. zdravljenja in zdravstvene nege v primeru kronične
bolezni ter pri premestitvi iz bolnišnice v skladu z merili, ki
jih določijo Ministrstvo za zdravstvo, zavod in skupnost socialnih zavodov;
2. fizioterapije in storitev z drugih področij, ki jih, glede
na zdravstveno stanje varovancev, določa pogodba med
zavodom in izvajalcem v domu za starejše, posebnem socialno-varstvenem zavodu oziroma zavodu za usposabljanje.
(2) Med pravice iz prejšnjega odstavka so vključena
tudi zdravila, sanitetni material in medicinsko-tehnični pripomočki v skladu s pravili in pogodbo z zavodom.
IV/4. Pravica do storitev specialistično-ambulantne,
bolnišnične in terciarne zdravstvene dejavnosti
37. člen
(1) Zavarovane osebe imajo pravico do storitev specialistično-ambulantne dejavnosti, ki obsegajo:
1. specialistične preglede;
2. zahtevnejše storitve s področja diagnostike, zdravljenja, in rehabilitacije, ki ne sodijo v osnovno zdravstveno
dejavnost in se lahko opravijo na ambulantni način.
(2) V okviru specialistično-ambulantne dejavnosti imajo
ženske tudi pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo
in sicer do največ štirih ciklusov inseminacije, v rodnem
obdobju za vsak porod živega otroka, če pa ta ni uspešna,
pa do štirih ciklusov IVF – ET glede na indikacijo. Postopki
oploditve z biomedicinsko pomočjo se izvajajo od dopolnjenega 18. leta starosti do dopolnjenega 43. leta starosti.
38. člen
(1) Zavarovane osebe imajo pravico do bolnišničnega
zdravljenja, ki obsega:
1. strokovno, tehnološko in organizacijsko zahtevnejše
storitve diagnostike in zdravljenja ter medicinske rehabilitacije, ki jih ni mogoče opraviti v osnovni ali specialističnoambulantni dejavnosti oziroma v zdraviliščih;
2. zdravstveno nego med bolnišničnim zdravljenjem;
3. nastanitev in prehrano med bivanjem v bolnišnici;
4. nastanitev in prehrano v bolnišnici samo podnevi
(dnevna bolnišnica);
5. zagotavljanje zdravil in sanitetnega materiala;
6. pripomočke, ki so potrebni za opravljanje storitev,
zaradi katerih je bila zavarovana oseba sprejeta na zdravljenje;
(2) Med pravice do bolnišničnega zdravljenja štejejo
tudi zdravstvene storitve in nega v zvezi s porodom.
39. člen
(1) Bolnišnično zdravljenje je omejeno na najkrajši možni čas, ki je potreben za izvršitev posegov oziroma storitev.
(2) Pravica do bolnišničnega zdravljenja preneha, ko je
možno diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske storitve
zavarovani osebi zagotoviti v osnovni, specialistično-ambulantni ali zdraviliški dejavnosti oziroma z zdravljenjem na domu.
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(3) Oskrbni dnevi, ko niso bile opravljene nobene zdravstvene storitve ali so bile opravljene storitve, ki bi jih bilo
mogoče opraviti v specialistično-ambulantni ali osnovni dejavnosti, ne štejejo med pravice iz obveznega zavarovanja.
40. člen
(1) Mati, ki doji hospitaliziranega otroka, ima v tem
času pravico do bivanja v bolnišnici. V primeru, da je hospitalizirana mati, ki otroka doji ima pravico, da ob njej v bolnišnici biva tudi otrok. Zavod krije stroške nastanitve in prehrane v višini cene oskrbnega dne, ki je določena s pogodbo
med njim in bolnišnico.
(2) Pri otrocih s težjo okvaro oziroma poškodbo možganov ali hrbtenjače, pri katerih je potrebno usposabljanje
staršev za poznejšo rehabilitacijo na domu, ima eden od
staršev pravico do bivanja v bolnišnici. Dolžina usposabljanja je odvisna od programa, vendar traja lahko v posameznem primeru največ 30 dni.
(3) Pri otrocih s kroničnimi boleznimi ali okvarami ima
eden od staršev v času usposabljanja za poznejšo rehabilitacijo otroka na domu pravico do bivanja v bolnišnici, vendar največ 14 dni v posameznem primeru.
(4) V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov krije zavod
stroške v višini 70% cene nemedicinskega oskrbnega dne,
določenega s pogodbo med zavodom in bolnišnico.
41. člen
Zavarovani osebi so, glede na njeno zdravstveno stanje, zagotovljene tudi pravice do najzahtevnejših storitev, ki
jih opravljajo le klinike in inštituti (terciarne storitve).
42. člen
Novorojeni otroci imajo pravico do presejalnih testov
na fenilketonurijo, hipotireozo in mukoviscidozo, ki jih zagotavljajo porodnišnice oziroma bolnišnice s porodniškimi oddelki in oddelki za novorojence.
IV/5. Pravica do zdraviliškega zdravljenja
43. člen
(1) Zavarovani osebi so zagotovljene storitve zahtevnejše medicinske rehabilitacije, ki se izvajajo s souporabo naravnih zdravilnih sredstev v naravnih zdraviliščih.
(2) Zdraviliško zdravljenje je:
1. nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja po zaključenem zdravljenju v bolnišnici, na kliniki ali inštitutu. Šteje se,
da gre za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja v naravnem
zdravilišču, če se to nadaljuje neposredno po končanem
zdravljenju v bolnišnici ali najpozneje pet dni po odpustu.
Izjemoma je ta doba lahko daljša, ko iz medicinskih razlogov
ni možno prej pričeti z rehabilitacijo v zdravilišču, ker bi to
škodilo zavarovani osebi. V teh primerih se mora rehabilitacija začeti z datumom prenehanja kontraindikacij za zdraviliško zdravljenje;
2. zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in se izvaja na:
– stacionarni način, ko mora zavarovana oseba zaradi
svojega zdravstvenega stanja in drugih pogojev med rehabilitacijo bivati v zdravilišču;
– ambulantni način, ko zavarovana oseba glede na svoje zdravstveno stanje in druge pogoje dnevno prihaja v zdravilišče.
(3) Zdravljenje v zdravilišču brez souporabe naravnega
zdravilnega sredstva ne šteje za zdraviliško zdravljenje.
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44. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do zdraviliškega
zdravljenja, če imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija
zavoda odločita, da je le-to utemeljeno.
(2) Pravica iz prejšnjega odstavka je zagotovljena pri bolezenskih stanjih, ki so določena s pravili, če zdraviliško zdravljenje zagotavlja izpolnitev vsaj še enega od naslednjih pogojev:
1. bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja za daljši čas;
2. povrnitev funkcionalnih in delovnih sposobnosti;
3. preprečitev napredovanja bolezni ali slabšanja zdravstvenega stanja za daljši čas;
4. zmanjšanje pogostnosti zadržanosti od dela zaradi
bolezni ali zdravljenja v bolnišnici.
45. člen
(1) Zavarovana oseba je ob upoštevanju pogojev iz
prejšnjega člena upravičena do zdraviliškega zdravljenja pri
naslednjih bolezenskih stanjih:
1. Bolezni gibalnega sistema:
– stanja po hujših poškodbah, težjih operacijah in opeklinah na gibalnem sistemu s funkcijsko prizadetostjo, s
popravljivimi funkcionalnimi motnjami, in sicer neposredno
po bolnišničnem zdravljenju, kot nadaljevanje zdravljenja
zaradi rehabilitacije;
– težke bolezni in stanja hrbtenice po poškodbah ter
operativnih posegih na hrbtenici;
– vnetne revmatične bolezni, kot so: juvenilni kronični
artritis, revmatoidni artritis, serološko negativni spondilartritis (ankilozirajoči spondilitis, psoriatični artritis ali spondilartritis, Reiterjeva bolezen, enteropatski spondilartritis), stanja
po operacijah na sklepih zaradi revmatizma (sinovektomija,
artroplastika, druge korektivne operacije na sklepih in hrbtenici), po izotopski sinovektomiji velikih sklepov (praviloma
7 dni po aplikaciji izotopa);
– degenerativne revmatične bolezni sklepov in hrbtenice, kot so artroze velikih sklepov (kolki, kolena) s funkcionalno prizadetostjo ter generalizirana spondiloza hrbtenice
s težjo funkcionalno prizadetostjo;
– zunajsklepni revmatizem, ko je prizadeta funkcija ramena, kolka ali kolena;
– sistemske vezivnotkivne bolezni (sistemska skleroza
s hitrim slabšanjem kožne simptomatike ter nastajanjem kontraktur sklepov).
2. Bolezni živčnega sistema:
– organske pareze in paralize s hujšo motnjo funkcije
pri dnevnih aktivnostih praviloma neposredno po bolnišničnem zdravljenju;
– stanja po poškodbah in nevrokirurških operacijah na
osrednjem in perifernem živčevju po operativnem zdravljenju in pri popravljivih funkcionalnih motnjah.
3. Bolezni prebavnega sistema:
– bolezni požiralnika, in sicer hiatalna kila s težjo obliko vnetja požiralnika, če še ni predviden operativni poseg,
ter stanja po operativnih posegih na požiralniku;
– bolezni želodca in dvanajstnika: kronična razjeda želodca ali dvanajstnika s pogostimi recidivi, hujšanjem in funkcionalnimi motnjami; težja erozivna gastroduodenopatija in
stanja po operativnih posegih na želodcu ali dvanajstniku s
posledičnimi funkcionalnimi motnjami, pri stomalni razjedi,
anastomozitisu ter erozivnem hemoragičnem gastritisu krna
želodca in različnih postresekcijskih sindromih;
– bolezni ozkega in širokega črevesa, kot so maldigestija in malabsorbcija z znatno izgubo telesne teže, po odstranitvi vzroka, Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis s težkimi funkcionalnimi motnjami, divertikuloza črevesja s težkimi
funkcionalnimi motnjami in stanja po resekcijah ozkega in
širokega črevesa oziroma anorektuma.
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4. Bolezni jeter, žolčnika in pankreasa:
– stanja po toksičnih ali medikamentnih okvarah jeter,
pri kroničnem aktivnem ali persistentnem hepatitisu, primarni biliarni jetrni cirozi, stanjih po operativnem posegu na
žolčniku, žolčnih izvodilih in jetrih, ki so jim sledile komplikacije; stanja po jetrnih transplantacijah;
– stanja po akutnem pankreatitisu po odstranitvi vzroka
oziroma pri kroničnem pankreatitisu z izrazito maldigestijo,
stanja po operaciji na trebušni slinavki, stanja pri osebah,
zdravljenih s kemoterapijo.
5. Endokrinološke bolezni in bolezni presnove:
– sladkorna bolezen s težjimi komplikacijami;
– akutna hepatična porfirija;
– rehabilitacija po operacijah obsežnih tumorjev v hipofizno – hipotalamičnem območju.
6. Bolezni srca in ožilja:
– stanja po akutnem srčnem infarktu po končanem
bolnišničnem zdravljenju v drugi fazi rehabilitacije, če ni
izvedljiva ambulantna rehabilitacija zaradi oddaljenosti zavoda, ki jo izvaja;
– stanja po operaciji na srcu in ožilju neposredno po
bolnišničnem zdravljenju.
7. Kronična obstruktivna pljučna bolezen in astma s
pogostimi napadi:
– stanja z močno zmanjšano pljučno funkcijo;
– juvenilna astma s pogostimi napadi.
8. Ginekološke bolezni:
– stanja po radikalnih operacijah na rodilih zaradi malignomov;
– stanja po operacijah malignomov na rodilih in postoperativni radioterapiji ali obsevalni terapiji;
– stanja po popolni odstranitvi maternice, jajcevodov
in jajčnikov s komplikacijami;
– stanja po operativnem zdravljenju malignoma dojk;
– endokrinološke motnje, pri katerih je zdraviliško
zdravljenje uspešnejše od drugih metod zdravljenja (hipergonadotropna ovarioplegična ali Netterjeva amenoreja).
9. Kožne bolezni:
– generalizirana oblika psoriaze in nevrodermitisa.
10. Rakaste bolezni:
– stanja po radikalnih operacijah malignomov po operaciji ali obsevalni terapiji oziroma kemoterapiji, če je pričakovati odpravo funkcijskih motenj.
(2) Pri otrocih so razlog za zdraviliško zdravljenje tudi:
1. kronične bolezni dihal;
2. težke oblike anemij;
3. rekonvalescenca po težkih operativnih posegih;
4. hujše dermatoze (epidermolysis bullosa, sclerodermia);
5. ichthyosis vulgaris;
6. rekonvalescenca po tuberkulozi in hujših boleznih
dihal.
46. člen
Šteje se, da zdraviliško zdravljenje ni strokovno utemeljeno in zato ni pravica iz obveznega zavarovanja, kadar so v
času predvidenega zdraviliškega zdravljenja pri zavarovani
osebi prisotne:
1. hude duševne motnje ali motnje osebnosti, zaradi
katerih zavarovana oseba ni sposobna sodelovati v postopku zdraviliškega zdravljenja;
2. toksikomanije in kronični etilizem;
3. slabo urejena epilepsija;
4. nalezljive bolezni (akutne in kronične v kužnem stanju);
5. aktivne in evolutivne oblike pljučne in izvenpljučne
tuberkuloze;
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6. kronične organske bolezni v fazi akutnega poslabšanja, ki lahko povzroči dekompenzacijo vitalnih organov;
7. diabetična ketoacidoza in hiperozmolarni sindrom;
8. pogoste in močnejše krvavitve;
9. rakaste novotvorbe, ki niso bile operativno odstranjene ali zaustavljene v rasti z obsevanjem;
10. nosečnost;
11. senilni marazem in težje oblike generalizirane ateroskleroze.
47. člen
(1) Zdraviliško zdravljenje vključuje storitve rehabilitacije ter pripomočke in zdravila za njeno izvajanje, v primeru
stacionarne rehabilitacije pa tudi nastanitev in prehrano med
bivanjem v zdravilišču. Med bivanjem v zdravilišču je zavarovani osebi zagotovljena tudi nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč.
(2) Zdravila na recept, ki jih je zavarovana oseba uporabljala že pred začetkom zdraviliškega zdravljenja, niso pravica iz zdraviliškega zdravljenja.
(3) Če oseba med bivanjem v zdravilišču zboli zaradi
druge bolezni, kot je bil razlog za zdraviliško zdravljenje, in
ni mogoče izvajati programa rehabilitacije, se zdraviliško
zdravljenje prekine in se lahko nadaljuje v skladu s pravili.
(4) Če je kljub bolezni izvajanje rehabilitacije možno,
zagotavlja neodložljive zdravstvene storitve območni izvajalec s področja osnovne zdravstvene dejavnosti.
48. člen
(1) Zdraviliško zdravljenje traja praviloma 14 dni. Izjemoma sme imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija predlagati daljše zdravljenje ali ga na predlog zdravilišča podaljšati do 28 dni, če je s tem pričakovati občutno boljši uspeh
rehabilitacije. Zdraviliško zdravljenje se izvaja v določenem
trajanju brez prekinitev. Če prekinitev zahteva zavarovana
oseba, izgubi pravico do nadaljevanja zdraviliškega zdravljenja.
(2) Zdraviliško zdravljenje otrok traja praviloma 21 dni.
(3) Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravico do zdraviliškega zdravljenja zaradi iste bolezni oziroma enakega
stanja največ enkrat na dve leti, otroci pa največ enkrat
letno.
49. člen
(1) Zavarovana oseba ima v okviru zdraviliškega zdravljenja pravico do vrste in obsega storitev, ki jih določi imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija v skladu s standardi.
Standarde storitev po posameznih bolezenskih stanjih določita zavod in Ministrstvo za zdravje v sodelovanju s skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč.
(2) Obseg storitev iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni na predlog zdraviliškega zdravnika in s soglasjem imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije, ki je zavarovano osebo napotila na zdraviliško zdravljenje.
IV/6. Pravica do obnovitvene rehabilitacije invalidov,
udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje
ter letovanja otrok in šolarjev
50. člen
Zavod bo skladno s svojim letnim programom zagotovil
zavarovanim osebam z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, s paraplegijo, cerebralno paralizo, z najtežjo obliko
generalizirane psoriaze, multiplo sklerozo in paralitikom ob
določeni funkcionalni okvari možnost udeležbe v skupinski
ter njim prilagojeni rehabilitaciji, ki jo strokovno vodi ustrezna klinika ali inštitut ali drug zdravstveni zavod. Udeleženci
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rehabilitacije imajo zagotovljeno sofinaciranje fizioterapije in
stroške bivanja, ki ga s pogodbo določita zavod in organizator skupinske rehabilitacije. V tem programu zavod določi
število dni skupinske rehabilitacije in sredstva za njeno izvajanje v posameznem letu.
51. člen
(1) Otrokom in mladostnikom s cerebralno paralizo,
drugimi težjimi in trajnimi telesnimi okvarami ali kroničnimi
boleznimi (za otroke z juvenilnim revmatoidnim artitisom,
sladkorno boleznijo, fenilketonurijo in celiakijo) je zagotovljena udeležba na organiziranih skupinskih usposabljanjih
za obvladovanje bolezni oziroma stanja, ki jih strokovno vodijo ustrezne klinike, inštituti ali drugi zdravstveni zavodi. V
tem okviru zavod sofinancira potrebne zdravstvene storitve,
stroške terapevtskih delovnih skupin ter stroške bivanja.
Izjemoma se takšnega usposabljanja lahko udeleži eden
izmed staršev otroka oziroma mladostnika, če bo ta po
končanem usposabljanju skrbel za izvajanje rehabilitacije
otroka na domu. V tem primeru zavod sofinancira stroške
bivanja enemu izmed staršev na enak način kot za otroka
oziroma mladostnika.
(2) Usposabljanje traja največ 14 dni na leto.
(3) Otroci in mladostniki, ki so med letom v oskrbi v
ustreznih zdravstvenih, vzgojnih ali socialno-varstvenih zavodih oziroma v zavodih za usposabljanje, ne morejo uveljavljati pravice po tem členu.
52. člen
(1) Otroku, ki je bil večkrat hospitaliziran ali je pogosteje bolan, zavod sofinacira letovanje v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji.
(2) Zavod določi letni program za letovanje iz prejšnjega odstavka, v katerem opredeli število udeležencev in višino sredstev, ki jih nameni za sofinanciranje dela stroškov
letovanja. Zavod sklene pogodbe o sofinanciranju z organizatorji zdravstvenih letovanj, ki izberejo udeležence na podlagi predlogov osebnih zdravnikov otrok.
53. člen
Če je zavarovana oseba uveljavila pravico iz 50. in 51.
člena pravil, lahko zaradi iste bolezni ali stanja uveljavi pravico do zdraviliškega zdravljenja šele po preteku dveh let.
Organizatorji pravice iz 50. in 51. člena predložijo poimenske sezname udeležencev.
IV/7. Pravica do prevoza z reševalnimi
in drugimi vozili
54. člen
Zavarovana oseba ima pravico do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili, kadar iz zdravstvenih ali drugih razlogov
ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom.
Ti prevozi so:
1. nujni prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo
zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico
za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje drugih
in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje
nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč;
2. prevozi, ki niso nujni, ker ne gre za reševanje življenja ali prevoz zaradi nujnega medicinskega posega, ampak
za prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega
zavoda ali zdravnika in nazaj ali prevoz osebe na in z dialize;
3. v primeru, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom lahko škodljiv;
4. prevozi zavarovane osebe s spremstvom zdravstvenega delavca.
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55. člen
Nujni prevozi se opravljajo s primerno opremljenimi
reševalnimi avtomobili. Če zaradi težko dostopnega terena,
prometnih ovir ali drugih razlogov ni možen nujni prevoz z
reševalnim avtomobilom, se lahko opravi tudi s helikopterjem ali drugim prevoznim sredstvom.
56. člen
Nujni prevozi vključujejo tudi reševanje poškodovanih
zavarovanih oseb z gora, morja, voda in jam in njihov prevoz
do najbližjega zdravstvenega zavoda, ki lahko zagotovi
ustrezno medicinsko pomoč. Nujnost reševanja in prevoza
mora potrditi zdravnik, ki je sodeloval pri reševanju poškodovanca, ali zdravnik, ki ga je sprejel na zdravljenje.
IV/8. Pravica do zdravil, ki so predpisana na recept
57. člen
(1) Zavarovani osebi so, v skladu s pravili, zagotovljena
zdravila, predpisana na recept.
(2) Ta pravica se nanaša na zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v R Sloveniji in so razvrščena na pozitivno ali
vmesno listo zdravil zavoda in jih je predpisal osebni zdravnik zavarovane osebe ali po njem pooblaščeni zdravnik.
58. člen
Na recept je mogoče predpisati naslednje količine zdravila:
1. pri akutnih stanjih za največ 10 dni;
2. ob uvedbi novega zdravila v primeru dolgotrajnega
zdravljenja iste osebe, je možno zavarovani osebi praviloma
predpisati le eno, najmanjše pakiranje zdravila. Izjemoma je
mogoče predpisati zdravilo v količini, ki zadostuje za enomesečno zdravljenje;
3. pri kroničnih boleznih oziroma stanjih, pri katerih je
potrebna dolgotrajna uporaba zdravil, najmanjšo potrebno
količino, vendar največ za 30 dni. Izjemoma je možno predpisati zdravila za obdobje do 3 mesecev, če je to v skladu z
doktrino določene stroke;
4. magistralnega zdravila v količini, ki zadostuje največ
za 1-mesečno zdravljenje;
5. otroške prehrane v količini za največ 3 mesece za
otroke do 15. leta starosti.
59. člen
(1) Zavarovani osebi ni mogoče predpisati na recept v
breme zavoda:
1. zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet v R Sloveniji.
Ta zdravila zagotovi zavarovani osebi v nujnih primerih ustrezna klinika ali inštitut, če ugotovi, da jih ni mogoče nadomestiti z zdravilom, ki ima enakovreden učinek in dovoljenje za
promet v Sloveniji;
2. ampuliranih in drugih zdravil z režimom izdaje H
(uporaba samo v bolnišnicah) in ZZ (uporaba samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost), ki jih smejo dajati zavarovani osebi le zdravniki oziroma zdravstveni delavci v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost. Izjemoma je ampulirana
zdravila mogoče predpisati na recept v primerih, ko je bolnik usposobljen, da si jih daje sam;
3. zdravil, ki se uporabljajo pri nujnem zdravljenju in
nujni medicinski pomoči;
4. zdravil, ki se uporabljajo med stacionarnim zdravljenjem v bolnišnicah, klinikah in inštitutih;
5. materialov, ki se uporabljajo za obvezovanje ran ali
za trdno obvezo;
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6. kontrastnih ali drugih diagnostičnih kemičnih sredstev;
7. cepiv, serumov in infuzijskih raztopin;
8. intrauterinih in mehanskih kontracepcijskih sredstev.
(2) Zdravila, obvezilni material in pripomočke, navedene v prejšnjem odstavku, mora zagotoviti izvajalec.
(3) V nujnih primerih posamičnega zdravljenja lahko
zavarovane osebe dobijo tudi zdravila, za katera ni bilo izdano dovoljenje za promet v Sloveniji. Na predlog ustrezne
klinike oziroma inštituta lahko dovoli urad za zdravila izjemoma uvoz takšnih zdravil. Ta zdravila se ne predpisujejo na
recept. Uporabljajo jih lahko poleg klinik in inštitutov zdravstveni zavodi oziroma zdravniki, ki jih za dajanje teh zdravil
pooblastijo klinike ali inštituti. Stroške za ta zdravila poravna
izvajalcem zavod v skladu z določili pogodbe o izvajanju
programa zdravstvenih storitev.
60. člen
(1) Zavod poravna stroške za zdravila, ki so predpisana
na recept:
1. v njihovi celotni vrednosti, ko gre za zdravila s pozitivne liste in so potrebna za zdravljenje oseb oziroma stanj,
opredeljenih od prve do desete alinee 1. točke 23. člena
zakona ter za nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč
po 25. členu zakona in pravilih ter z vmesne liste za zavarovane osebe iz tretje alinee 1. točke prvega odstavka 23.
člena zakona;
2. v odstotnem deležu vrednosti zdravil s pozitivne in
vmesne liste v vseh drugih primerih.
(2) Odstotne deleže vrednosti zdravil iz prejšnjega odstavka določi zavod v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
(3) Kriterije za razvrstitev zdravil v liste predpiše zavod s
sklepom. Razvrstitev na podlagi sprejetih kriterijev sprejme
upravni odbor zavoda. Na sklep in razvrstitev da soglasje
minister, pristojen za zdravje.
IV/9. Pravica do spremstva
61. člen
(1) Zavarovana oseba, ki je napotena k izvajalcu izven
kraja prebivališča, ima pravico do spremstva na poti, če
zaradi svojega zdravstvenega stanja ali drugih razlogov ni
sposobna sama potovati. Potrebo po spremstvu ugotovi osebni zdravnik, od njega pooblaščeni zdravnik ali imenovani
zdravnik ali zdravstvena komisija, v primerih nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči pa tudi drug zdravnik.
(2) Zavarovano osebo spremlja zdravstveni delavec, če
bi ji bilo treba med potjo zagotoviti medicinsko pomoč, v
drugih primerih pa druga oseba.
62. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena ima otrok do 15. leta starosti pravico do spremstva na
vsakem potovanju na zdravljenje do izvajalca, težje ali težko
duševno in telesno prizadeti otrok in mladostnik pa do 18.
leta.
63. člen
(1) Spremstva ni mogoče odrediti med bolnišničnim ali
zdraviliškim zdravljenjem.
(2) Izjemoma se med zdraviliškim zdravljenjem odobri
spremstvo slepi zavarovani osebi. V tem primeru ima spremljevalec pravico do pokritja stroškov nastanitve in prehrane
največ v višini cene nemedicinskega (hotelskega) dela oskrbnega dne zdravilišča.

Št.

30 / 27. 3. 2003 / Stran 3703

V. PRAVICE DO MEDICINSKO-TEHNIČNIH
PRIPOMOČKOV
64. člen
(1) Zavarovani osebi so zagotovljeni medicinsko-tehnični pripomočki, potrebni za zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo. Zavod podrobneje opredeli bolezni in stanja zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni
medicinsko-tehnični pripomoček. Odločitve o tem sprejme
upravni odbor zavoda.
(2) Med medicinsko-tehnične pripomočke ne štejejo
pripomočki, ki se vgrajujejo v telo ali se uporabljajo v času
zdravljenja v bolnišnici oziroma pri zdravstveni negi in usposabljanju v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje. Zavodi v teh primerih zagotavljajo pripomočke v okviru materialnih stroškov,
razen medicinsko-tehničnih pripomočkov, ki morajo biti individualno prilagojeni.
(3) Medicinsko-tehnični pripomočki so praviloma individualna pravica zavarovane osebe in postanejo njena last,
razen v primerih iz 97. člena pravil in iz 94. člena pravil.
65. člen
(1) V času zdravljenja v bolnišnici, kliniki, inštitutu ali
zdravilišču zagotovi izvajalec zavarovani osebi:
1. sobno dvigalo;
2. negovalno posteljo z vsemi dodatki;
3. toaletni stol in voziček za prevoz bolnikov ter otroški
tricikel;
4. trapez za obračanje;
5. pripomočki in materiali za zdravstveno nego;
6. podloge, predloge, hlačne predloge (plenice) za
enkratno uporabo ali vpojne in nepropustne hlačke za večkratno uporabo pri bolezenski inkontinenci;
7. blazine oziroma sistem za preprečevanje preležanin;
8. katetre;
9. brizgalke za injekcije;
10. sedež za kopalno kad;
11. nastavek za toaletno školjko;
12. varovalno posteljno ograjo;
13. prenosni nastavljiv hrbtni naslon;
14. posteljno mizico;
15. terapevtski valj, žogo, gibalno desko in blazine;
16. navadna stojka;
17. dvigalo za kopalnico;
18. bergle;
19. hodulje.
(2) Izvajalec je dolžan zagotoviti zavarovani osebi pri
nujnem zdravljenju in nujni medicinski pomoči poškodb tudi
druge pripomočke, ki jih potrebuje v okviru nujnega ambulantnega zdravljenja.
(3) Domovi za starejše, drugi splošni in posebni socialni zavodi in zavodi za usposabljanje morajo zavarovani osebi
zagotoviti pripomočke iz prvega odstavka iz svojih materialnih stroškov, razen pripomočkov iz 6. točke, ki jih zagotavlja
zavod v skladu s pravili in po pogodbi.
66. člen
(1) Pravica do pripomočkov vključuje tudi stroške rednega vzdrževanja vozičkov, pripomočkov za sluh in govor,
pripomočkov za vid, koncentratorjev kisika in drugih aparatov za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh, protez
ter ortoz. Zavod poravna tudi stroške popravil in zamenjav
delov teh pripomočkov. Zavod poravna stroške rednega vzdrževanja teh pripomočkov po izteku garancijske dobe v celoti, stroške popravil in zamenjave dotrajanih delov do vrednosti 50% vrednosti cenovnega standarda ali nabavne vrednosti
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pripomočka. Redno vzdrževanje je zamenjava delov potrošnega značaja in dela, ki jih kot potrebna v določenem
obdobju opredeli proizvajalec. Strošek popravila vključuje
delo serviserja, ki nastane pri popravilu in zamenjavi dotrajanega dela pripomočka.
(2) Zavarovana oseba plača stroške popravil, ki so
potrebna, če je le-ta neustrezno ravnala z njimi ali je iz
malomarnosti poškodovala pripomoček.
(3) Zavarovana oseba krije strošek zamenjave akumulatorja pri vozičku na elektromotorni pogon v prvih dveh
letih, nato pa ga krije zavod, če akumulator ni več uporaben.
(4) Lekarna ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja
promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v
specializirani prodajalni krije v garancijskem roku stroške
popravil, ki so potrebna zaradi neustrezne kakovosti ali napak v materialu.
V/1. Pravica do protez, ortoz (opornic)
in ortopedskih čevljev
67. člen
(1) Zavarovana oseba, ki ji manjka zgornji ud ali njegov
del, ima pravico do proteze za manjkajoči oziroma prizadeti
ud. V tem primeru je upravičena do funkcionalnega in delovnega nastavka, navlek za krn in nepodloženih usnjenih rokavic.
(2) Zavarovana oseba, ki ji manjka spodnji ud ali njegov del, ima pravico do proteze za manjkajoči oziroma prizadeti ud. V tem primeru je upravičena do navlek za krn in
proteze za kopanje.
68. člen
(1) Zavarovani osebi je zagotovljena tudi pravica do
ortoze (opornice) za preprečitev ali korekcijo deformacij,
kontrolo gibov in dosego stabilizacije ali razbremenitev udov
in hrbtenice.
(2) Zavarovani osebi, ki se zdravi zaradi hemofilije, je
zagotovljena pravica do ščitnikov za kolena in komolce.
69. člen
Otrok ali mladostnik, ki se redno šola ali usposablja za
poklic, ima pravico do električne proteze.
70. člen
(1) Če zavarovana oseba zaradi okvare stopala ne more uporabljati navadnih čevljev in za korekcijo funkcije stopala ne zadostujejo posebej izdelani vložki, lahko uveljavlja
pravico do posebej izdelanih čevljev.
(2) Zavarovana oseba ima pravico do posebej izdelanih
čevljev, če:
1. gre za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti, ki
imajo več kot 1,5 cm krajšo nogo oziroma starejše zavarovane osebe z več kot 2,5 cm krajšo nogo;
2. imajo zaradi izpaha, preloma ali večjih kostnih izrastkov močneje deformiran skočni sklep in stopalo, vštevši
močnejšo deformacijo nožnih palcev in je potrebno izdelati
obutev po mavčnem odlitku;
3. imajo prirojeno ali pridobljeno močneje dvignjeno
stopalo, petno stopalo, konjsko stopalo, navznoter obrnjeno oziroma izrazito navzven obrnjeno stopalo, paralitično ali
paretično stopalo;
4. imajo močno deformirane prste stopala, tako da
posamezni prsti segajo čez druge prste oziroma manjkata
na stopalu dva prsta ali del stopala;
5. so na stopalu izrazite trofične spremembe, diabetično stopalo IV. rizične skupine in z II. stopnjo deformiranosti;
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6. imajo elefantiazo.
(3) Zavarovane osebe, opredeljene v drugem odstavku
tega člena, ki ne morejo uporabljati posebej izdelanih čevljev, lahko uveljavljajo pravico do začasnih čevljev (healing
shoe).
(4) Zavod krije stroške izdelave oziroma prilagoditve
čevljev v višini nad povprečno ceno enega para čevljev, ki
so na razpolago na slovenskem trgu. Ceno povprečnega
čevlja, ki jo določi upravni odbor, krije zavarovana oseba
sama.
71. člen
Zavarovana oseba ima v primeru izgube posameznih
delov telesa pravico do naslednjih estetskih protez: obrazne
proteze, proteze za nos, proteze za uho, prsne proteze,
proteze za dlan in prste in do lasulje.
V/2. Pravica do vozičkov in drugih pripomočkov za
gibanje, stojo in sedenje
72. člen
(1) Zavarovani osebi s težjo funkcijsko prizadetostjo, ki
lahko samostojno in stalno uporablja voziček je zagotovljen
voziček na ročni pogon, če:
1. ima amputirani obe nogi nad kolenom ali sta amputirani obe nogi pod kolenom in je aplikacija protez kontraindicirana;
2. ima amputirano eno nogo in ji zaradi napredovanja
bolezni na drugi nogi ni mogoče napraviti proteze in omogočiti hoje;
3. ima popolnoma ohromela spodnja uda oziroma takšne motorične motnje, ki onemogočajo hojo ter mora prebiti
večino časa na vozičku;
4. ima amputirano eno nogo in eno roko;
5. ima težke deformativne ali vnetne procese na velikih
sklepih spodnjih udov ali težke posledice politravm na teh
sklepih;
6. ima na isti strani popolnoma hromo roko in nogo,
hoja pa ni možna zaradi drugih bolezni ali drugih medicinskih razlogov;
7. ima eksartikulirano nogo v kolku;
8. ne sme obremenjevati spodnjih udov, ker ima v njih
zasevke novotvorb.
(2) Voziček na elektromotorni pogon je zagotovljen osebam, ki imajo zaradi bolezni ali poškodbe močno zmanjšano mišično moč vseh štirih udov in ne morejo uporabljati
vozička na ročni pogon.
(3) Zavarovana oseba je upravičena do vozička za prevoz v primeru, če gre za začasno funkcijsko prizadetost, ali
če ni upravičena do vozička iz prvega oziroma drugega
odstavka tega člena.
(4) Pravica do vozička na ročni pogon, vozička za prevoz bolnika in vozička na elektromotorni pogon vključuje
tudi pravico do dodatka za voziček, če to narekuje zdravstveno stanje zavarovane osebe.
(5) Motorično prizadeti otroci do 15. leta starosti, ki
imajo pravico do vozička, so upravičeni tudi do prilagojenega otroškega tricikla.
73. člen
Zavarovana oseba, ki zaradi narave svoje prizadetosti
ne more uporabljati navadnih sanitarno-higienskih prostorov, ima pravico do toaletnega stola.
74. člen
Zavarovana oseba, ki ima na podlagi določbe 72. člena pravil pravico do vozička na ročni pogon in ima več kot
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50% izgubo mišične moči rok, je upravičena do gonilnika za
voziček pri ohranjeni 15% mišični moči vsaj ene roke in
ohranjene najmanj 15% gibljivosti te roke.
75. člen
Zavarovana oseba ima pravico do:
1. trapeza za obračanje v postelji ob dvojni amputaciji,
paraplegiji, hemiplegiji in podobnih stanjih pri zdravljenju in
negi na domu;
2. bergel ali trinožne oziroma štirinožne palice za dodatno oporo in razbremenitev spodnjih udov;
3. hodulj, če gre za oslabljeno mišičje nog, slabo usklajenost korakov zaradi prirojenih in pridobljenih sprememb
velikih sklepov, ki motijo in otežujejo hojo;
4. navadne stojke, če ima ohromele spodnje ude;
5. bele palice za slepe;
6. ultrazvočne palice, če je zavarovana oseba hkrati
slepa in gluha;
7. stolčka, kadar gre za motorično prizadetega otroka;
8. terapevtskega valja, žoge, gibalne deske in blazine,
če gre za motorično prizadetega otroka do dopolnjenega
15. leta starosti.
76. člen
Zavarovana oseba ima pravico do posebnega prenosnega sedeža s podvozjem, kadar zaradi narave prizadetosti
ne more uporabljati pripomočkov iz 72. in 73. člena pravil.
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in odstopu mrežnice ter po zapletih pri operaciji motnine
očesne leče (katarakte), zvišanega tlaka v očesu (glavkoma), tujka v zrklu (intrabulbarnega tujka), pri vnetju šarenice
(iritisu) in krvavitvi v steklovini (hemoftalmusu), bolezni očesa zaradi motenj žlez z notranjim izločanjem (endokrini oftalmopatiji);
2. v dioptrijah, ko je zavarovana oseba upravičena do
očal s stekli z dioptrijo in zaradi narave bolezni potrebuje
tudi temna očala;
3. s stranskimi ščitniki oziroma okluzijo pri odstopu
mrežnice, krvavitvi v steklovino in pri spomladanskem katarju;
4. s temnimi stekli pri slepoti.
80. člen
Zavarovana oseba ima pravico do trdih, poltrdih ali
mehkih leč pri naslednjih stanjih in boleznih:
1. stožčasti izboklini roženice (keratokonus);
2. brezlečnosti enega očesa (monokularna afakija);
3. razliki v dioptriji med očesoma, ki presega 3 dioptrije (anizometropija);
4. ametropiji, ki presega 8 dioptrij;
5. kombinirani brezžariščnosti, če kombinacija (vsota)
ametropije in astigmatizma presega 8,0 dioptrij;
6. iregularnem astigmatizmu;
7. obojestranski afakiji.

77. člen
Zavarovana oseba, ki je trajno nepokretna in v stalni
domači negi, ima pravico do sobnega dvigala ali dvigala za
kopalnico, če so na njenem domu za to dani pogoji.

81. člen
Zavarovane osebe z ametropijo 5 in več dioptrij, otroci
do 7. leta starosti z 1 in več dioptrij ter otroci, starejši od 7
let, s 3 in več dioptrijami, imajo pravico do očal z organskimi
stekli (plastika).

V/3. Pravica do pripomočkov za vid

82. člen
Zavarovana oseba ima pravico do povečevalnega stekla oziroma lupe, če ni mogoče doseči izboljšanja vida z
drugimi očesnimi pripomočki.

78. člen
Zavarovana oseba ima pravico do:
1. očal s korekcijskimi stekli za izboljšanje vida zaradi
nepravilnega lomljenja žarkov (ametropije), zaradi starovidnosti (presbiopije) pri starosti nad 63 let;
2. očal z mlečnimi stekli pri dvojnem videnju (diplopiji)
in pri enostranski brezlečnosti v primeru večje razlike v dvojnem videnju med obema očesoma (monokularni afakiji in v
primeru anizometropije);
3. specialnega sistema leč (teleskopska očala) pri visoki stopnji slabovidnosti, pri kateri ostrine vida ni mogoče
izboljšati z navadnimi stekli za korekcijo in je s takimi očali
(sistemom leč) mogoče doseči uporabno ostrino vida;
4. očal s stanjšanimi (lentikularnimi) stekli pri ametropiji
8,0 in več dioptrij;
5. očal z mnogožariščnimi (multifokalnimi) stekli za korekcijo brezlečnosti (afakije) pri otrocih do 15. leta starosti.
79. člen
Zavarovana oseba ima pravico do temnih očal:
1. brez dioptrije pri:
– spačenosti zunanjih delov očesa oziroma vek (entropija, ektropija večje stopnje, večje motnjave roženice);
– pri kroničnih očesnih boleznih s fotofobijo (kronični
blefarokonjunktivitis, keratitis, iritis, iridociklitis);
– skrofuloznem vnetju roženice in veznice (fliktenuloznem keratokonjunktivitisu), po nepretrganem najmanj enomesečnem zdravljenju ali po recidivu te bolezni;
– boleznih očesnega ozadja in očesnega živca, vnetju
žilnice (horioiditisu), vnetju žilnice in mrežnice (horioretinitisu), vnetju mrežnice (retinitisu), vnetju živca (nevritisu), vnetju živca in mrežnice (nevroretinitisu), atrofiji očesnega živca

83. člen
Zavarovana oseba ima pravico do:
1. prizmatičnih stekel v primeru heterotrofij;
2. terapevtskih prizem pri osebah, zdravljenih zaradi
škiljenja (strabizma) ali dvojnega vida (diplopije).
84. člen
Zavarovana oseba ima pravico do:
1. polne očesne proteze, če nima zrkel;
2. delne, luskinaste proteze, ko ni potrebna enukleacija;
3. orbitalne proteze, ko je poleg atrofije očesnega zrkla skažen tudi zunanji del očesa;
4. Braillovega pisalnega stroja, če gre za slepo ali
slabovidno osebo, ki obvlada Braillovo pisavo;
5. kasetofona, če gre za slepo ali slabovidno osebo s
preostankom vida 20 odstotkov (v = 0,2) ali manj.
V/4. Pravica do pripomočkov za sluh in govor
85. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do slušnega aparata
za eno ali obe ušesi, če gre za enostransko ali obojestransko izgubo sluha, ki je z zdravljenjem ni mogoče izboljšati in
če je s tonsko in govorno preiskavo sluha (avdiometrijo) in
testiranjem karakteristik amplifikatorja ugotovljeno, da je s
slušnim aparatom mogoče doseči zadovoljiv rehabilitacijski
učinek.
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(2) Do digitalnega slušnega aparata je upravičen otrok
do 15. leta starosti, ki ima po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije (MKB-10) težko izgubo sluha v območju
71-91 dB ali najmanj zmerno težko okvaro sluha v območju
56-70 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz (ISO:
R389-1970), če digitalni slušni aparat omogoči razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje.
86. člen
Zavarovana oseba, ki ji je vgrajen polžev vsadek, je
upravičena do zamenjave zunanjih delov polževega vsadka,
to so mikrofon, govorni procesor, oddajnik in vrvice.
87. člen
Šoloobvezni otroci do dopolnjenega 15. leta starosti z
motnjami sluha, ki se šolajo v redni šoli, imajo pravico do
aparata za boljše sporazumevanje (brezžični sistem s frekvenčno modulacijo).
88. člen
Če zavarovana oseba zaradi bolezni ali poškodbe v
grlu trajno izgubi možnost govora, ima pravico do aparata za
omogočanje glasnega govora, če je s testiranjem dokazano, da je z njim možno doseči zadovoljivo sposobnost sporazumevanja.
V/5. Pravica do drugih medicinsko-tehničnih
pripomočkov
89. člen
(1) Zavarovana oseba ima glede na svoje zdravstveno
stanje tudi pravico do naslednjih pripomočkov:
1. rokavic za poganjanje vozička;
2. usnjenih rokavic za zaščito prizadete roke ali prstov;
3. elastičnih rokavic, če po radikalni operaciji dojke
roka močno zateka;
4. kilnega pasu pri inoperabilni umbilikalni, ingvinalni
ali femoralni kili;
5. pasu za stomo s pripravki za nego kože;
6. prevlek za zbirno vrečko;
7. vrečk za stomo;
8. kožnih podlog (ploščic) za stomo in urostomo;
9. vrečk za stomo z vgrajeno kožno podlago;
10. paste in prahu za nego kože pri stomi;
11. zamaškov za stomo;
12. irigacijski sistem s konusom in rokavnik;
13. vrečk za seč;
14. zbiralnika za seč (urinala);
15. urinalkondomov;
16. lepilnih trakov za fiksacijo urinalkondomov;
17. vrečk za seč z vgrajeno kožno podlago;
18. urinskega katetra za enkratno ali večkratno uporabo;
19. predlog, podlog hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo ali vpojnih in nepropustnih hlačk za večkratno
uporabo pri bolezenski inkontinenci;
20. merilca pretoka zraka pri stalnih dihalnih težavah;
21. katetrov za dovajanje kisika (nazalnih, binazalnih)
za enkratno ali večkratno uporabo;
22. endotrahealne kanile (kovinske, plastične) za enkratno ali večkratno uporabo;
23. traku za fiksacijo kanile, komprese, ki deluje kot
filter za zaščito traheostome, rutke za traheostomo in ščitnika za traheostomo pri tuširanju;
24. brizg, igel in setov za samoinjiciranje;
25. diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi, pri upravičenosti do aparata za določanje glukoze
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v krvi in do diagnostičnih trakov za optično čitanje glukoze v
krvi in urinu pri sladkorni bolezni;
26. prožilne naprave in lancet pri sladkorni bolezni,
kadar bolnik obvlada samokontrolo;
27. največ treh mehanskih injektorjev za zdravljenje
sladkorne bolezni z inzulinom, glede na število inzulinov, ki
se odmerjajo s pomočjo mehanskega injektorja;
28. nastavka z masko ali ustnika za dajanje zdravila, če
gre za otroka do 15. leta starosti, ki običajnega zdravila v
obliki razpršila ne more uporabljati;
29. razpršilca zraka in zdravil (inhalatorja);
30. zaščitne čelade, če gre za otroka z epilepsijo ali
težko prizadetostjo;
31. aspirator;
32. aspiracijski kateter;
33. kanila z govorno valvulo;
34. elastične kompresijske nogavice pri klinično manifestni obliki limfedena spodnjega uda, po tumorskih operacijah v mali medenici ali testisih, če jih predpiše specialist
ustrezne specialnosti.
(2) Zavarovana oseba ima pravico do materialov za
zdravstveno nego na domu, ki jo izvajajo njeni svojci ali
sama. Ti materiali so vata, gaza oziroma seti, krep povoji,
komprese, obliži z gazo, staničevina, vatiranci in lepilni trakovi za pritrditev povoja.
(3) Zavarovana oseba ima pravico do raztopin za zdravstveno nego na domu, ki jo izvajajo njeni svojci ali sama.
Seznam teh raztopin določi upravni odbor zavoda.
90. člen
(1) Zavarovana oseba, ki je nepokretna in je trajno v
domači negi, ima pravico do negovalne postelje, varovalne
posteljne ograje in posteljne mizice.
(2) Zavarovana oseba, ki nima negovalne postelje, ima
pravico do prenosnega nastavljivega hrbtnega naslona, če
zaradi svoje prizadetosti ne more samostojno sedeti.
(3) Zavarovana oseba, ki mora zaradi bolezni ali poškodbe daljši čas ležati v postelji ali je trajno vezana na
voziček, ima pravico do blazine za preprečevanje preležanin.
(4) Zavarovana oseba, ki ne more uporabljati običajnih
sanitarno higienskih naprav, ima pravico do sedeža za kopalno kad ali tuš kabino in posebnega nastavka za toaletno
školjko.
91. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do aparata za določanje glukoze v krvi, kadar je usposobljena za izvajanje
samokontrole in zdravljenje nestabilne sladkorne bolezni pri
zdravljenju z inzulinom in pri kombiniranem peroralnem
zdravljenju, pri katerem je pričakovati prehod na inzulinsko
zdravljenje, če je zavarovana oseba usposobljena spremljati
zdravljenje na osnovi rezultatov samokontrole.
(2) Zavarovana oseba do 15. leta starosti, pri kateri z
večkratnimi injekcijami dnevno ni mogoče doseči ciljnih vrednosti glikemije oziroma HbA1c, pri čemer diabetolog oceni, da ni drugega razloga za nezadovoljivo učinkovitost zdravljenja razen terapevtične uporabe inzulina, je upravičena do
inzulinske črpalke in pripadajočega potrošnega materiala.
Otroci do 7. leta starosti, ki se zdravijo za sladkorno boleznijo tipa 1, so do inzulinske črpalke in pripadajočega potrošnega materiala upravičeni pri velikih in pogostih nihanjih
krvnega sladkorja, ki povzročajo slabo presnovno urejenost
in te otroke tako kratkoročno kot dolgoročno ogrožajo.
Potrošni material za inzulinsko črpalko obsega infuzijski set, rezervar oziroma komplet ampul in potisno paličico
z navojem.
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92. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do električnega stimulatorja pri inkontinenci urina ali blata, če s s tem pričakuje izboljšanje funkcije sfinkterne muskulature ter do funkcionalnega eno- oziroma dvokanalnega električnega
stimulatorja pri zunanji kontroli mišične skupine pri okvari
zgornjih motoričnih nevronov in za stimulacijo mišic pri drugih perifernih okvarah živcev, če tak stimulator rabi trajno.
(2) Stimulatorji, ki se uporabljajo v bolnišnicah, zdraviliščih in drugih zavodih, ter stimulatorji, ki se vgrajujejo v telo,
ne sodijo med pripomočke iz prejšnjega odstavka.
93. člen
Zavarovana oseba ima pravico do elastomerne črpalke
za vnašanje učinkovin po epiduralnem katetru, v veno ali v
podkožje. Do elastomerne črpalke je zavarovana oseba
upravičena, če je negovana na domu in če ne more zaužiti
zdravila in je zaradi tega potrebno trajno vnašanje zdravila
po epiduralnem katetru v veno ali podkožje.
94. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do psa vodiča, če
gre za slepo osebo po definiciji slepote (3-5 skupina) z
ustreznimi psihofizičnimi lastnostmi in primernimi bivalnimi
pogoji. To pravico ima praviloma največ enkrat na šest let ob
ustrezni strokovni oceni sposobnosti psa za opravljanje funkcije vodiča.
(2) Zavarovani osebi iz prvega odstavka tega člena
zagotovi zavod šolanega psa vodiča v uporabo, ne pa tudi
sredstev za vzdrževanje psa. V primeru, da slepa oseba po
svoji krivdi izgubi psa, ni upravičena do drugega najmanj do
izteka 6 let od pridobitve.
(3) Način ugotavljanja pogojev iz prvega odstavka tega
člena določi zavod v dogovoru z Zvezo društev slepih in
slabovidnih Slovenije.
95. člen
(1) Zavarovani osebi, ki boleha za dolgotrajno respiratorno boleznijo s stalnimi dihalnimi težavami, je zagotovljena
možnost zdravljenja s kisikom na domu s pomočjo koncentratorja kisika ali drugega vira kisika oziroma aparata za
vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh.
(2) Zavarovani osebi s stabilno kronično respiracijsko
insuficienco, ki je v domači oskrbi in se zdravi zaradi kronične pljučne bolezni ali živčno mišične bolezni z oslabelostjo
dihalnih mišic, je zagotovljena možnost zdravljenja z mehanično ventilacijo na domu – ventilator.
96. člen
Zavod omogoči otroku s cerebralno paralizo ali drugi
zavarovani osebi po bolezni ali poškodbi možganov, ki ima
za posledico težko obliko afazije in težko telesno prizadetost, aparat za nadomestno sporazumevanje, če je z njim
pričakovati zadovoljivo stopnjo komuniciranja in če je to,
glede na življenjske in bivalne pogoje zavarovane osebe,
utemeljeno.
V/6. Pripomočki, ki jih zavarovane osebe dobijo v
izposojo
97. člen
(1) Zavod omogoči zavarovani osebi, da dobi v izposojo naslednje medicinsko-tehnične pripomočke potrebne pri
zdravljenju, negi in rehabilitaciji na domu:
1. koncentrator kisika ali drug vir kisika;
2. aparat za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih
poteh (CPAP);

Št.

30 / 27. 3. 2003 / Stran 3707

3. blazine za preprečevanje preležanin (posteljne in
sedežne za voziček za prevoz bolnika);
4. prilagojeni otroški tricikli;
5. dvigalo za kopalnico (hidrolift);
6. ventilator;
7. voziček za prevoz bolnika;
8. varovalno posteljno ograjo;
9. sedež za kopalno kad ali tuš kabino;
10. nastavek za toaletno školjko;
11. hodulja;
12. sobno dvigalo;
13. negovalna postelja;
14. posteljna mizica;
15. prenosni hrbtni naslon.
(2) Natančnejše pogoje in način zagotavljanja pravice
zavarovanih oseb do izposoje medicinsko-tehničnih pripomočkov določi zavod.
98. člen
(1) Pripomočke iz 97. člena zagotavlja zavarovanim osebam pravne ali fizične osebe, ki opravljajo promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializiranih prodajalnah, s katerimi sklene zavod posebno pogodbo. V skladu s
pogodbo ti nabavljajo nove pripomočke, zbirajo od zavarovanih oseb že rabljene, jih popravijo, očisti in usposobijo za
nadaljnjo uporabo in jih izposojajo. Poleg tega pravne ali
fizične osebe, ki opravljajo promet z medicinsko-tehničnimi
pripomočki na drobno v specializiranih prodajalnah:
– opravljajo servisiranje pripomočkov;
– zagotavljajo v pogodbeno določenem roku garancijo
za pripomočke.
(2) Izposojanje pripomočkov lahko organizira tudi zavod, če na določenem območju ni mogoče skleniti pogodbe z ustrezno pravno ali fizično osebo, ki opravlja promet z
medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni ali če je to finančno ugodneje za zavod.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni je dolžan zavarovani osebi ob izposoji pripomočka
dati navodilo za uporabo in navodilo o kraju ter možnostih
servisiranja pripomočka.
(4) Pripomočki, ki jih izposojajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializiranih prodajalnah, so njihova last.
99. člen
(1) Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo promet z
medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializiranih prodajalnah, iz prejšnjega člena izbere zavod na podlagi
razpisa.
(2) Zavarovane osebe so dolžne pravnim ali fizičnim
osebam, ki opravljajo promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializiranih prodajalnah ob izposoji
plačati kavcijo, ki jo dobijo povrnjeno, ko vrnejo izposojeni
pripomoček. Njeno višino določi upravni odbor zavoda in je
po skupinah pripomočkov različna. Kavcije niso dolžne plačati zavarovane osebe iz 1. točke 23. člena zakona ter
osebe, ki uveljavljajo nujne zdravstvene storitve po 101.
členu pravil. Če zavarovana oseba ali njeni svojci pripomočka ne vrnejo, zadrži vplačano kavcijo pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki
na drobno v specializirani prodajalni.
(3) Varovanje pravic zavarovanih oseb, ki izhajajo iz
njihovih razmerij do pravne ali fizične osebe, ki opravlja
promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v
specializirani prodajalni v zvezi z izposojo in pravico do vračila kavcije za izposojeni pripomoček, zagotavlja zavod.
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100. člen
Zavarovana oseba mora vrniti izposojeni pripomoček
pravni ali fizični osebi, ki opravlja promet z medicinskotehničnimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni,
ko ga ne potrebuje več ali če je zaradi anatomskih oziroma
funkcionalnih sprememb postal neuporaben. V primeru smrti
zavarovane sebe morajo to storiti svojci ali zdravstveni oziroma socialni zavod, v katerem je bivala pred smrtjo.
VI. PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO NUJNEGA
ZDRAVLJENJA BREZ DOPLAČIL SKLADNO
S 25. ČLENOM ZAKONA
101. člen
Zavarovane osebe imajo pravico do nujnega zdravljenja brez doplačil za storitve iz 2., 3. in 4. točke 23. člena
zakona, če gre za:
1. invalide in druge osebe, ki jim je priznana pomoč
druge osebe za opravljanje večine ali vseh življenjskih funkcij po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
2. invalide z najmanj 70% telesno okvaro po predpisih
pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
3. zavarovane osebe, stare 75 in več let;
4. zavarovane osebe, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj
za pridobitev dajatev po predpisih o socialnem varstvu.
102. člen
(1) Pravico do nujnega zdravljenja brez doplačil, imajo
tudi zavarovane osebe, ki niso prostovoljno zavarovane, potem ko so v tekočem koledarskem letu že plačale za doplačila do polne vrednosti storitev:
1. dvakratni znesek letne premije za paket “POPOLNO
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE”, določen v 1. trimesečju
tekočega leta, če gre za zavarovane osebe, katerih dohodek, preračunan na družinskega člana, dosega do 150
odstotkov zneska, določenega kot cenzus za pridobitev denarnega dodatka po predpisih o socialnem varstvu;
2. trikratni znesek letne premije za paket “POPOLNO
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE”, določen v 1. trimesečju
koledarskega leta, če gre za zavarovane osebe, katerih dohodek, preračunan na družinskega člana, znaša 150 do
250 odstotkov zneska, določenega za dohodkovni cenzus
za pridobitev denarnega dodatka po predpisih o socialnem
varstvu;
3. štirikratni znesek letne premije za paket “POPOLNO
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE”, določen v 1. trimesečju
tekočega leta, če gre za zavarovane osebe, katerih dohodek, preračunan na družinskega člana, presega 250 odstotkov zneska, določenega kot cenzus za pridobitev denarnega dodatka po predpisih o socialnem varstvu.
(2) V zneske plačanih doplačil iz prejšnjega odstavka
ne štejejo doplačila za:
1. prevoze z reševalnimi vozili, ki niso bili nujni;
2. zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja;
3. zdravila z vmesne liste,
4. zobnoprotetične pripomočke in storitve;
5. očesne in slušne pripomočke ter pripomočke iz 75.
člena pravil;
6. storitve, opravljene v višjem standardu ali obsegu
oziroma po drugačnem postopku, kot določajo pravila;
7. druge storitve, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja.
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(3) Pravica iz prvega odstavka tega člena je omejena
na koledarsko leto, na katero se nanašajo podatki.
103. člen
(1) Nujno zdravljenje vključno z nujno medicinsko pomočjo iz 101. in 102. člena obsega:
– nujne in neodložljive zdravstvene storitve za ohranitev življenjsko pomembnih funkcij, zaustavljanje večjih krvavitev in oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi
lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali življenjskih funkcij ter antišok terapij;
– zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo;
– zdravljenje zastrupitev;
– storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri
zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje;
– zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec
ali zavarovana oseba sama;
– nujne prevoze z reševalnimi vozili;
– zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinei;
– medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj
iz predhodnih alinei in sicer v obsegu, kot ga določajo
pravila.
(2) Zavarovana oseba iz 25. člena zakona ima poleg
storitev iz prejšnjega odstavka tega člena pravico še do
naslednjih pripomočkov:
1. trapeza za obračanja v postelji, če se zdravi na
domu;
2. bergel ali trinožne oziroma štirinožne palice za dodatno oporo in razbremenitev spodnjih udov;
3. blazin za preprečevanje preležanin, če se zdravi na
domu;
4. katetrov in kanil;
5. vozička za prevoz bolnika, če je v domači negi;
6. kompleta za nego vseh vrst stom, vključno z urinsko
zbiralno vrečko;
7. razpršilca zraka (inhalatorja);
8. predlog, podlog, hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo pri inkontinenci.
(3) Zavarovani osebi iz prejšnjega odstavka zavod omogoči tudi zdravljenje s kisikom na domu brez doplačil.
104. člen
(1) Njen osebni zdravnik ne glede na določbe prejšnjega člena nudi zavarovani osebi tudi druge storitve, če ugotovi razloge za nujnost le-teh.
(2) Zavarovana oseba iz 101. in 102. člena pravil ima
pravico do nujnih storitev specialistično-ambulantne in bolnišnične dejavnosti, če jih ni mogoče zagotoviti v osnovni
dejavnosti. To pravico uveljavlja po postopku, ki je določen
s pravili.

VII. STANDARDI STORITEV, MEDICINSKO-TEHNIČNIH
PRIPOMOČKOV IN MATERIALOV
105. člen
(1) Standardi zdravstvenih storitev v vseh zdravstvenih
dejavnostih so strokovno – doktrinarno utemeljene storitve
glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe, skladno s
presojo zavarovančevega osebnega ali napotnega zdravnika. Za standard štejejo storitve, ki jih opravi ekipa, sestavljena v skladu z dogovorom.
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(2) Standard zdravstvene nege v domovih za starejše,
posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje je opredeljen z normativi kadrov po posameznih
tipih oziroma zahtevnostih nege, v skladu z dogovorom.
106. člen
Standard storitev s področja preventive je opredeljen s
številom pregledov, preiskav ali drugih storitev, ki jih določajo pravila in republiški imunizacijski program.
107. člen
V standard storitev po 105. in 106. členu pravil se
vštevajo tudi:
1. zdravila, potrebna za diagnostiko in zdravljenje, ki jih
v skladu s pravili ni mogoče predpisovati na recept;
2. medicinsko-tehnični pripomočki, obvezilni material
in materiali, ki se občasno ali trajno vgrajujejo v telo ter jih
izvajalci uporabljajo pri diagnostiki, zdravljenju, zdravstveni
negi v zavodih in rehabilitaciji.
108. člen
(1) Storitve iz prvega odstavka 105. člena pravil, vključno s storitvami lekarniške dejavnosti in reševalnih prevozov
štejejo v standard, če so opravljene ob delavnikih med 6. in
20. uro.
(2) Storitve, opravljene zavarovani osebi izven tega časa, štejejo za standard le, če gre za nujno zdravljenje in
nujno medicinsko pomoč.
109. člen
(1) Standard vsebuje tudi določbo o kraju in času uveljavljanja pravic.
(2) Za standardne storitve po kraju uveljavljanja štejejo
storitve, ki jih zavarovana oseba uveljavlja pri najbližjem
ustreznem izvajalcu, upoštevaje mrežo javne zdravstvene
službe.
(3) Za standardne storitve po času uveljavljanja štejejo
storitve, ki se opravijo:
1. takoj – v primerih nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči;
2. v najkrajšem možnem času v drugih primerih nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči;
3. po določenem času (čakalni dobi) pri storitvah, ki
niso prioritetne, jih je mogoče vnaprej načrtovati oziroma
odložiti in so določene s pogodbo med zavodom in izvajalcem.
110. člen
(1) Standard nastanitve in prehrane v bolnišnicah, klinikah in inštitutih je nastanitev v tri- ali večposteljni sobi s
praviloma najmanj tremi obroki hrane dnevno. V primerih
izolacije je standard po strokovni presoji lahko drugačen.
(2) Standard nastanitve in prehrane pri zdraviliškem
zdravljenju je nastanitev v dvo- ali večposteljni sobi s prehrano, v višini cene za nemedicinski del oskrbnega dne, ki ga
določi zavod. V primeru, da je zavarovani osebi z njenim
soglasjem omogočen višji standard, mora doplačati razliko v
ceni.
111. člen
(1) Standardni material pri medicinsko-tehničnih pripomočkih je material, ki zagotavlja funkcionalno ustreznost
pripomočka, je dosegljiv in najcenejši na slovenskem tržišču.
(2) Standardni materiali za izdelavo protez, ortoz in
posebej izdelanih čevljev so:
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1. pri protezah plastična masa, les ali usnje za izdelavo
ležišča ter plastična masa, les, kovina, usnje, klobučevina in
guma za izdelavo njihovih delov;
2. pri navleki za krn volna, bombaž ali sintetična vlakna;
3. pri ortozah kovina, plastična masa, usnje, guma ali
tkanina;
4. pri posebej izdelanih čevljih in rokavicah usnje.
(3) Standardni materiali za okvirje za očala so plastične
mase in krilca, okrepljena s kovinsko armaturo, za očesne
proteze pa plastične mase, steklo, porcelan ali druga ustrezna snov.
(4) Pri slušnih aparatih velja za standard aparat brez
daljinskega upravljalnika, ki omogoča zadovoljiv slušno-rehabilitacijski učinek.
112. člen
(1) Standardni materiali v zobozdravstveni dejavnosti
so pri:
1. zalivkah v vidnem sektorju (oba sekalca in podočnik
v posameznem kvadrantu) fosfatni, silikofosfatni, silikatni
cementi ter kompozitni materiali;
2. zalivkah v stranskem (transkaninem) sektorju amalgam;
3. pri vlitih zalivkah, prevlekah, kronah in mostičkih
srebropaladijeve, zlatopaladijeve oziroma druge polžlahtne
zlitine, ki so najcenejše na tržišču. Pri tem šteje za standard
dva grama kovine po členu, pri čemer ceno najcenejšega
materiala določi zavod;
4. zobnih fasetah v prevlekah, kronah in mostičkih
akrilat ali kompozitni materiali;
5. protezah akrilati. Zavarovani osebi, pri kateri je potrebno kombinirati protezo z opornico oziroma je možno s
protezo nadomestiti več vrzeli, od katerih bi vsaka pomenila
pravico do mostička, se sme izdelati proteza z vlito bazo iz
kromkobaltmolibdenove in drugih podobnih zlitin.
(2) Standardni material za obturatorje je akrilat in mehko obstojna silikonska polimera, pri opornicah pa kovina za
vlivno tehniko ali akrilat, odvisno od vrste in narave opornice. Pri snemnih ortodontskih aparatih je standardni material
akrilat, pri fiksnih, pa konfekcijsko pripravljeni kovinski in
drugi elementi.
113. člen
(1) Zavod lahko za posamezne medicinsko-tehnične
pripomočke določi najvišjo vrednost pripomočka (cenovni
standard).
(2) Cenovni standard vključuje tudi morebitno obvezno
doplačilo v skladu s pravili.
(3) V primeru, ko pripomoček iz prvega odstavka tega
člena glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe ne
zagotavlja funkcionalne ustreznosti pripomočka, ali zanj ni
določen cenovni standard, je zavarovana oseba upravičena
do zahtevnejšega pripomočka iste vrste, ki je funkcionalno
ustrezen in najcenejši na slovenskem trgu.
VIII. TRAJNOSTNE DOBE PRIPOMOČKOV IN
ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV
114. člen
(1) Sestavni del standarda pripomočkov je tudi doba,
po preteku katere lahko zavarovana oseba dobi nov pripomoček (trajnostna doba), ki je odvisna od vrste pripomočka
in starosti zavarovane osebe.
(2) Trajnostne dobe posameznih pripomočkov po starostnih skupinah znašajo:
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do 18. leta
po 18. letu

– proteza za zgornji ud
10 mesecev 36 mesecev
– proteza za spodnji ud 10 mesecev 24 mesecev
– prva poskusna proteza
za zgornji ud
5 mesecev 6 mesecev
– prva poskusna proteza
za spodnji ud
5 mesecev 6 mesecev
– proteza za kopanje za
spodnji ud
20 mesecev 60 mesecev
– posebej izdelani čevlji
8 mesecev 12 mesecev
– nepodložene usnjene
rokavice
12 mesecev 24 mesecev
– kilni pas
8 mesecev 12 mesecev
– bergle
12 mesecev 36 mesecev
(3) Trajnostna doba drugih pripomočkov znaša najmanj:
1. opornice (ortoze)
2 leti
2. vozički 5 let, razen za zavarovane
osebe, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost, se redno šolajo
oziroma so na rehabilitaciji
3 leta
3. stolček z dodatki
5 let
4. stojka
5 let
5. prilagojeni otroški tricikel
5 let
6. podvozje za posebni prenosni sedež 5 let
7. rokavice za poganjanje vozička
2 meseca
8. elastične rokavice
1 leto
9. usnjene rokavice
6 mesecev
10. bela palica za slepe
1 leto
11. ultrazvočna palica
3 leta
12. hodulja, tri- ali štirinožna palica
3 leta
13. estetske proteze
1 leto
14. električni stimulator
3 leta
– navleke
3 mesece
– elektrode
1 mesec
– priključki
6 mesecev
– elektrode za rektalno in vaginalno
stimulacjo
3 leta
15. aparat za določanje glukoze v krvi 3 leta
16. mehanski injektor
3 leta
17. blazina za preprečevanje
preležanin (posteljna, sedežna, za ude)
3 leta
18. razpršilec (inhalator)
5 let
19. merilec pretoka zraka
5 let
20. sobno dvigalo ali dvigalo za
kopalnico
10 let
21. kasetofon
10 let
22. terapevtski valji, žoge, blazine
in gibalne deske
3 leta
23. toaletni stol
5 let
24. stalni urinski kateter
14 dni
25. kateter za dovajanje kisika
1 mesec
26. endotrahealna kanila
– kovinska
6 mesecev
– plastična
1 mesec
27. sprožilna naprava (za lancete)
3 leta
28. aparat za nadomestno sporazumevanje
4 leta
29. koncentrator kisika
6 let
30. CPAP
8 let
31. negovalna postelja
10 let
32. trapez za obračanje
10 let
33. zaščitno čelado
1 leto
34. aspirator
5 let
35. gonilnik za voziček
5 let
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36. irigacijski sistem s konusom in
rokavnikom
18 mesecev
37. akumulator
3 leta
38. kanila z valvulo
4 mesece
39. ventilator
8 let
40. elastične kompresijske nogavice 1 leto
41. procesor za polžev vsadek
5 let
42. mikrofon za polžev vsadek
5 let
43. oddajnik za polžev vsadek
5 let
44. vrvice za polžev vsadek
6 mesecev
45. varovalna posteljna ograja
10 let
46. sedež za kopalno kad
10 let
47. nastavek za toaletno školjko
10 let
48. posteljna mizica
10 let
49. prenosni nastavljivi hrbtni zaslon
10 let
50. inzulinska črpalka
8 let
51. nastavek z masko ali ustnik za
dajanje zdravila
1 leto
52. elastomerna črpalka
7 dni
53. navleke za krn
6 na leto
(4) Zavarovana oseba s traheostomo je upravičena do
največ 30 kosov kompres za zaščito traheostome na mesec, največ 5 rutk za traheostomo na leto, traku za fiksacijo
kanile na 21 dni in ščitnika za traheostomo pri tuširanju na
eno leto.
115. člen
Medicinsko-tehnični pripomoček, ki je enkratna pravica in zato trajnostna doba ni določena, je Braillov pisalni
stroj.
116. člen
(1) Zavarovana oseba, ki je pri zdravljenju bolezenske
inkontinence upravičena do predlog, hlačnih predlog (plenic), podlog za enkratno uporabo, ima pravico do skupaj
največ 90 kosov na mesec, glede na kriterije predpisovanja
pripomočkov za srednjo, težko in zelo težko inkotinenco. V
primeru uporabe vpojnih in nepropustnih hlačk za lahko inkontinenco po kriterijih za predpisovanje pripomočkov, ima
zavarovana oseba pravico do največ 7 kosov za 6 mesecev.
(2) Za medicinsko-tehnične pripomočke za nego stom,
aspiracijskih katetrov ter pripomočke za samokontrolo in
zdravljenje sladkorne bolezni, za katere trajnostna doba ni
predpisana, velja kot standard predpis pooblaščenega zdravnika, ki mora biti v skladu s strokovno doktrino in zdravstvenim stanjem zavarovane osebe.
(3) Zavarovani osebi, ki je upravičena do inzulinske
črpalke, predpiše potrebno količino potrošnih materialov
pooblaščeni zdravnik.
(4) Zavarovani osebi, ki se sama zdravi na domu ali jo
zdravijo na domu njeni svojci, lahko zdravnik predpiše pripomočke in raztopine za zdravljenje in nego na domu v
količini, ki je potrebna do prve kontrole pri zdravniku, vendar največ za dobo treh mesecev.
117. člen
Trajnostne dobe pripomočkov za vid znašajo najmanj:
1. očala 2 leti
– pri otrocih do 15. leta starosti in pri odraslih z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več 1 leto
2. kontaktne leče 2 leti
– pri otrocih do 15. leta starosti in priodraslih z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več 1 leto
3. očesne proteze
– iz stekla 1 leto
– iz akrilata 5 let
4. povečevalno steklo (lupa) 3 leta.
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118. člen
(1) Trajnostna doba slušnih aparatov znaša najmanj:
1. za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 2 leti;
2. za otroke od 6. do dopolnjenega 15. leta starosti
3 leta;
3. za druge zavarovane osebe 5 let.
(2) Trajnostna doba aparata za boljše sporazumevanje
(brezžični sistem s frekvenčno modulacijo) znaša najmanj
5 let.
(3) Trajnostna doba aparata za omogočanje glasnega
govora je najmanj 4 leta.
(4) Trajnostna doba za digitalne slušne aparate za otroke do 15. leta starosti je najmanj 5 let.
119. člen
(1) Trajnostna doba zobozdravstvenih storitev in pripomočkov znaša za:
1. vlite inlaye iz standardnih materialov 3 leta.
(2) Trajnostna doba zobnoprotetičnih nadomestkov znaša pri:
1. prevlekah, kronah in mostičkih in povezanih solitarnih prevlekah iz polplemenitih zlitin in pri estetskih prevlekah 7 let;
2. prevlekah pri zobeh, ki nosijo delne proteze 3 leta;
3. delnih protezah iz akrilata 3 leta;
4. totalnih protezah z akrilatno bazo 5 let;
5. protezah s kovinsko ploščo 7 let;
6. opornicah pri parodontopatijah 3 leta;
7. začasnih totalnih ali delnih protezah 1 leto.
120. člen
(1) Trajnostna doba pripomočka začne teči od dneva,
ko ga zavarovana oseba prejme.
(2) Lekarna ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja
promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v
specializirani prodajalni je dolžna ob izročitvi ali namestitvi
pripomočka zavarovani osebi posredovati navodila za uporabo in vzdrževanje ter garancijo za izdelek. Okvare pripomočka med garancijsko dobo, ki niso posledica neustreznega in nestrokovnega ravnanja zavarovane osebe, mora
odpraviti lekarna ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja
promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v
specializirani prodajalni s popravilom ali zamenjavo.
121. člen
(1) Trajnostna doba zobozdravstvenih storitev in pripomočkov teče od dneva opravljene storitve. Od tega dne do
izteka garancijske dobe je izvajalec dolžan opraviti vsa morebitna potrebna popravila na svoj račun. Po izteku garancijske dobe krije stroške zamenjave in popravila zavod.
(2) Garancijska doba znaša za:
– zalivke 9 mesecev;
– prevleke, krone, mostičke in proteze 1 leto.
Za zalivke na mlečnih zobeh pri predšolskih otrocih ni
garancijske dobe.
(3) Stroške zamenjave ali popravila sme zaračunati zavodu le, če je prišlo do anatomskih ali funkcionalnih sprememb,
ki so povzročile poškodovanje ali prelom pripomočka. Če je
bil pripomoček poškodovan zaradi neustreznega ravnanja zavarovane osebe, krije vse stroške popravila oseba sama.
122. člen
(1) Zavarovana oseba ima po izteku trajnostne dobe
pravico do novega pripomočka, če je postal prejšnji zaradi
anatomskih ali funkcionalnih sprememb neuporaben ali pa
ga ni mogoče popraviti ali prilagoditi.
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(2) Zavarovana oseba nima pravice zahtevati novega
pripomočka, čeprav je njegova trajnostna doba potekla, če
je pripomoček po mnenju pooblaščenega zdravnika še vedno funkcionalno ustrezen.
123. člen
(1) Zavarovana oseba, pri kateri je prišlo do takšnih
anatomskih ali funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je
pripomoček postal neuporaben pred pretekom trajnostne
dobe, je upravičena do predelave pripomočka, če je strošek predelave manjši od 50% vrednosti novega pripomočka.
(2) Zavarovana oseba lahko dobi nov pripomoček pred
iztekom trajnostne dobe, če je pri njej prišlo do takšnih
anatomskih in funkcionalnih sprememb, da ni mogoče usposobiti pripomočka glede na prvi odstavek tega člena.
IX. PREDHODNO ZAVAROVANJE
124. člen
Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravico do pripomočka po preteku določene dobe od dneva, ko je pridobila
lastnost zavarovane osebe (predhodno zavarovanje).
125. člen
Predhodno zavarovanje je:
1. za zobnoprotetične fiksne in snemne nadomestke
ter za očesne in slušne pripomočke 6 mesecev;
2. za druge pripomočke 3 mesece.
126. člen
(1) Pogoj predhodnega zavarovanja velja za zavarovane osebe, ki se prvič prijavijo v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji ali po več kot trimesečni prekinitvi tega
zavarovanja.
(2) Pogoj predhodnega zavarovanja ne velja za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
X. PRAVICE DO ZDRAVSTVENIH STORITEV MED
POTOVANJEM IN BIVANJEM V TUJINI
127. člen
Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravico do zdravstvenih storitev v tujini, in sicer:
1. v času, ko dela v tujini;
2. med službenim ali zasebnim potovanjem v tujino;
3. če je na strokovnem izpopolnjevanju v tujini ali tam
študira;
4. če se za stalno naseli v tujini.
128. člen
(1) Delavci, ki so bili poslani na delo v tujino, delavci, ki
jih je delodajalec napotil na strokovno izpopolnjevanje, delavci, zaposleni v tujini pri tujem delodajalcu, slovenskem
organu ali organizaciji, pri delavcih slovenskih organov in
mednarodnih organizacij in so zavarovanci v obveznem zavarovanju v Republiki Sloveniji, imajo pravice do zdravstvenih storitev v obsegu in standardu, ki je zagotovljen zavarovanim osebam v Sloveniji po zakonu in splošnih aktih zavoda,
ter po povprečni ceni teh storitev v Sloveniji, razen če mednarodna pogodba ne določa drugače.
(2) Enake pravice kot zavarovanci iz prejšnjega odstavka imajo tudi po njih zavarovani družinski člani, ki bivajo z
njimi v tujini.

Stran

3712 / Št. 30 / 27. 3. 2003

129. člen
(1) Zavarovana oseba na zasebnem ali službenem potovanju v tujini ima pravico do nujnega zdravljenja in nujne
medicinske pomoči.
(2) Za službeno potovanje šteje potovanje, na katerega
je zavarovanec poslan, in traja toliko časa kot je opredeljeno
na njegovem potnem nalogu, vendar ne dlje kot 3 mesece
od začetka potovanja v tujino. Če traja službeno potovanje
dalj časa, se šteje kot napotitev na delo v tujino.
130. člen
Zavarovani osebi je v času rednega šolanja in podiplomskega študija v tujini zagotovljeno nujno zdravljenje in
nujna medicinska pomoč.
131. člen
Zavarovana oseba, ki se za stalno preseli v tujino in ni
opredeljena v 128. in 130. členu pravil, ima pravico do
zdravstvenih storitev v skladu z mednarodno pogodbo.
132. člen
(1) Zavarovana oseba, ki v tujini na lastno zahtevo uveljavlja zdravstvene storitve, ki ne štejejo za nujno zdravljenje
in nujno medicinsko pomoč, ni upravičena do povračila
stroškov.
(2) Zavarovana oseba, ki potrebuje zdravstvene storitve v določenih časovnih obdobjih, lahko uveljavlja te storitve tudi v tujini, če pred odhodom pridobi soglasje zavoda.
Zavod ji ob vrnitvi prizna stroške največ do višine povprečne
cene takih zdravstvenih storitev v Sloveniji.
133. člen
(1) Zavarovana oseba, ki uveljavlja nujne zdravstvene storitve v državi, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno meddržavno pogodbo o urejanju zdravstvenega zavarovanja, ima
pravice v obsegu in po postopku, ki je določen s to pogodbo.
(2) Zavarovana oseba, ki uveljavlja nujne zdravstvene
storitve v državi, s katero Republika Slovenija nima sklenjene meddržavne pogodbe, ima pravico do povračila v višini
ustreznega deleža povprečne cene teh storitev v Sloveniji v
skladu z zakonom in pravili.
134. člen
Računi za zdravstvene storitve, opravljene v tujini, in
drugi zahtevki za povračilo, izstavljeni v tuji valuti, se preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan,
ko je bil vložen zahtevek.

XI. PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO ZDRAVLJENJA V
TUJINI
135. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini oziroma do povračila stroškov
teh storitev, če so v Sloveniji izčrpane možnosti, z zdravljenjem oziroma pregledom v drugi državi pa je utemeljeno
pričakovati ozdravitev ali izboljšanje zdravstvenega stanja
oziroma preprečiti nadaljnje slabšanje.
(2) Če je na zdravljenje iz prejšnjega odstavka napoten
otrok do 18. leta starosti, ima na potovanju in med zdravljenjem pravico do spremstva.
(3) Zavod zavarovani osebi lahko izjemoma odobri povračilo stroškov za zdravstvene storitve, opravljene v tujini, če
teh storitev v Republiki Sloveniji ni moč zagotoviti v zadostnem obsegu. Postopek, vrsto obolenj in stanj, pri katerih je
to dovoljeno, in višino povračila določi upravni odbor zavoda.
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136. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do povračila izdatkov za zdravila, kupljena v tujini, če gre za zdravila, ki so
predpisana na recept v skladu s pravili, in jih ni mogoče
dobiti na slovenskem tržišču. To farmacevt v lekarni potrdi
na zadnji strani recepta.
(2) Zavarovana oseba, ki ima pravico do medicinskotehničnega pripomočka v skladu s pravili, ga lahko nabavi v
tujini, če ni dosegljiv na slovenskem tržišču.
(3) Zavarovana oseba lahko izjemoma na podlagi naročilnice in mimo postopka, ki je predviden za uveljavljanje
pravic v tujini, nabavi v tujini pripomoček, do katerega bi bila
upravičena, četudi je ta dosegljiv na slovenskem tržišču. V
tem primeru ima pravico do povračila dejanskih stroškov,
vendar največ do višine cenovnega standarda za obvezno
zavarovanje. Med te pripomočke štejejo:
– očala;
– kontaktne leče;
– lasulje;
– kasetofon;
– Braillov pisalni stroj;
– bela palica za slepe;
– ultrazvočna palica;
– pripomočki za nego stome;
– predloge, hlačne predloge, podloge za enkratno uporabo in vpojne in nepropustne hlačke za večkratno uporabo.
XII. PRAVICE DO NADOMESTIL IN POVRAČIL
XII/1. Pravica do nadomestila plače
137. člen
(1) Zavarovanci imajo pravico do nadomestila plače
med začasno zadržanostjo od dela:
1. od prvega delovnega dne zadržanosti od dela zaradi
presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe,
zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno darujejo kri,
posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije in spremstva, ki ju odredi osebni zdravnik ter zaradi
poškodbe pri delu in poklicne bolezni, nastale pri izvajanju
aktivnosti iz 18. člena zakona;
2. od 31. delovnega dne začasne nezmožnosti za delo
zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom ter
poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, razen v primerih iz 3.
in 4. točke tega odstavka;
3. od prvega delovnega dne začasne nezmožnosti za
delo delavca zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z
delom potem, ko je bilo za posamezno odsotnost z dela do
30 delovnih dni zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana
z delom, izplačano nadomestilo v breme istega delodajalca
v koledarskem letu za 120 delovnih dni;
4. če gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela
zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom do
30 delovnih dni, pa traja v posameznem primeru prekinitev
med eno in drugo odsotnostjo manj kot deset delovnih dni,
gre nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja od prekinitve dalje.
(2) Zavarovanec lahko uveljavlja pravico do nadomestila plače za čas, ko, po ugotovitvi osebnega zdravnika oziroma imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije, ni sposoben opravljati svojega dela.
(3) Zavarovancu, ki mu med začasno zadržanostjo od
dela preneha delovno razmerje, pripada nadomestilo plače
še največ 30 koledarskih dni po prenehanju delovnega razmerja, če bi bil v tem času po oceni imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije še nezmožen za delo. Če je
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zadržanost od dela posledica poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni, ima zavarovanec pravico do nadomestila plače za
ves čas nezmožnosti za delo.
138. člen
(1) Zavarovancu pripada nadomestilo plače za delovne
dni oziroma delovne ure, ko je upravičeno zadržan od dela
zaradi razlogov iz prejšnjega člena.
(2) V primeru zadržanosti od dela zaradi nege ožjega
družinskega člana traja taka odsotnost do:
1. sedem delovnih dni za nego ožjega družinskega
člana, s katerim živi v skupnem gospodinjstvu;
2. petnajst delovnih dni za nego otroka do 7. leta
starosti ali zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka.
(3) Pravica iz prejšnjega odstavka se izjemoma lahko
podaljša, kadar to terja zdravstveno stanje, tako da traja
največ do:
1. 30 delovnih dni za nego otroka do 7. leta starosti ali
za starejše zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadete otroke;
2. 14 delovnih dni za nego drugih ožjih družinskih
članov;
3. 6 mesecev za nego otroka zaradi nenadnega hudega poslabšanja zdravstvenega stanja;
4. do 18. leta otrokove starosti zaradi težjih rakastih
obolenj, težjih možganskih okvar in v drugih primerih poslabšanja zdravstvenega stanja v skladu z zakonom.
(4) Zavarovanec ima pravico do nadomestila plače za
nego ožjega družinskega člana, če nege ne more zagotoviti
zakonec, ki je nezaposlen, upokojen ali lahko zagotavlja
nego brez zadržanosti od dela.
(5) Pravico do nadomestila plače ima eden od staršev
tudi v primerih iz drugega ali tretjega odstavka 40. člena in
iz drugega odstavka 135. člena pravil. Pravice do nadomestila plače nimajo starši v primerih, ko otrok uveljavlja pravico iz 50. do 52. člena pravil.
139. člen
(1) Višina nadomestila plače je odvisna od osnove za
nadomestilo, vzroka za začasno zadržanost od dela ter načina valorizacije.
(2) Nadomestilo plače znaša:
1. 100% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, presaditve živega tkiva in
organov v korist druge osebe, darovanja krvi, posledic dajanja krvi ter izolacije oziroma karantene;
2. 90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni;
3. 80% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb
izven dela, nege ožjega družinskega člana in spremstva ter
v primerih odsotnosti zaradi razlogov iz drugega in tretjega
odstavka 40. člena pravil;
4. 100% od osnove v vseh primerih zadržanosti od
dela, če gre za vojaške invalide in civilne invalide vojne.
140. člen
(1) Osnova za nadomestilo je zavarovančeva povprečna mesečna plača in nadomestila, ki so bila izplačana v
koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna
zadržanost od dela oziroma povprečna osnova za plačilo
prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je
nastala začasna zadržanost od dela.
(2) Zavarovancu, ki ni imel plače oziroma osnove za
plačilo prispevkov v celotnem preteklem koledarskem letu,
se osnova izračuna iz mesečnih plač in nadomestil oziroma
osnove za plačilo prispevkov v obdobju, v katerem je delal.
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(3) Zavarovancu, ki ni imel plače oziroma osnove za
plačilo prispevkov v preteklem koledarskem letu, se osnova
izračuna iz mesečnih plač in nadomestil oziroma osnove za
plačilo prispevkov v obdobju iz obveznega zavarovanja v
tekočem koledarskem letu preden je bil zadržan od dela.
(4) Za zavarovance, ki do nastopa začasne zadržanosti
od dela še niso imeli plače oziroma osnove za plačilo prispevkov, ter zavarovancu, ki se poškoduje na poti na delo,
preden je nastopil delo, in zavarovancu, ki po odslužitvi ali
doslužitvi vojaškega roka ali po predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka zaradi bolezni ali poškodbe ne more
nastopiti dela, se za izračun osnove upošteva plača, ki bi jo
prejel, če bi delal.
141. člen
(1) V osnovo za izračun nadomestila se ne vštevajo:
1. honorarji in nagrade za pogodbeno delo ter nagrade
za dolgoletno delo;
2. prejemki, ki pomenijo povračila stroškov, kot so
dnevnice, potni stroški, terenski dodatek, dodatek za ločeno življenje, regres za letni dopust;
3. prejemki v naravi, ki niso sestavni del plače in od
njih niso bili plačani prispevki;
4. poračuni plač v tekočem letu za obdobje, iz katerega je osnova.
(2) V osnovo se štejejo vsa nadomestila, ki jih je delavec prejel iz naslova delovnega razmerja, torej tudi nadomestila za brezposelnost, starševska nadomestila in nadomestila izplačana v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja, razen nadomestil, ki so izplačana v breme pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(3) Če je zavarovanec v delovnem razmerju pri več
delodajalcih in s tem dosega poln delovni čas ali če je v
delovnem razmerju pri enem delodajalcu za poln delovni
čas, pri drugem pa do ene tretjine delovnega časa, se v
osnovo za izračun nadomestila vštevajo plače in nadomestila, ki jih je prejel pri vseh delodajalcih.
142. člen
(1) Osnova za nadomestilo se valorizira z indeksom
porasta ali znižanja zadnje znane povprečne plače vseh
zaposlenih v Republiki Sloveniji v primerjavi s povprečno
plačo vseh zaposlenih v Sloveniji v koledarskem letu, iz
katerega je osnova.
(2) Pri zadržanostih od dela, ki trajajo več mesecev, se
valorizacija nadomestila opravi z vsakomesečno valorizacijo
osnove v skladu s prejšnjim odstavkom.
143. člen
Osnova za nadomestilo plače zavarovancev iz drugega
oziroma tretjega odstavka 140. člena pravil se valorizira z
indeksom porasta ali znižanja zadnje znane povprečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji v primerjavi s povprečno plačo vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za obdobje, v katerem je zavarovanec prejel izplačilo plač in
nadomestil oziroma imel osnovo za plačilo prispevkov preteklem oziroma v tekočem koledarskem letu.
144. člen
Zavarovancu, ki je med trajanjem začasne zadržanosti
od dela odstranjen z dela, se nadomestilo zniža za toliko,
kot bi se mu v tem primeru znižala plača.
145. člen
Pri določanju indeksov mesečne valorizacije osnove za
nadomestilo in nadomestila se uporabljajo uradni podatki o
rasti povprečnih plač vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji.
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146. člen
Zavarovanec nima pravice do nadomestila plače za začasno zadržanost od dela, če v času takšne odsotnosti opravlja pridobitno delo.
147. člen
(1) Zavod zadrži izplačevanje nadomestila zavarovancu, ki:
1. se brez upravičenega razloga ne odzove povabilu na
pregled imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije;
2. se po ugotovitvah osebnega ali pooblaščenega zdravnika oziroma nadzornega organa zavoda ne ravna po navodilih
za zdravljenje ali ravnanje v času začasne zadržanosti od dela;
3. brez dovoljenja osebnega zdravnika med začasno
zadržanostjo od dela odpotuje v tujino ali iz kraja svojega
stalnega bivališča;
4. laičnemu kontrolorju, pooblaščenemu s strani zavoda, onemogoči opraviti kontrolni obisk;
5. odkloni ali neupravičeno odloži predlagano zdravljenje bolezni oziroma poškodbe, ki bi ga zavod zagotovil, in s
tem neupravičeno podaljšuje začasno nezmožnost za delo.
(2) Zadržano nadomestilo se zavarovancu izplača za ves
čas opravičene zadržanosti od dela, ko so odpravljeni razlogi
za zadržanje. Nadomestilo se ne izplača za obdobje, za katero je bil zavarovanec odsoten z dela po svoji krivdi in v primerih iz prejšnjega člena pravil.
(3) Če zavod ali imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija odloči, da je bil zavarovanec neopravičeno odsoten z
dela, mu za ta čas ne pripada nadomestilo. Če je nadomestilo že prejel, uvede zavod postopek za vračilo izplačanega
zneska.
XII/2. Pravica do pogrebnine in posmrtnine
148. člen
(1) Pravico do pogrebnine ima oseba, ki je oskrbela
pogreb:
1. delavca ali zavarovanca, ki je v Republiki Sloveniji do
smrti opravljal samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost;
2. lastnika podjetja, vrhunskega športnika ali vrhunskega šahista, ki je bil pred smrtjo zavarovan po tej osnovi;
3. kmečkega zavarovanca, ki je pred smrtjo plačeval
prispevek za obvezno zavarovanje od osnove, določene za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
4. brezposelne osebe, ki je pred smrtjo pri zavodu za
zaposlovanje prejemala nadomestilo ali denarno pomoč;
5. upravičenca do pravic po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih;
6. upokojenca, ki je prejemal pokojnino po prepisih
Republike Slovenije oziroma preživnino po predpisih o preživninskem varstvu kmetov;
7. zavarovanca, ki je prejemal invalidnino po predpisih o
vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, o varstvu vojnih
veteranov, žrtev vojnega nasilja in udeležencev drugih vojn
oziroma prejemnika republiške priznavalnine, če ni bil zavarovan po drugi osnovi;
8. prejemnika nadomestila po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb;
9. vojaškega obveznika na civilnem služenju vojaškega
roka in vojaškega obveznika med služenjem vojaškega roka
oziroma med usposabljanjem za rezervno sestavo policije;
10. zavarovanca z drugimi prihodki, ki je do smrti plačeval prispevek za obvezno zavarovanje;
11. ožjih družinskih članov zavarovancev iz prejšnjih točk;
12. ožjega družinskega člana osebe na služenju vojaškega roka, če mu je bilo v tem času zagotovljeno obvezno
zavarovanje;
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13. osebe, če je bila smrt posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni, nastale v primerih iz 17. in 18. člena zakona;
14. mrtvorojenega otroka.
(2) Pogrebnina pripada tudi ob smrti osebe, ki je umrla v
30 dneh po prenehanju delovnega razmerja ali opravljanja
druge dejavnosti.
149. člen
(1) Višina pogrebnine znaša 80% povprečne cene nujnih stroškov pogreba v Republiki Sloveniji, ki jih določi upravni odbor zavoda, vendar ne več kot znašajo dejanski stroški.
Na tej podlagi zavod ugotovi višino pogrebnine najmanj enkrat na leto. Vsebino storitev in višino nujnih stroškov pogreba
določi upravni odbor zavoda.
(2) Oseba, ki je oskrbela pogreb zavarovane osebe, ki
je umrla v tujini, ima tudi pravico do:
1. povračila stroškov prevoza umrle osebe v domovino v
višini dejanskih stroškov prevoza, če je oseba umrla med
zdravljenjem v tujini, na katero je bila napotena;
2. 50% zneska pogrebnine, če je zavarovana oseba
umrla v tujini v drugih primerih, če je pokopana v Sloveniji.
(3) Pogrebnina se izplača v višini, ki je veljala na dan
smrti zavarovane osebe.
150. člen
(1) Ožji družinski člani oseb iz prvega odstavka 148. člena pravil imajo pravico do posmrtnine, če jih je umrli preživljal
do svoje smrti.
(2) Šteje se, da je umrli zavarovanec preživljal upravičenca, če je bil ta zavarovan po njem kot družinski član. Drugi
upravičenci morajo pravico do posmrtnine izkazati z ustreznimi listinami.
(3) Do posmrtnine je ob enakih pogojih upravičen tudi
družinski član osebe, ki je umrla za posledicami poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni v primerih iz 17. in 18. člena zakona.
151. člen
(1) Posmrtnina znaša najmanj 100% in največ 150%
zajamčene plače, ki je veljala na dan smrti zavarovanca.
(2) Višino posmrtnine določi Upravni odbor zavoda.
152. člen
(1) Pravica do pogrebnine je upravičencem iz 148. člena pravil zagotovljena, če je bila umrla oseba neposredno
pred smrtjo za to pravico zavarovana v Sloveniji neprekinjeno najmanj en mesec ali s prekinitvami najmanj dva meseca
v zadnjem letu. Ta pogoj ne velja za novorojence do starosti
en meseca.
(2) Pravico do posmrtnine imajo ožji družinski člani umrlega zavarovanca, ki je bil nosilec zavarovanja najmanj en
mesec neposredno pred smrtjo ali najmanj šest mesecev v
zadnjih treh letih.
XII/3. Pravica do povračil potnih stroškov
153. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do povračila potnih
stroškov, kadar uveljavlja pravice iz 1., 2. in 3. točke 23. člena zakona, ki obsegajo:
1. prevozne stroške;
2. stroške prehrane ter nastanitve med potovanjem in
bivanjem v drugem kraju.
(2) Zavarovana oseba ima pravico do povračila potnih
stroškov, kadar mora zaradi diagnostike, zdravljenja ali rehabilitacije zaradi bolezni oziroma poškodbe pri delu potovati k izvajalcu v drug kraj. To pravico ima za potovanje do
najbližjega izvajalca, ki je usposobljen za storitve, zaradi
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katerih je napotena, ali do izvajalca, ki opravlja izključno
dejavnost na področju psihiatrije, rehabilitacije, onkologije
in ortopedije. To pravico ima tudi zavarovana oseba, če jo
zavod napoti ali pokliče v drug kraj zaradi postopkov uveljavljanja pravic iz obveznega zavarovanja.
154. člen
(1) Zavarovana oseba je upravičena do povračila stroškov za prevoze z javnim prevoznim sredstvom ob predložitvi
vozne karte za najkrajšo razdaljo do najbližjega zdravnika
oziroma zdravstvenega zavoda v posameznem koledarskem
mesecu, zmanjšanem za 3% minimalne plače, veljavne v
istem mesecu. Če zavarovana oseba ne predloži vozne karte,
se obračuna povračilo za prevoz z osebnim avtomobilom.
(2) Če zavarovana oseba potuje v drug kraj z osebnim
avtomobilom, je upravičena do povračila prevoznih stroškov v
vrednosti 10% cene litra euro super bencina na kilometer v
posameznem koledarskem mesecu, zmanjšanih za 3% minimalne plače, veljavne v istem mesecu.
(3) Osebi, ki je določena za spremljevalca, pripada povračilo potnih stroškov v dejanski višini cene prevoza z javnim
prevoznim sredstvom ob predložitvi vozne karte na razdalji od
bivališča zavarovane osebe do izvajalca v drugem kraju.
(4) Če zavarovana oseba in spremljevalec potujeta k
izvajalcu z osebnim avtomobilom, zavod povrne prevozne
stroške v višini, določeni v drugem odstavku tega člena.
155. člen
Zavarovana oseba ima, ko je napotena na zdravljenje v
tujino, pravico do povračila prevoznih stroškov v skladu z
153. in 154. členom pravil. Če je zaradi zdravstvenega stanja
zavarovane osebe potreben prevoz z letalom, spalnikom, ladjo ali drugim prevoznim sredstvom, se dejanski stroški prevoza zmanjšajo za znesek, določen v prejšnjem členu.
156. člen
(1) Zavarovana oseba, ki je napotena k izvajalcu v Republiki Sloveniji in je odsotna od doma več kot 12 ur, ima
pravico do povračila stroškov prehrane v višini 60% dnevnice, ki se izplačujejo delavcem državne uprave. Če mora
oseba zaradi napotitve bivati v drugem kraju, ima tudi pravico
do povračila stroškov za prenočevanje v višini cene hotela s
tremi zvezdicami. Če zavarovana oseba ne predloži računa, ji
zavod povrne stroške prenočevanja v višini ene dnevnice za
posamezno prenočevanje. Pri obračunu se upošteva višina
dnevnice na dan, ko je bilo opravljeno potovanje.
(2) Če je zavarovana oseba napotena na zdravljenje v
tujino, ima pravico do povračila stroškov hrane in bivanja v
višini 120% devizne dnevnice, ki se izplačuje delavcem državne uprave za potovanje v posamezno državo. V primeru,
da ni potrebno prenočevanje v tujini, odsotnost pa je bila
daljša od 12 ur, ima zavarovana oseba pravico do 60% navedene dnevnice. Pri obračunu povračil se upošteva vrednost
dnevnice na dan, ko je bilo opravljeno potovanje.
(3) Povračilo stroškov prehrane in bivanja v drugem kraju pripada tudi osebi, ki je določena zavarovani osebi za
spremstvo.
(4) Otroci do dopolnjenega 7. leta starosti imajo pravico
do povračila stroškov prehrane in bivanja v drugem kraju v
višini polovice zneskov iz prejšnjih odstavkov.
XIII. POSTOPKI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC
157. člen
Zavarovane osebe uveljavljajo pravice do zdravstvenih
storitev s kartico zdravstvenega zavarovanja in drugimi listinami, ki jih predpiše zavod.
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158. člen
(1) Zdravstvene storitve uveljavljajo zavarovane osebe
pri izvajalcih, pri drugih zavodih oziroma zdravnikih pa lahko
izjemoma uveljavljajo le nujno zdravljenje in nujno medicinsko
pomoč in so upravičene do povračila, kot da bi uveljavljale
storitve pri izvajalcih.
(2) Zavarovane osebe uveljavljajo v tujini pravice do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči v skladu s pravili. Če so napotene na zdravljenje v tujino, uveljavljajo svoje
pravice v skladu z napotitvijo.
(3) Zavarovanci iz 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. in
20. točke prvega odstavka 15. člena zakona in njihovi družinski člani v času, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja
prispevkov, uveljavljajo na račun obveznega zdravstvenega
zavarovanja le nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.
(4) Nujno zdravljenje vključno z nujno medicinsko pomočjo obsega storitve, opredeljene v prvem odstavku
103. člena pravil.
159. člen
(1) Zavarovana oseba uveljavlja pravico do denarnih nadomestil, povračil potnih stroškov, pogrebnine in posmrtnine
in druga povračila pri enoti zavoda, pri območni enoti oziroma
izpostavi zavoda.
(2) Zavarovanec uveljavlja pravico do denarnih dajatev
pri svojem delodajalcu, če ga je za to pooblastil zavod, kolikor
ni z zakonom drugače določeno.
(3) Zavarovanim osebam iz tretjega odstavka 158. člena
se za čas, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, izplačilo denarnih dajatev zadrži.
160. člen
(1) Zavarovana oseba si za uveljavljanje pravic prostovoljno izbere zdravnika in zdravstveni zavod.
(2) V upravičenih primerih ima zavarovana oseba v skladu s pravili pravico zamenjati osebnega zdravnika.
(3) Zavarovana oseba se z izbiro zdravnika in zdravstvenega zavoda odloči, da bo pri njiju uveljavljala tudi laboratorijske, rentgenske, fizioterapevtske in druge potrebne diagnostične ter terapevtske storitve, ki jih predpiše zdravnik. Če
zdravnik predpiše storitve, ki jih ne opravlja niti sam, niti
zdravstveni zavod, v katerem dela, jih opravi drug zavod ali
zdravstveni delavec, ki ga določi osebni zdravnik. Če osebni
zdravnik napoti zavarovano osebo na ambulantno fizioterapevtsko obravnavo v bolnišnico ali zdravilišče, lahko o utemeljenosti take napotitve odloči zavod.
(4) Postopke, način in pogoje za izbiro zdravnika ter
zdravstvenega zavoda in za njihovo zamenjavo urejajo pravila.
XIII/1. Izbira osebnega zdravnika
161. člen
(1) Zavarovana oseba uveljavlja pravice do zdravstvenih
storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti pri svojem osebnem
zdravniku.
(2) Osebni zdravnik za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti je lahko specialist pediater ali specialist
šolske medicine, izjemoma specialist splošne (družinske) medicine ali zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine. Zdravnik lahko za svoje potrebe opravlja diagnostiko in zdravljenje,
ne more pa sam zase predlagati uveljavljanja denarnih dajatev
in zdraviliškega zdravljenja.
(3) Za zavarovane osebe starejše od 19 let je osebni
zdravnik lahko zdravnik specialist splošne medicine (družinske medicine) ali specialist medicine dela prometa in športa, izjemoma tudi zdravnik s podiplomskim študijem socialne medicine.
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162. člen
(1) Osebnega zdravnika za otroka do 15. leta starosti
izberejo njegovi starši, varuh ali skrbnik.
(2) Za zavarovano osebo, ki opravilno ni sposobna, izbere osebnega zdravnika nosilec zavarovanja ali skrbnik.
163. člen
(1) Osebni zdravnik zavarovane osebe je zdravnik, ki je
najlažje dosegljiv, praviloma v kraju njenega stalnega ali začasnega prebivališča. Če pa si ga izbere v drugem kraju, nima
pravice do povračila potnih stroškov, povezanih s to izbiro.
(2) Osebni zobozdravnik je zobozdravnik, ki si ga zavarovana oseba izbere praviloma v kraju svojega stalnega ali
začasnega prebivališča in ki je najlažje dosegljiv.
164. člen
Zavarovana oseba si izbere osebnega ginekologa praviloma v zdravstvenem domu ali med zasebnimi ginekologi,
izjemoma pa tudi v bolnišnici ali na kliniki ob upoštevanju
6. točke drugega odstavka 252. člena pravil.
165. člen
Izvajalci morajo na vidnem mestu objaviti seznam zdravnikov, ki jih lahko zavarovane osebe izberejo za svoje osebne
zdravnike, in njihov delovni čas.
166. člen
(1) Zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za osebnega zdravnika, je dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo.
Odkloni jih lahko, če:
1. pri njem evidentirano število zavarovanih oseb že presega število, ki ga določi zavod;
2. si ga želi zavarovana oseba izbrati v nasprotju s pravili;
3. zavarovani osebi zaradi oddaljenosti ne bi mogel nuditi oziroma zagotoviti vseh storitev, za katere je pooblaščen.
(2) Osebni zdravnik – pediater ali specialist šolske medicine lahko predlaga zavarovanim osebam prekinitev izbire, ko
presežejo starostno mejo, specifično za dejavnost predšolske ali šolske medicine.
167. člen
(1) Zavarovana oseba pri prvem obisku izroči osebnemu
zdravniku podpisano listino o izbiri.
(2) Listina iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi izjavo, s
katero zavarovana oseba dovoljuje nadzornim zdravnikom zavoda vpogled v svoje osebne podatke, ki se nanašajo na
uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja. Če zavarovana
oseba izjave ne podpiše, zavod ni dolžan poravnati stroškov,
ki jih ni mogoče preveriti.
XIII/2. Zamenjava osebnega zdravnika
168. člen
(1) Zavarovana oseba lahko zamenja osebnega zdravnika praviloma po enem letu.
(2) Zavarovana oseba ima pravico zamenjati osebnega
zdravnika, če je ta več kot tri mesece neprekinjeno odsoten
zaradi bolezni, porodniškega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja ali drugih vzrokov ali če je odšel na delo v drug kraj.
(3) Ko prenehajo razlogi iz prejšnjega odstavka za začasno zamenjavo, ima zavarovana oseba pravico ponovno izbrati prejšnjega osebnega zdravnika brez postopka pred imenovanim zdravnikom ali zdravstveno komisijo in brez plačila
stroškov zamenjave.
169. člen
Zavarovana oseba lahko izjemoma zamenja osebnega
zdravnika pred iztekom enoletne dobe, če:
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1. pride med njima do nesporazumov, zaradi katerih je
zavarovana oseba izgubila zaupanje v zdravnika;
2. predlaga zamenjavo osebni zdravnik, ker ne more
uspešno in odgovorno opravljati nalog osebnega zdravnika
zaradi neprimernega odnosa zavarovane osebe ali nespoštovanja navodil in postopkov za zdravljenje;
3. se zavarovana oseba za stalno ali za daljšo dobo
preseli v drug kraj;
4. zdravniška zbornica ali Ministrstvo pristojno za zdravje na zahtevo zavarovane osebe, njenih svojcev ali delodajalca, ugotovi, da postopki diagnostike, zdravljenja oziroma rehabilitacije niso bili v skladu z doktrinarnimi strokovnimi
usmeritvami in je to razlog za nezaupanje zavarovane osebe
do zdravnika.
170. člen
(1) Zavarovana oseba lahko po preteku enega leta zamenja osebnega zdravnika tako, da izpolni listino o novi izbiri,
pri čemer ni dolžna navesti razlogov za zamenjavo.
(2) V primerih iz 169. člena se zamenjava opravi na
način, opredeljen v 1. točki tega člena, pri čemer je potrebno
navesti razloge za zamenjavo.
(3) V primerih iz 2. točke 169. člena zdravnik pisno ali
ustno sporoči svoj predlog zavarovani osebi. Če zavarovana
oseba s predlogom ne soglaša, zahteva zdravnik presojo
predloga pri pristojni območni enoti zavoda.
(4) Zavod izda podrobnejša navodila o izbiri in zamenjavi
osebnega zdravnika.
171. člen
V primeru zamenjave osebnega zdravnika je potrebno
podatke o zdravstvenem stanju zavarovane osebe posredovati novemu osebnemu zdravniku. Dokumentacijo si izmenjata zdravnika in je ne vročata zavarovani osebi.
XIII/3. Uveljavljanje pravic v osnovni zdravstveni
dejavnosti
172. člen
(1) Zavarovana oseba uveljavlja na svojo pobudo pravico
do prvega obiska pri osebnem zdravniku.
(2) Osebni zdravnik je pristojen in dolžan zavarovani
osebi zagotoviti diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske
storitve, določene za primarno raven zdravstvene dejavnosti,
preventivne storitve po programu, zdravljenje na domu in
hišne obiske, če ugotovi, da so utemeljeni. Zdravnik, ki ne
more zagotoviti zavarovani osebi teh storitev, ne izpolnjuje
pogojev za osebnega zdravnika. Če je osebni zdravnik zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti zdravnik splošne medicine, praviloma pooblasti najbližjega ustreznega specialista pediatra ali specialista šolske medicine za izvajanje
preventivnih zdravstvenih storitev. Zdravnik, ki opravlja tudi
preventivne storitve po programu in cepljenja po sprejetem
imunizacijskem programu, mora o tem delu poročati pristojnemu dispanzerju oziroma zavodu za zdravstveno varstvo.
(3) Storitve iz prejšnjega odstavka mora osebni zdravnik
zagotoviti vsem zavarovanim osebam, ki so si ga izbrale. Pri
tem zavod ne krije dodatnih stroškov, ki bi jih osebni zdravnik
imel s hišnimi obiski in zdravljenjem na domu pri osebah, ki
so si ga izbrale v nasprotju s 163. členom pravil. Osebni
zdravnik, ki je začasno odsoten zaradi bolezni, službenega
potovanja, študijskega izpopolnjevanja, praznikov ali dopusta, zagotovi uresničevanje teh nalog v dogovoru z drugimi
zdravniki v osnovni zdravstveni dejavnosti v istem kraju ali v
njegovi neposredni bližini.
(4) Če osebni zdravnik in imenovani zdravnik šole ali
zavoda nista ista oseba, sta se oba zdravnika dolžna medse-
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bojno dogovarjati. Imenovani zdravnik šole ali zavoda, ki izvaja preventivne storitve po programu, o rezultatih obvesti osebnega zdravnika. Imenovani zdravnik šole ali zavoda za izvajanje preventivnih storitev po programu ne potrebuje pooblastila
osebnega zdravnika.
173. člen
(1) Osebni otroški zdravnik zagotavlja otroku vse storitve, ki so opredeljene v drugem odstavku prejšnjega člena.
(2) Osebni ginekolog zagotavlja ženski storitve s področja svetovanja o načrtovanju družine, kontracepciji, v zvezi z
nosečnostjo, porodom in poporodno dobo, zgodnje odkrivanje raka na vratu maternice in vse preventivne preglede ter
storitve diagnostike in zdravljenja ginekoloških bolezni, ki se
opravljajo v osnovni zdravstveni dejavnosti.
174. člen
(1) Osebni zdravnik je pooblaščen in dolžan tudi:
1. ugotavljati začasno zadržanost od dela;
2. napotiti zavarovano osebo na imenovanega zdravnika
ali zdravstveno komisijo in invalidsko komisijo;
3. napotiti zavarovano osebo k zdravniku specialistu na
ambulantno ali bolnišnično obravnavo na ustrezni ravni oziroma na konziliarne preglede k drugim zdravnikom na isti ravni;
4. predpisovati zdravila na recept;
5. predpisovati medicinsko-tehnične pripomočke v skladu z določili pravil;
6. prenašati na ustreznega specialista del pooblastil, kar
zadeva zdravljenje, predpisovanje zdravil na recept, napotitev
na nadaljnje specialistične preglede oziroma v bolnišnico;
7. napotiti k pooblaščenim specialistom za predpisovanje medicinsko-tehničnih pripomočkov v skladu s pravili;
8. odrejati prevoze z reševalnimi in drugimi vozili ter
ocenjevati in potrditi njihovo nujnost, razen v primerih, ko je
bila zavarovana oseba odpuščena iz bolnišnice;
9. izstavljati zavarovani osebi obrazce za povračilo potnih stroškov in drugih potrdil v skladu s pravili;
10. zbirati in hraniti dokumentacijo o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, o njenem zdravljenju pri drugih izvajalcih, o zadržanosti od dela zaradi bolezni in poškodb ter zaradi
nege, predpisanih zdravilih na recept, prejetih pripomočkih in
o zdravljenju na domu.
(2) Osebni zdravnik ne more prenašati na druge zdravnike pooblastil za preventivne preglede odraslih iz programa
obveznega zavarovanja, ki se opravljajo v osnovni zdravstveni
dejavnosti.
175. člen
(1) Osebni otroški zdravnik ugotavlja tudi začasno zadržanost od dela zaradi nege otroka v skladu s pravili. O tem
mora najpozneje v 3 dneh pisno obvestiti osebnega zdravnika zavarovanca, ki uveljavlja zadržanost od dela zaradi nege
otroka.
(2) Osebni ginekolog poda osebnemu zdravniku zavarovane osebe mnenje o njeni začasni nezmožnosti za delo
zaradi bolezni oziroma stanj, ki jih ugotovi na svojem delovnem področju.
(3) Ugotavljanje začasne zadržanosti od dela zavarovanca, ki neguje zakonca, je v pristojnosti njegovega osebnega
zdravnika. Predlog poda osebni zdravnik zakonca, ki potrebuje nego.
176. člen
(1) Osebni zdravnik zaradi konzultacije, zahtevne diagnostike ali zdravljenja lahko prenaša pooblastila na zdravnike specialiste z napotnico. Napotnico izda, ko je opravil vse
utemeljene laboratorijske, rentgenske in druge diagnostič-
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ne preiskave, ki so opredeljene za primarno raven. Na napotnici mora označiti, katera pooblastila prenaša in za kakšno dobo.
(2) Osebni zdravnik z napotnico določi vrsto pooblastila,
s tem da specialistu (napotnemu zdravniku):
1. naroči, naj opravi pregled zavarovane osebe in poda
mnenje o njenem stanju, pri čemer izvede preiskave, ki so
potrebne za oblikovanje mnenja in za predlog zdravljenja;
2. dovoli, da prevzame zavarovano osebo v zdravljenje
za določeno bolezen, pri čemer ji zagotovi vse potrebne
diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske storitve ter predpisuje zdravila na recept;
3. dovoli, da poleg pooblastil iz prejšnje točke tudi po
svoji presoji napoti zavarovano osebo na nadaljnje specialistične preglede oziroma preiskave ali na zdravljenje.
(3) Pooblastila osebnega zdravnika so časovno omejena na dobo treh mesecev. Za kronične bolezni, pri katerih je
že vnaprej znano, da zdravljenje ne bo končano v tem času,
lahko napotni zdravnik osebnemu zdravniku predlaga podaljšanje pooblastila. To pooblastilo lahko traja največ eno leto.
Trajanje pooblastila označi osebni zdravnik na napotnici in
velja od dneva, ko napotni zdravnik sprejme zavarovano osebo. Po izteku te dobe osebni zdravnik, če je potrebno, izstavi
novo napotnico. Za isto obolenje lahko osebni zdravnik prenese za isti čas pooblastila le na enega zdravnika specialista
iste specialnosti oziroma dejavnosti.
(4) Specialist (napotni zdravnik) lahko odkloni sprejem
pooblastila osebnega zdravnika, če niso predhodno opravljene vse storitve, ki bi jih lahko zagotovil osebni zdravnik na
primarni ravni, oziroma narava bolezni ne zahteva obravnave
na sekundarni ravni.
177. člen
V soglasju z zavarovano osebo osebni zdravnik stopi
neposredno v stik z napotnim zdravnikom in se dogovori za
sprejem bolnika. Ob napotitvi mu je dolžan posredovati strokovno obrazložitev in tudi osnovne podatke in vse izvide o
bolezni oziroma stanju zavarovane osebe, ki so razlog za
napotitev. Obrazložitev je lahko podana pisno ali na drugem
mediju.
178. člen
Osebni zdravnik na napotnici označi vrsto specialnosti
zdravnika, ki mu prenaša del pooblastil in opredelitev iz 176.
člena pravil, lahko pa zavarovani osebi tudi svetuje in pomaga
pri izbiri. Na napotnici označi poleg drugih podatkov tudi
številko oziroma oznako iz listine o izbiri osebnega zdravnika.
179. člen
Zavarovana oseba lahko brez napotnice osebnega zdravnika uveljavlja pri specialistu le nujno zdravljenje in nujno
medicinsko pomoč ali v primerih, ko to določajo pravila.
180. člen
(1) Osebni zdravnik praviloma opravlja zdravstvene storitve in druge naloge v ambulanti. Zavarovani osebi sme odrediti zdravljenje ali nego na domu, če zavarovana oseba zaradi
svojega zdravstvenega stanja ne more priti v ambulanto ter v
primerih, če s tem lahko enakovredno nadomesti bolnišnično
zdravljenje.
(2) Zavarovana oseba sme izjemoma sama zahtevati hišni obisk osebnega zdravnika, če zaradi zdravstvenega stanja
ne more priti k zdravniku in gre za nujno zdravljenje in nujno
medicinsko pomoč. Če zdravnik, ki je opravil hišni obisk,
ugotovi, da ni šlo za nujno zdravljenje in nujno medicinsko
pomoč oziroma da hišni obisk ni bi upravičen, je zavarovana
oseba dolžna plačati hišni obisk zdravnika.
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XIII/4. Uveljavljanje pravic do prevozov z reševalnimi in
drugimi vozili
181. člen
(1) Zavarovana oseba lahko uveljavi pravico do prevoza,
ko njen izbrani zdravnik ugotovi, ali je le-ta potreben in utemeljen. V primeru, da gre za prevoze na dializo in z dialize, lahko
listino za naročilo prevoza izda napotni zdravnik. Z listino za
naročilo prevoza praviloma vnaprej določi vrsto prevoza v
skladu s 54. členom pravil.
(2) V primeru, ko je potrebno zavarovano osebo premestiti v drugo bolnišnico, iz bolnišnice v zdravilišče, iz bolnišnice ali iz zdravilišča na dom glede na njegovo zdravstveno
stanje ali od specialista na dom, odredi prevoz na način iz
prejšnjega odstavka napotni zdravnik.
182. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena, sme nujni prevoz odrediti tudi drug zdravnik, ki potrdi nujnost prevoza na
listini za odreditev prevoza z reševalnim vozilom. Nujnost prevoza lahko potrdi tudi zdravnik, ki je po opravljenem prevozu
prevzel zavarovano osebo v zdravljenje.
183. člen
Če zavarovana oseba ali njeni svojci oziroma kdo drug v
njenem imenu naroči prevoz z reševalnim vozilom, sama poravna stroške prevoza. Zavarovana oseba lahko zahteva povračilo stroškov od zavoda, če zdravnik, ki jo je prevzel v
zdravljenje, ugotovi, da je bil prevoz nujen in ji o tem izda
potrdilo.
184. člen
Za prevoz s helikopterjem iz bolnišnice v bolnišnico mora dati soglasje predstojnik oddelka bolnišnice, iz katerega se
zavarovana oseba premešča.
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zobne protetike, ortodontije in specialista za zobne in ustne
bolezni ter parodontologijo. Ta pooblastila se lahko nanašajo
le na določen vnaprej opredeljen poseg oziroma na zdravljenje s področja posamezne specialnosti.
(2) Prenos pooblastil na zobozdravnike – specialiste
opravi osebni zobozdravnik z napotnico, na kateri mora
opredeliti pooblastila, ki jih prenaša na specialista, in časovno obdobje, na katero se pooblastilo nanaša. Pri maksilofacialnih in oralno kirurških ter specialističnih protetičnih storitvah je pooblastilo omejeno le na poseg, ki ga je naročil
osebni zobozdravnik. Pooblastilo je lahko časovno neomejeno pri napotitvah na ortodontsko zdravljenje.
(3) Če po izteku dobe, za katero je osebni zobozdravnik dal specialistu pooblastilo, zdravljenje še ni končano,
lahko pooblastilo podaljša.
188. člen
(1) Osebni zobozdravnik mora pred začetkom izdelave
zobnoprotetičnih nadomestkov predložiti zavodu načrt protetične rehabilitacije, na podlagi katerega naj bi bili ti nadomestki izdelani. Predlog načrta rehabilitacije mora izdelati
osebni zobozdravnik oziroma napotni zobozdravnik. V predlogu načrta protetične rehabilitacije mora biti označeno, iz
kakšnih materialov naj bi bil nadomestek izdelan, če je zavarovana oseba že pred tem imela nadomestek, mora zapisati,
kdaj je bil izdelan. Pripomoček se izdela, ko predlog načrta
potrdi območna enota zavoda, pristojna po sedežu osebnega zobozdravnika. Potrditev je potrebna tudi za izdelavo
solitarnih prevlek, ki so med seboj povezane, ne pa za solo
prevleke, ki predstavljajo nosilce, ki nosijo zaponke in naslonke protez ali če gre za posamično solo prevleko ali
krono.
(2) Predhodna potrditev ni potrebna pri reparaturah in
popravilih nadomestkov, ki jih ima zavarovana oseba že od
prej, kot tudi ne pri nadomestkih, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja.

XIII/5. Uveljavljanje pravic do zobozdravstvenih storitev
185. člen
(1) Osebni zobozdravnik je lahko za:
1. za otroke šolarje in mladino do dopolnjenega 19. leta
starosti zobozdravnik usposobljen za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine oziroma specialist pedontolog. V krajih,
kjer tako usposobljenega zdravnika ni, pa lahko tudi drug
zobozdravnik;
2. druge zavarovane osebe splošni zobozdravnik ali zobozdravnik – specialist, ki zavarovanim osebam zagotovi vse
storitve s področja zdravljenja zob in ustne votline ter zobne
protetike.
(2) Osebni zobozdravnik sme zavarovani osebi predpisovati na recept zdravila, ki so potrebna pri preventivi ter
zdravljenju ustnih in zobnih bolezni ter njihovih neposrednih
posledic in jo napotiti k zobozdravnikom – specialistom, ter k
drugim specialistom.
(3) Osebni zobozdravnik ne sme ugotavljati zavarovančeve začasne zadržanosti od dela.
186. člen
Zahteve po nujnih zobozdravstvenih storitvah (ekstrakcije, incizije, trepanacije itd.) sme zavarovana oseba uveljavljati
tudi pri zobozdravniku, ki ni njen osebni zobozdravnik.
187. člen
(1) Osebni zobozdravnik lahko prenese pooblastila kar
zadeva diagnostiko, zdravljenje oziroma stomatološko rehabilitacijo na zobozdravnike – specialiste, in sicer na specialiste
s področja pedontologije, maksilofacialne in oralne kirurgije,

XIII/6. Uveljavljanje pravic v specialistični ambulantni
in bolnišnični dejavnosti
189. člen
Pravice do storitev specialistične ambulantne in bolnišnične dejavnosti uveljavlja zavarovana oseba pri specialistih na podlagi napotnice osebnega ali napotnega zdravnika. Specialist opravi storitve s področja diagnostike,
zdravljenja in rehabilitacije ter predpisuje zavarovanim osebam zdravila in pripomočke samo v skladu s pooblastili
osebnega zdravnika. Nujno zdravljenje in nujno medicinsko
pomoč lahko opravi zdravnik specialist tudi brez napotnice.
190. člen
(1) Zavarovana oseba si prosto izbira zdravstveni zavod, v njem zaposlene specialiste ali zdravnike specialiste –
zasebnike, ki izvajajo te storitve.
(2) Zavarovana oseba si je praviloma dolžna izbrati
specialista v najbližjem zdravstvenem zavodu ali specialista,
ki je najbližji njenemu bivališču. Če izbere specialista v kraju, ki ni najbližji njenemu bivališču, zavod ne povrne potnih
stroškov za potovanja na specialistične preglede oziroma
zdravljenje.
191. člen
Zavarovana oseba specialista, ki si ga je izbrala in je
dobil pooblastilo za zdravljenje za daljši čas, praviloma ne
more zamenjati preden preteče eno leto. Za morebitno zamenjavo izbranega specialista pred tem rokom se smiselno
uporabljajo določbe o zamenjavi osebnega zdravnika.
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192. člen
(1) Napotni zdravnik lahko zahteva od osebnega zdravnika dopolnitev medicinske dokumentacije, če napotitev ni
bila opravljena skladno z določili prvega odstavka 176. in
177. člena pravil.
(2) V primeru, da pooblastilo ni jasno opredeljeno oziroma medicinska dokumentacija ni popolna, se napotni zdravnik poveže z osebnim zdravnikom, ne da bi pošiljal zavarovano osebo nazaj.
(3) Napotni zdravnik je pooblaščen in dolžan zavarovani
osebi zagotoviti vse utemeljene in potrebne laboratorijske,
rentgenske in druge preiskave ter vse terapevtske storitve, za
katere ga je pooblastil osebni zdravnik.
(4) Napotni zdravnik je dolžan stopiti v stik z osebnim
zdravnikom in mu posredovati vse potrebne informacije o
zdravstvenem stanju zavarovane osebe. Po izteku dobe, na
katero se je nanašalo pooblastilo, pa mu mora posredovati
medicinsko dokumentacijo, ki jo je medtem zbral in podati
mnenje o nadaljnjem zdravljenju.
193. člen
Ob napotitvi v bolnišnico mora sprejemni zdravnik zavarovano osebo pregledati v specialistični ambulanti bolnišnice
in ugotoviti, ali so izčrpane vse možnosti ambulantnega zdravljenja. Stacionarno zdravljenje odredi le, če zdravljenja ni
mogoče nadaljevati ambulantno.
194. člen
Če je bolnišnica zavarovano osebo sprejela na zdravljenje zaradi nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči in
brez napotnice, mora o tem obvestiti osebnega zdravnika
najpozneje v 7 dneh po sprejemu. V obvestilu mu sporoči
tudi razloge za hospitalizacijo oziroma za nujno zdravljenje in
nujno medicinsko pomoč.
195. člen
(1) Bolnišnični zdravnik mora zaključiti stacionarno zdravljenje takoj, ko so po njegovi strokovni presoji podane možnosti za zdravljenje v specialistični ambulantni ali osnovni
dejavnosti, v socialno-varstvenem zavodu ali na domu zavarovane osebe. O tem mora obvestiti osebnega zdravnika, zavarovano osebo oziroma njene svojce, ki morajo omogočiti
nadaljevanje zdravljenja izven bolnišnice. Zavod ne poravna
stroškov strokovno neupravičeno daljšega stacionarnega
zdravljenja.
(2) Ob odpustu zavarovane osebe iz bolnišničnega zdravljenja bolnišnični zdravnik pošlje odpustno pismo z obvestilom, priporočili in mnenjem osebnemu zdravniku.
(3) Odpustno pismo oziroma poročilo osebnemu zdravniku mora vsebovati tudi mnenje o zavarovančevi nezmožnosti za delo in druga strokovno utemeljena mnenja, za katera je
prosil osebni zdravnik.
196. člen
(1) Napotnica za specialistični pregled ni potrebna:
1. za pregled pri okulistu zaradi ugotavljanja vida oziroma predpisovanja pripomočkov za vid;
2. za pregled in zdravljenje pri specialistu – psihiatru;
3. pri pregledih zaradi odkrivanja kontaktov pri tuberkulozi in spolno prenosljivih boleznih ter za kontrolne preglede
po končanem zdravljenju, ki so predpisani z zakonom.
(2) Napotnica ni potrebna v primerih iz 40. člena pravil.
(3) Specialist – psihiater lahko predpisuje zdravila na
recept s svojega delovnega področja brez posebnega pooblastila osebnega zdravnika in ugotavlja potrebo po nujnih
reševalnih prevozih. Specialist – psihiater lahko osebnemu
zdravniku v 3 dneh od pregleda zavarovane osebe pisno
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predlaga zadržanost od dela, ni pa pristojen za ugotavljanje
zadržanosti od dela.
XIII/7. Uveljavljanje pravic do zdraviliških zdravstvenih
storitev
197. člen
(1) O upravičenosti do zdraviliškega zdravljenja odloča
imenovani zdravnik zavoda. Predlog za zdraviliško zdravljenje
predloži:
1. zdravnik, ki zavarovano osebo zdravi v bolnišnici, ko
je potrebno nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja v zdravilišču, in sicer 5 dni pred odpustom;
2. osebni zdravnik za zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja oziroma za ambulantno
rehabilitacijo, ki se izvaja s souporabo naravnega zdravilnega
sredstva.
(2) Zdravnik, ki predlaga napotitev, mora imenovanemu
zdravniku predložiti podatke o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, ki utemeljujejo zdraviliško zdravljenje, ter predlog
standarda rehabilitacijskih storitev, ki naj jih zdravilišče opravi.
Za napotitev kroničnega bolnika mora predlog vsebovati podatke o poteku bolezni skozi daljši čas, zadržanosti od dela v
zadnjih letih, bolnišničnem zdravljenju, prejšnjih zdraviliških
zdravljenjih in drugih dejstvih, pomembnih za oceno utemeljenosti zdraviliškega zdravljenja.
198. člen
(1) Če imenovani zdravnik ugotovi, da pri zavarovani
osebi obstajajo strokovni razlogi za zdraviliško zdravljenje,
izda sklep. V sklepu opredeli vrsto, obliko oziroma standard
in trajanje zdraviliškega zdravljenja.
(2) Imenovani zdravnik mora predlog za nadaljevanje
bolnišničnega zdravljenja obravnavati in o njem odločiti najpozneje v 5 dneh po prejemu le-tega. Če je sklep imenovanega zdravnika pozitiven, mora zavarovana oseba nastopiti zdraviliško zdravljenje v petih dneh, razen če obstajajo medicinski
razlogi za poznejši začetek o čemer odloči imenovani zdravnik. Zavarovana oseba nima pravice zahtevati odložitve zdraviliškega zdravljenja, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, na poznejši rok. Če po lastni krivdi ne začne z
zdraviliškim zdravljenjem na določen dan, te pravice ne more
uveljaviti v breme zavoda v poznejšem roku.
199. člen
V primerih, ko ne gre za nadaljevanje bolnišničnega
zdravljenja, imenovani zdravnik napoti zavarovano osebo v
ustrezno zdravilišče s sklepom. Zdravljenje se začne izvajati
po programu in razporeditvi, o kateri se zavod dogovori s
posameznimi zdravilišči s pogodbo ali na drug način. Sklep
za zdraviliško zdravljenje vsebuje podatke o trajanju zdravljenja, začetku in koncu ter o standardu storitev, ki naj ga obsega. Sklep velja samo za obdobje, ki je na njem označeno. Če
zavarovana oseba v času, ki ji je bil določen za zdraviliško
zdravljenje, zaradi bolezni ali zaradi drugih utemeljenih razlogov ne more v zdravilišče ali je zdravljenje prekinjeno, mora o
tem obvestiti zavod in zdravilišče, kamor je bil napotena. V
utemeljenih primerih sme oseba s soglasjem imenovanega
zdravnika uresničiti pravico do zdraviliškega zdravljenja tudi v
poznejšem roku, vendar najpozneje v 3 mesecih.
200. člen
(1) Imenovani zdravnik napoti zavarovano osebo v zdravilišče, ki je usposobljeno za opravljanje predpisanih rehabilitacijskih postopkov oziroma storitev in nudi zavodu najugodnejše pogoje, kar zadeva kvaliteto storitev, standarda in
pogojev nastanitve, cene in drugih pogojev.
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(2) Zavarovana oseba lahko zahteva zdravljenje v drugem zdravilišču, kot je določil imenovani zdravnik, če je
zdravilišče usposobljeno za storitve, ki jih je odobrila komisija.
201. člen
(1) Zdravniki v zdraviliški zdravstveni dejavnosti smejo v
breme obveznega zdravstvenega zavarovanja opravljati le
storitve, ki sodijo v standard, ki je določen v sklepu. Večji
obseg ali druge storitve lahko opravijo le s predhodnim
soglasjem imenovanega zdravnika, ki je zavarovano osebo
napotila na zdraviliško zdravljenje.
(2) Osebni zdravnik lahko prenaša pooblastila iz 80.
člena zakona na zdravnike v zdraviliški dejavnosti le, če
imajo zdravilišča dovoljenje in koncesijo za opravljanje specialistične dejavnosti ter pogodbo z zavodom.
XIII/8. Uveljavljanje pravic do zdravil na recepte
202. člen
(1) Zavarovanim osebam predpisujejo zdravila na recept osebni zdravniki oziroma tudi drugi zdravniki, ki imajo
za to ustrezna pooblastila. Zdravnik, ki ni osebni zdravnik
zavarovane osebe, sme predpisovati le zdravila s svojega
delovnega področja in v skladu s pooblastili osebnega zdravnika in pravili.
(2) Zdravila, ki so predpisana na recept je dovoljeno
predpisovati in izdajati le ambulantno zdravljenim zavarovanim osebam.
(3) Zdravilo, ki je predpisano na recept, lahko zavarovana oseba nabavi v katerikoli lekarni v Republiki Sloveniji,
ki ima z zavodom sklenjeno pogodbo.
(4) Za posamezna zdravila, ki imajo posebno oznako
na sklepu o razvrstitvi zdravil, lahko zavod zahteva predhodno mnenje strokovne komisije ali potrditev recepta. Osebni
zdravniki lahko ta zdravila predpisujejo le kot nadaljevanje
zdravljenja na osnovi izvida specialista v priporočenem trajanju zdravljenja in priporočenih odmerkih.
(5) Za ampulirana zdravila za samozdravljenje, ki so
opredeljena na listah zdravil, z izjemo insulina, lahko zavod
zahteva za vsak posamični primer zdravljenja predhodno
mnenje posebne strokovne komisije zavoda.
(6) Zdravila, ki jim zavod določi omejitev predpisovanja, smejo zdravniki predpisovati v breme zdravstvenega
zavarovanja le v okviru teh omejitev.
(7) Za zdravila iz petega in šestega odstavka tega člena
lahko zavod uvede potrjevanje receptov na pristojni službi
zavoda, kar označi ob razvrstitvi zdravil na liste.
203. člen
(1) Zdravila, ki so predpisana na recept, ki jih zavarovanim osebam zagotavlja zavod, se predpisujejo na enotnem
receptnem obrazcu.
(2) Obliko in vsebino receptnega obrazca iz prejšnjega
odstavka določi zavod. Na ta receptni obrazec se ne predpisujejo zdravila, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja,
niti zdravila za samoplačnike.
204. člen
(1) Recept je strokovna in javna listina. Predstavlja naročilo zdravnika farmacevtu, ki naj pripravi oziroma izda zdravilo zavarovani osebi in je tudi dokument za obračun obveznosti zavoda oziroma zavarovane osebe do lekarne.
(2) Recept mora biti izpolnjen v skladu z določbami
pravilnika o natančnejši opredelitvi, načinu razvrščanja, predpisovanja in izdajanja zdravil za uporabo v humani medicini,
temi pravili ter drugimi splošnimi akti zavoda.
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205. člen
(1) Zdravnik, ki predpiše zdravilo, mora recept opremiti
s svojim žigom in žigom zdravstvenega zavoda, če je zaposlen v njem. Prav tako mora vpisati datum, ko je recept
predpisal, ter ga lastnoročno podpisati.
(2) Zdravnik mora vnesti v zdravstveno dokumentacijo
zavarovane osebe podatke o zdravilih, ki so predpisana na
recept, njihovi jakosti, odmerjanju in količini, v kateri so bila
predpisana.
(3) Zdravnik mora zavarovani osebi posebej pojasniti, s
katere liste so predpisana zdravila oziroma jo opozoriti na
morebitna doplačila.
(4) Recept mora biti napisan ali natiskan čitljivo in neizbrisljivo.
206. člen
Na en receptni obrazec se sme predpisati samo eno
zdravilo za eno osebo. Pri tem zdravnik predpiše med enakovrednimi zdravili tisto, ki je cenejše.
207. člen
Na recept je v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja mogoče predpisati le zdravila:
1. ki jih določa poseben zakon in so razvrščena na listo
zdravil, ki se smejo predpisovati v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja;
2. ki se izdelajo v lekarni po predpisu zdravnika.
208. člen
Ob izdaji zdravila mora farmacevt zavarovano osebo seznaniti s pravilno in varno uporabo zdravila. Ob tem jo mora
opozoriti na morebitne škodljivosti zdravila v primeru, če jih
ne bo uporabljala v skladu z navodili.
209. člen
(1) Farmacevt mora izdati zdravilo v skladu s predpisom
na receptu, v skladu s predpisi in temi pravili.
(2) Farmacevt ne sme v breme zavoda izdati zdravila na
recept:
1. ki ni izpolnjen v skladu s pravilnikom o natančnejši
opredelitvi, načinu razvrščanja, predpisovanja in izdajanja
zdravil za uporabo v humani medicini, pravili ter drugimi splošnimi akti zavoda;
2. na katerem so nerazumljiva oziroma nejasna navodila, kar zadeva uporabo zdravila;
3. če je minilo več kot 30 dni od dne, ko ga je zdravnik
predpisal;
4. če je minilo več kot 3 dni od dneva, ko je zdravnik
predpisal protimikrobno zdravilo;
5. za katerega ugotovi oziroma ve, da ga je predpisal
zdravnik izven svojega delovnega področja.
(3) Ob izdaji zdravila mora farmacevt opremiti recept z
žigom lekarne in datumom izdaje zdravila ter se podpisati.
(4) Farmacevt izda gotova zdravila in galenske izdelke
samo v originalnem pakiranju. Izda tisto originalno pakiranje,
ki je najbližje predpisani količini zdravila, vendar ne preko
količine, navedene v 58. členu teh pravil.
(5) Zdravilo iz četrtega odstavka 202. člena sme farmacevt izdati v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
samo, če je recept potrdil zavod.
210. člen
(1) Zavod za posameznega zdravnika lahko določi letno
zgornje število receptnih obrazcev in finančni limit za predpisovanje zdravil.
(2) Izjemoma lahko v breme zavoda predpisujejo zdravila
na recept zase in svoje družinske člane tudi zdravniki, ki niso
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osebni zdravniki teh zavarovanih oseb oziroma od teh zdravnikov niso prejeli pooblastila za predpisovanje zdravil na recept.
To so zdravniki, ki so delali in se upokojili v Sloveniji, zdravniki
zaposleni v zavodu, zavodih za zdravstveno varstvo, Inštitutu za
varovanje zdravja, inštitutih Medicinske fakultete, v zdraviliški
dejavnosti, visokih in višjih zdravstvenih šolah in državni upravi.
Tem dodeli zavod na zaprosilo 50 kosov receptnih obrazcev na
leto. Ti receptni obrazci imajo žig zavoda.
XIII/9. Uveljavljanje pravic do medicinsko-tehničnih
pripomočkov
211. člen
(1) Zavarovana oseba je upravičena do medicinsko-tehničnega pripomočka iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če potrebo po njih ugotovi zdravnik, ki je pooblaščen za
njihovo predpisovanje, in pri tem upošteva strokovne kriterije
in priporočila ali o tem odloči imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija.
(2) Med pripomočke iz prejšnjega odstavka ne štejejo
zobnoprotetični pripomočki oziroma nadomestki.
212. člen
(1) Za predpisovanje medicinsko-tehničnih pripomočkov so pooblaščeni:
1. osebni zdravnik za:
– materiale za zdravstveno nego na domu, bergle, hodulje, navleke za krn, nepodložene usnjene rokavice, voziček
za prevoz bolnika, toaletni stol, trapez za obračanje, tri ali
štirinožne palice, sobno dvigalo oziroma dvigalo za kopalnico, elastomerno črpalko in potrošne materiale za inzulinsko
črpalko in belo palico za slepe;
– pripomočke iz 89. člena pravil, razen elastičnih rokavic, potrebnih po radikalni operaciji dojke, elastičnih kompresijskih nogavic, merilca pretoka zraka, mehanskega injektorja za zdravljenje sladkorne bolezni in razpršilca zraka
(inhalatorja);
– pripomočke iz 90. člena pravil;
2. specialisti okulisti za pripomočke iz 5. točke prvega
odstavka 75., 78., 79., 80., 81., 82., 83. in 84. člena pravil;
3. specialisti otorinolaringologi za pripomočke iz 85.,
87. in 88. člena pravil;
4. za ostale pripomočke specialisti s svojega delovnega
področja.
(2) Pripomočke iz 1. točke prejšnjega odstavka lahko
predpisujejo tudi specialisti, če jih zato pooblastijo osebni
zdravniki zavarovanih oseb z napotnico.
(3) Pripomočke, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe ter individualna aplikacija oziroma prilagoditev pripomočka, med katere ne štejejo nastavitve sestavnih delov pripomočka ali montaža dodatka k pripomočku,
lahko predpisujejo v okviru svoje terciarne dejavnosti le zdravniki – specialisti Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo
oziroma drugega zdravstvenega zavoda, ki je pooblaščen za
opravljanje ustrezne terciarne dejavnosti. Seznam teh pripomočkov določi minister pristojen za zdravje.
(4) Ko osebni zdravnik oceni, da bi zavarovana oseba
potrebovala in bila upravičena do pripomočka, za predpisovanje katerega ni pooblaščen, pošlje zavarovano osebo z napotnico k pooblaščenemu zdravniku – specialistu.
(5) Medicinsko-tehnični pripomočki se predpisujejo z
naročilnico. Obrazec naročilnice predpiše zavod.
(6) Zavarovana oseba mora naročilnico predložiti lekarni
ali pravni ali fizični osebi, ki opravlja promet z medicinskotehničnimi pripomočki na drobno v specializiranih prodajalnah v 30 dneh od izdaje. Zavod s pogodbo z izvajalcem
določi najdaljši rok dobave oziroma izdelave pripomočka.
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213. člen
(1) Pooblaščeni zdravnik mora na naročilnici označiti
šifro in naziv medicinsko-tehničnega pripomočka. Šifrant določi upravni odbor zavoda.
(2) Če je potrebno izdelati predpisani pripomoček posebej za zavarovano osebo ali gre pri njem za določene posebnosti, mora zdravnik na naročilnici opredeliti zahtevane medicinsko-tehnične in medicinske elemente, specifičnosti v
izdelavi, drugačne materiale in podobno.
(3) Ko zdravnik na naročilnico predpiše pripomočke, za
katere trajnostna doba ni določena, mora na naročilnici označiti količino pripomočkov in obdobje, za katero te pripomočke predpisuje.
214. člen
(1) Imenovani zdravnik na predlog pooblaščenega zdravnika odloča o pravici do zahtevnejših medicinsko tehničnih
pripomočkov. O svoji odločitvi imenovani zdravnik izda sklep.
(2) Seznam zahtevnejših medicinsko-tehničnih pripomočkov, o katerih odloča s sklepom imenovani zdravnik,
določi upravni odbor zavoda.
215. člen
Imenovani zdravnik na predlog zdravnika, pooblaščenega za predpis odloča o upravičenosti do medicinsko-tehničnega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe. O svoji odločitvi izda sklep. Imenovani zdravnik medicinsko-tehnični
pripomoček pred iztekom trajnostne dobe odobri, če ugotovi, da je pri zavarovani osebi prišlo do takšnih anatomskih ali
funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je postal pripomoček
neuporaben in se ga ne da popraviti ali predelati.
216. člen
(1) Zavarovana oseba si predpisani pripomoček nabavi v
breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v lekarni ali pri
pravni ali fizični osebi, ki opravlja promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni in ima z
zavodom sklenjeno pogodbo. Zavod lahko v svojih aktih določi, v katerih primerih zavarovana oseba neposredno sama
poravna stroške medicinsko-tehničnega pripomočka v lekarni ali pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni in uveljavlja povračilo pri zavodu.
(2) Lekarna ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni mora ob pogojih iz prejšnjega odstavka zagotavljati pripomočke, ki se smejo dajati v promet v skladu z
zakonom in izvedbenimi predpisi.
(3) Zavod ne prevzema obveznosti plačila za pripomočke, ki bi bili dani v promet v nasprotju s tem členom.
(4) Zavod prav tako ne prevzame obveznosti plačila stroškov vzdrževanja za pripomoček, ki si ga zavarovana oseba
po določilih tretjega odstavka 136. člena pravil nabavi v tujini.
Prav tako ne prevzame obveznosti plačila novega pripomočka, če tak pripomoček postane neuporaben pred iztekom
njegove trajnostne dobe.
(5) Za popravila pripomočkov iz prvega odstavka 66.
člena izda naročilnico osebni zdravnik, ki označi, kdaj je
zavarovana oseba medicinsko-tehnični pripomoček prejela.
217. člen
Lekarna ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z
medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializiranih prodajalnah sta dolžna zavarovani osebi ob izročitvi pripomočka dati vsa ustrezna navodila o uporabi in ravnanju z njim.
Izstaviti morata garancijski list oziroma garancijo za izdelek. V
garancijski dobi mora lekarna ali pravna ali fizična oseba, ki
opravlja promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na dro-
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bno v specializirani prodajalni nositi vse stroške popravil oziroma reklamacij zaradi neustrezne izdelave pripomočka, okvar
ali poškodb zaradi neprimernih materialov, napak v proizvodnji in podobno.
218. člen
Kadar pooblaščeni zdravnik predpiše zavarovani osebi
pripomoček, ki ga zavod po določilih 97. člena pravil da v
izposojo, ji zdravnik da tudi navodila, kje in na kakšen način
ga lahko dobi v izposojo.
XIII/10. Uveljavljanje pravic v tujini in napotitve na
zdravljenje
219. člen
(1) Zavarovani osebi izda zavod na njeno zahtevo listino, s katero lahko uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev
med bivanjem in delom v tujini, če odhaja v državo, s katero
ima Republika Slovenija sklenjeno meddržavno pogodbo
oziroma drugo listino. Delavce, ki jih napoti na delo ali
strokovno izpopolnjevanje, mora zavezanec v primeru, da
bo delo ali usposabljanje trajalo več kot 3 mesece, prijaviti
zavodu.
(2) Če odhaja zavarovana oseba v tujino na lastno željo,
da bi se tam zaposlila, mora pri zavodu zavarovati svoje družinske člane, če jim niso zagotovljene pravice z njegovim
zdravstvenim zavarovanjem v tujini.
220. člen
(1) Zavod izda listino iz prejšnjega člena po opravljenem
zdravniškem pregledu in ugotovitvi zdravnika, praviloma specialista medicine dela, da je zavarovanec sposoben za delo v
tujini. Zavod lahko upošteva ugotovitve zdravniškega pregleda, ki je bil pred odhodom zavarovanca opravljen na zahtevo
kakšnega drugega organa. Takšno potrdilo oziroma pregled
velja 3 mesece. Če oseba po mnenju zdravnika ni sposobna
za delo v tujini, ji zavod ne izda listine. Če z zavarovancem
odidejo v tujino tudi njegovi družinski člani, morajo opraviti
zdravniški pregled.
(2) Zavarovana oseba, ki pred odhodom v tujino ne
predloži zdravniškega spričevala, ima v tujini pravico le do
nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči.
(3) Če je potrebno pregledati zavarovano osebo, ki je že
v tujini, se lahko ta pregled opravi v javnem zdravstvenem
zavodu v tuji državi.
221. člen
(1) Zavod določi veljavnost listine v posameznem primeru. Listino izda:
1. zavarovancu, ki je napoten na delo v tujino, in njegovim družinskim članom največ za čas predvidenega dela v
tujini;
2. zavarovanim osebam, ki študirajo ali so na strokovnem izpopolnjevanju v tujini, nimajo pa lastnosti delavca, največ za študijsko leto oziroma za predvideno dobo študija ali
izpopolnjevanja v tujini;
3. zavarovanim osebam, ki so na zasebnem ali na službenem potovanju v tujini, največ za 3 mesece;
(2) Listina vsebuje tudi podrobnejše pogoje za uveljavljanje pravic zavarovane osebe do zdravstvenih storitev v tujini.
222. člen
Zavarovancu, ki je zaposlen v tujini in je dolžan sam
plačevati zavodu prispevke za obvezno zavarovanje, sporoči
zavod ali od njega pooblaščeni organ višino prispevne stopnje oziroma njegovo konkretno obveznost. Plačilo teh obveznosti je pogoj za uveljavljanje pravic zavarovanca.
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223. člen
Zavod povrne zavarovani osebi stroške zdravljenja, zdravil, pripomočkov in stacionarne obravnave v tujini v skladu s
pravili, razen če ni z meddržavno pogodbo drugače določeno. Zavod se lahko v državah, s katerimi Slovenija nima sklenjene meddržavne pogodbe, z diplomatsko-konzularnim ali
drugim predstavništvom dogovori, da ta poravna stroške
zdravljenja, ki mu jih nato zavod povrne. V ta namen lahko
zavod zagotovi predstavništvu sredstva za plačilo zdravstvenih
storitev. Podrobnejše opredelitve glede plačila stroškov, določanja cen zdravstvenih storitev, izplačila denarnih dajatev, se
določijo z medsebojno pogodbo.
224. člen
Zavarovana oseba, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vloži zahtevo za napotitev na zdravljenje, pregled ali
preiskavo v tujino, skladno s 135. členom pravil na zavod.
225. člen
O zahtevi iz prejšnjega člena odloči imenovani zdravnik
zavoda. Pred odločitvijo o upravičenosti napotitve na zdravljenje, pregled ali preiskavo v tujini pridobi pisno mnenje ustrezne klinike oziroma instituta o tem, da so v R Sloveniji izčrpane
možnosti zdravljenja bolezni ali stanja zavarovane osebe in da
je z zdravljenjem v tujini pričakovati uspešno zdravljenje ali
vsaj preprečitev slabšanja zdravstvenega stanja. Kliniko ali
inštitut zaprosi tudi za mnenje o predvidenem trajanju zdravljenja, pregleda ali preiskave, potrebi po spremstvu, o vrsti
prevoza in o zdravniku, bolnišnici ali kliniki, ki bi lahko zagotovila predlagano zdravljenje, pregled ali preiskavo v tujini.
226. člen
(1) Na podlagi mnenja klinike oziroma inštituta, druge
zdravstvene dokumentacije in morebitnega pregleda zavarovane osebe izda imenovani zdravnik sklep s katerim odloči o
upravičenosti napotitve na zdravljenje, pregled ali preiskavo v
tujini. V primeru, da je zavarovana oseba upravičena do zdravljenja, pregleda ali preiskave v tujini, imenovani zdravnik s
sklepom odloči tudi o pravici do spremstva in vrsti prevoznega sredstva.
(2) Za izplačilo akontacije potnih stroškov in morebitnih
stroškov zdravljenja, pregleda ali preiskave v tujini ter povračilo potnih stroškov in morebitnih stroškov zdravljenja, pregleda ali preiskave v tujini, je pristojna območna enota zavoda,
kjer ima zavarovana oseba urejeno zdravstveno zavarovanje.
(3) Na podlagi sklepa imenovanega zdravnika o upravičenosti napotitve na zdravljenje, pregled ali preiskavo v tujini
Direkcija zavoda izpelje postopek sprejema zavarovane osebe na zdravljenje in drugih s tem povezanih opravil, izda
potrdilo o prevzemu stroškov zdravljenja, pregleda ali preiskave v tujini ali zagotovi plačilo akontacije teh stroškov tuji
zdravstveni ustanovi in pripravi dokončni obračun stroškov
zdravljenja pregleda ali preiskave v tujini.
227. člen
V primeru, da zdravstveni zavod iz tujine, kjer je bilo
opravljeno zdravljenje predlaga, da se prvi kontrolni pregled
opravi v tujini, ni potrebno mnenje klinike oziroma inštituta v R
Sloveniji. Za morebitne nadaljnje kontrolne preglede v tujini je
potrebno izpeljati ponoven postopek, določen za napotitev
na zdravljenje v tujini.
228. člen
Zavarovana oseba uveljavlja zahteve po pripomočkih in
preiskavah organskega tkiva za transplantacije in v druge
namene v tujini po enakem postopku, kot je določen za
napotitev na zdravljenje v tujino.
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XIII/11. Uveljavljanje pravic do nadomestila plače
229. člen
(1) Nadomestila plač v času začasne zadržanosti od dela
in druge denarne dajatve se izplačujejo brez posebnih pisnih
zahtevkov ali vlog. Upravičenci jih uresničujejo z listinami, na
podlagi katerih je možno obračunati in izplačati denarne prejemke. Obliko in vsebino listin določi zavod s splošnim aktom.
(2) Nadomestila plač izplačujejo delavcem v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja njihovi delodajalci. Zavod
povrne delodajalcem izplačana nadomestila po predložitvi zahtevka, kateremu morajo priložiti:
– pravilno in popolno izpolnjeno potrdilo o upravičeni
zadržanosti od dela; hrbtno stran navedenega potrdila pa
lahko nadomesti računalniško izpisana specifikacija zahtevka, ki vključuje vse podatke, zahtevane na hrbtni strani potrdila, in je potrjena z žigom in podpisom odgovornega delavca
pri delodajalcu;
(3) V primeru, ko delodajalec zahteva refundacijo nadomestila za dan, ko delavec prostovoljno daruje kri, je delodajalec zahtevi za refundacijo dolžan priložiti potrdilo na posebnem obrazcu, ki ga predpiše Zavod o tem, da je delavec
daroval kri;
(4) Zavod povrne delodajalcu izplačana nadomestila
po predložitvi zahtevka in dokumentacije iz prejšnjih dveh
odstavkov. Zavod delodajalcu ne poravna obračunanih nadomestil plač:
– če jih ni izplačal delavcem, ki so bili do njih upravičeni;
– če ni izkazano, da je delodajalec plačal delavcu iz
lastnih sredstev nadomestilo plače za 120 delovnih dni v
koledarskem letu v primeru začasne nezmožnosti delavca za
delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ali če ne izkaže, da
gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste
bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, do 30 dni, in je
v posameznem primeru prekinitev med in eno in drugo odsotnostjo manj kot 10 delovnih dni (recidiv);
– če v primerih začasne nezmožnosti za delo, ko gre
nadomestilo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja,
ni odločal imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija, da je
zadržanost od dela utemeljena.
(5) Drugim zavarovancem izplača nadomestilo plače zavod po predložitvi listin ali najpozneje v 15 dneh.
230. člen
(1) Listino, s katero zavarovanec uveljavlja nadomestilo
plače, izstavi zdravnik, ki je pristojen za ugotavljanje začasne
zadržanosti od dela, na podlagi svoje ocene o upravičenosti
zadržanosti oziroma na podlagi sklepa imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije. V primeru uveljavljanja nadomestila plače za dan darovanja krvi na podlagi 169. člena zakona o delovnih razmerjih izstavi listino s katero zavarovanec
uveljavlja nadomestilo plače zdravstveni zavod, ki opravlja
dejavnost jemanja krvi.
(2) Listino je potrebno izpolniti v skladu z navodili za
njeno izpolnjevanje.
231. člen
(1) V primeru, da je zavarovanec najprej zadržan od dela
zaradi posledic dajanja organov oziroma tkiva za presaditev
drugi osebi, zaradi poškodb, ki so nastale pri aktivnostih iz
18. člena zakona, nege ožjega družinskega člana, zaradi
izolacije ali spremljanja zavarovane osebe, poslane v drug
kraj, nato pa brez prekinitve še zaradi bolezni oziroma poškodbe, ki ni posledica prej navedenih vzrokov, se dnevi
zavarovančeve zadržanosti od dela ne seštevajo.
(2) Dnevi zadržanosti od dela zaradi nezmožnosti za delo
zavarovanca zaradi ene diagnoze in nadaljevanje nezmožnosti
zaradi druge diagnoze brez prekinitve se seštevajo. Če gre za
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prekinitev začasne nezmožnosti za delo pri isti ali različnih
diagnozah, se dnevi zadržanosti od dela ne seštevajo.
232. člen
Zadržanost zavarovanca od dela nastopi z dnem, ko
osebni zdravnik na podlagi pregleda ugotovi, da začasno ni
sposoben opravljati svojega dela zaradi bolezni ali poškodbe
oziroma z dnem, ko ugotovi potrebo po negi ožjega družinskega člana oziroma drug razlog za zadržanost od dela iz
prejšnjega člena. Osebni zdravnik lahko le izjemoma oceni
zavarovančevo začasno zadržanost od dela za nazaj, vendar
največ za 3 dni od dneva, ko se je zavarovanec zglasil pri
njem, razen če osebni zdravnik zaradi praznikov ni bil dosegljiv v tem času. Če je bil zavarovanec v bolnišnici ali če je
zbolel v tujini, in v drugih utemeljenih primerih, ko ni mogel do
osebnega zdravnika oziroma mu ni mogel sporočiti razlogov
za zadržanost, imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija
oceni odsotnost, daljšo od 3 dni.
233. člen
(1) Osebni zdravnik ali imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija opredeli začasno zadržanost od dela z datumom
njenega začetka in zaključka.
(2) Osebni zdravnik ali imenovani zdravnik ali zdravstvena
komisija morata zavarovancu dati navodila o ravnanju v času
zadržanosti od dela (režim življenja, strogo ležanje, počitek,
sprehodi...). V času zadržanosti od dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege mora zavarovanec, ki se zdravi doma v času
takšne zadržanosti biti na svojem domu. Odsotnost z doma je
možna ob odhodu na zdravniški pregled, terapijo oziroma v
primerih, ko odsotnost ne vpliva negativno na potek zdravljenja
oziroma, če zdravnik ali imenovani zdravnik ali zdravstvena
komisija to odredita ali dovolita. Za odhod izven kraja bivanja je
vedno potrebna odobritev osebnega zdravnika. V primerih kršenja navodil mora imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija
pozvati zavarovano osebo na sejo senata in ugotoviti ali so še
podani razlogi za začasno nezmožnost za delo.
234. člen
(1) Če se zavarovanec ali delodajalec ne strinjata z ugotovitvijo osebnega zdravnika glede zavarovančeve začasne
zadržanosti od dela do 30 dni, lahko v roku 3 dni od dne, ko
sta bila z oceno seznanjena, zahtevata presojo s strani imenovanega zdravnika. Ne glede na vloženo zahtevo, se mora
zavarovanec ravnati po mnenju osebnega zdravnika. Odločitev imenovanega zdravnika velja le za naprej, za nazaj pa le v
primerih iz 232. člena.
(2) Zavarovanec ali delodajalec lahko vložita zahtevo iz
prvega odstavka tega člena neposredno pri krajevno pristojnem imenovanem zdravniku zavoda. V tem primeru imenovani zdravnik zahteva od osebnega zdravnika zavarovančevo
medicinsko dokumentacijo. Če zavarovanec ali delodajalec
vložita zahtevo za presojo pri osebnem zdravniku, jo mora ta
skupaj z medicinsko dokumentacijo posredovati imenovanemu zdravniku zavoda še isti dan.
235. člen
(1) Osebni zdravnik mora zavarovanca vsaj 3 dni pred
pretekom zadržanosti od dela, katere ugotavljanje sodi v njegovo pristojnost oziroma v primeru recidiva iz četrtega odstavka 229. člena napotiti k imenovanemu zdravniku zavoda,
če oceni, da še vedno ni sposoben za svoje delo oziroma, da
so še podani razlogi za zadržanost od dela zaradi nege ožjega družinskega člana.
(2) O začasni nezmožnosti za delo odloča imenovani
zdravnik, ki je pristojen po sedežu osebnega zdravnika zavarovanca.
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236. člen
Predlog ali zahtevo za presojo ocene osebnega zdravnika, medicinsko in drugo dokumentacijo pregleda imenovani
zdravnik in po potrebi zahteva od osebnega zdravnika njeno
dopolnitev ali obrazložitev. Istočasno oceni, ali je potrebno
zavarovanca klicati na pregled. V tem primeru povabi zavarovanca na pregled, sicer pa imenovani zdravnik odloči o začasni nezmožnosti za delo na podlagi medicinske in druge
dokumentacije.
237. člen
(1) Pregled pri imenovanem zdravniku ali zdravstveni komisiji mora biti opravljen v primeru, če to zahteva zavarovanec.
(2) Če se zavarovanec ne odzove na pregled, odloči
imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija na podlagi razpoložljive dokumentacije.
238. člen
(1) Imenovani zdravnik mora izdati sklep o začasni zadržanosti od dela najpozneje v 15 dneh po prejemu zahteve
oziroma predloga osebnega zdravnika.
(2) Sklep imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije, ki ga prejme delodajalec ne sme navajati podatkov o
zdravstvenem stanju zavarovanca. Zavarovanec mora ravnati
v skladu s prejetim sklepom od dneva prejema sklepa dalje.
239. člen
(1) Če se zavarovanec ali delodajalec ne strinjata s sklepom imenovanega zdravnika, se lahko zoper sklep pritožita.
Pritožba se vloži pri imenovanemu zdravniku, ki je izdal sklep,
v roku 15 dni po prejemu sklepa.
(2) Imenovani zdravnik mora zdravstveni komisiji po prejemu pritožbe posredovati vso dokumentacijo o zavarovancu,
vključno z izpodbijanim sklepom, praviloma isti dan. Če je
imenovani zdravnik osebnemu zdravniku že vrnil zavarovančevo dokumentacijo, zahteva zdravstvena komisija medicinsko dokumentacijo od le-tega.
240. člen
Zdravstvena komisija lahko pred odločitvijo povabi zavarovanca na pregled. Če se zavarovanec pisnemu vabilu ne
odzove, se obravnava njegova zadržanost od dela na podlagi
medicinske dokumentacije.
241. člen
(1) Če zdravstvena komisija v nasprotju s sklepom imenovanega zdravnika odloči, da so podani razlogi za zadržanost od dela, veljajo takšne ugotovitve praviloma za naprej, za
nazaj pa največ od dneva, ki je določen v sklepu imenovanega zdravnika, razen če zdravstvena komisija določi, kdaj je
zadržanost od dela nastopila.
(2) Če zdravstvena komisija odloči v nasprotju s sklepom imenovanega zdravnika, da niso podani razlogi za zavarovančevo nezmožnost za delo, velja ta sklep za naprej. V
tem primeru ni mogoče odpraviti že uveljavljene zadržanosti
od dela.
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(2) Če sklepa ne izda v roku iz prejšnjega odstavka,
lahko zavarovana oseba ali delodajalec vložita tožbo pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
244. člen
Sklepi, izdani s strani imenovanega zdravnika oziroma
zdravstvene komisije, so za zavarovance in njihove osebne
zdravnike obvezni. Osebni zdravnik ne more ugotoviti pri
zavarovancu začasne zadržanosti od dela zaradi iste bolezni
oziroma stanja, za katero je imenovani zdravnik oziroma
zdravstvena komisija ugotovila, da ni več utemeljena, in od
izdaje zadnjega sklepa še ni preteklo 30 dni. To lahko stori
le izjemoma, če gre za nenadno in nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovanca, kar dokazuje z dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je prišlo do poslabšanja
zdravstvenega stanja. V tem primeru mora osebni zdravnik
zavarovanca še isti dan napotiti na obravnavo k imenovanemu zdravniku. Če imenovani zdravnik ne ugotovi razlogov za
zadržanost od dela, velja ta ugotovitev za naprej.
245. člen
(1) Če je zavarovanec začasno nezmožen za delo dalj
časa, mora imenovani zdravnik odločiti o njegovi delazmožnosti praviloma vsaka 2 meseca, razen če že v naprej oceni,
da bo upravičena odsotnost z dela trajala dalj časa.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko imenovani zdravnik odloči o zavarovančevi začasni nezmožnosti
za delo tudi prej. V tem primeru praviloma pokliče zavarovanca na pregled.
246. člen
Osebni zdravnik oziroma imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija sta dolžna napotiti zavarovanca na invalidsko
komisijo, če ocenita, da ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja, ki bi mu omogočilo tudi povrnitev njegove delovne zmožnosti. To morata storiti tudi, če je zavarovanec zadržan od dela zaradi bolezni ali poškodbe neprekinjeno eno
leto poln delovni čas, ali delovni čas, krajši od polnega.
XIII/12. Uveljavljanje pravic do povračil potnih stroškov,
pogrebnine in posmrtnine
247. člen
(1) Zavarovana oseba uveljavlja povračilo potnih stroškov pri zavodu ali delodajalcu. Utemeljenost zahteve izkaže
s predpisano listino, ki jo izda osebni ali napotni zdravnik. Na
listini mora biti naveden dan oziroma čas, ko je bila zavarovana oseba na pregledu oziroma preiskavi v drugem kraju, kar
potrdi izvajalec, ki jo je sprejel na pregled ali zdravljenje.
(2) Če stroške iz prvega odstavka zavarovani osebi izplača delodajalec, uveljavlja povračilo zneska pri zavodu.

242. člen
(1) Če zdravstvena komisija ne ugotovi razlogov za zadržanost od dela, se smiselno uporabljajo določbe 234. in
238. člena pravil.
(2) Zavarovanec se mora ravnati v skladu s prejetim
sklepom zdravstvene komisije tudi v primeru, če je vložil tožbo pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

248. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do pogrebnine na podlagi dokazila o smrti zavarovane osebe, njene kartice zdravstvenega zavarovanja ter računa za opravljeni pogreb. Če ni
mogoče predložiti računa, se višina pogrebnine določi na
podlagi pisne izjave upravičenca o višini stroškov. Pogrebnino izplača delodajalec oziroma zavod, ali izvajalec pogrebne dejavnosti, če ima zavod z njim sklenjeno posebno
pogodbo.

243. člen
(1) Zdravstvena komisija je dolžna izdati svoj sklep o
zadržanosti od dela najpozneje v 15 dneh od prejema popolne pritožbe.

249. člen
Zavarovana oseba uveljavlja posmrtnino na podlagi dokazila o smrti zavarovanca in drugih listin. Posmrtnino izplača
delodajalec oziroma zavod.
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XIII/13. Druge določbe pri uveljavljanju pravic
zavarovanih oseb
250. člen
Izvajalci morajo zavarovanim osebam takoj nuditi zdravstvene storitve. Pri nudenju zdravstvenih storitev, ki niso nujne, morajo:
1. voditi knjigo čakajočih po zdravnikih za vsako področje in enoto zdravstvenega zavoda;
2. vpisovati zavarovane osebe v knjigo čakajočih po
vrstnem redu njihove prijave na pregled, preiskavo ali poseg
in jih obravnavati po tem vrstnem redu. Izjemo predstavljajo le
medicinske indikacije ali prioritete, dogovorjene s pogodbo
med izvajalcem in zavodom;
3. omogočiti zavarovani osebi in zavodu vpogled v knjigo čakajočih.
251. člen
Zavarovana oseba ima pravico izvedeti ob prihodu k
izvajalcu, kolikšna je čakalna doba za storitev, ki jo potrebuje
oziroma kdaj bo storitev lahko opravljena. Če ji drug izvajalec
v skladu s pravili omogoči storitev v krajšem času, je to utemeljen razlog, da uveljavi storitev pri njem.
252. člen
(1) Izvajalec ne sme zavarovani osebi zaračunati nikakršnih doplačil za delež vrednosti storitev iz obveznega zavarovanja, kar zadeva vrsto storitev, njihov standard, trajnostno
dobo in podobno.
(2) Izvajalec lahko zahteva plačilo ali doplačilo, kadar
zavarovana oseba zahteva ali predhodno soglaša, da se storitev oziroma pripomoček uveljavi v višjem oziroma drugačnem
standardu za:
1. razliko v ceni pripomočka, če zavarovana oseba zahteva pripomoček v višji vrednosti kot ga določa cenovni
standard;
2. razliko v ceni storitve izvajalca, kadar je ta na podlagi
pogodbe z zavodom višja od cenovnega standarda zanjo;
3. razliko v ceni zobnoprotetičnih nadomestkov oziroma
storitev, izdelanih iz materialov, ki niso standardni;
4. razliko v ceni za nemedicinski del oskrbnega dne
(stroški nastanitve in prehrane), če zavarovana oseba na lastno zahtevo biva v sobi, ki presega standard ali zahteva
posebno postrežbo in nego. V tem primeru lahko doplačilo
dosega razliko med ceno nemedicinskega dela oskrbnega
dne, določenega s pogodbo med zavodom in izvajalcem, ter
ceno za višji standard tega dela oskrbnega dne;
5. razliko v ceni storitev, določeni s pogodbo med zavodom in izvajalcem, in ceno, ki jo le-ta določi ta za storitve,
opravljene na zahtevo zavarovane osebe v nočnem času (med
20. in 6. uro), ob nedeljah in praznikih in ne gre za nujne
zdravstvene storitve;
6. doplačilo k ceni za pregled na primarni ravni v primerih, ko si ženska izbere svojega ginekologa v terciarni ustanovi, če je bil pregled opravljen izven rednega delovnega časa
izvajalca;
7. celotno ceno storitev, ki jih zavarovana oseba uveljavlja pri zdravniku, ki ni njen osebni zdravnik in ne gre za nujno
zdravljenje in nujno medicinsko pomoč;
8. celotno ceno storitve za preglede in storitve, opravljene pri specialistih brez napotnice osebnega oziroma napotnega zdravnika, če ne gre za nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč ali za primere, ko je s pravili določeno, da
napotnica ni potrebna;
9. celotno vrednost medicinsko-tehničnega pripomočka in zobnoprotetičnega nadomestka, ki ga zavarovana oseba zahteva pred iztekom trajnostne dobe, razen v primerih,
določenih v 123. členu pravil. Za pripomočke lahko izvajalec
zahteva plačilo v celoti, če je zavarovana oseba pripomoček
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izgubila, pokvarila ali ga je z neustreznim ravnanjem ali ravnanjem v nasprotju z navodili uničila;
10. celotno vrednost storitev, opravljenih na zahtevo
zavarovane osebe zaradi uveljavljanja njenih zahtev in pravic
na drugih področjih in na zahtevo drugih pravnih oseb (npr.
zavarovalnice, sodišča, delodajalci, Zavod za invalidsko in
pokojninsko zavarovanje, organizatorji raznih prireditev itd.);
11. celotno ceno storitev, če ne predloži kartice zdravstvenega zavarovanja oziroma drugega dokumenta, iz katerega bo razvidna njegova identiteta ob pisnem zagotovilu, da ji
bo denar povrnil, če bo izkazala, da je imela v času uveljavljanja zdravstvenih storitev urejeno zdravstveno zavarovanje.
(3) Izvajalci morajo zavarovanim osebam zagotoviti pogoje bivanja, materiale in storitve skladno s standardi.
(4) Če izvajalec neupravičeno zahteva doplačila, ima
zavarovana oseba pravico zahtevati povračilo od zavoda. Pri
tem mora zavodu predložiti dokazila o plačilu zdravstvenih
storitev.
253. člen
(1) Zavarovane osebe iz tretjega odstavka 158. člena
pravil so plačniki zdravstvenih storitev, ki presegajo obseg
nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči, opredeljenega v četrtem odstavku 158. člena.
(2) Zavarovane osebe iz prvega odstavka tega člena
lahko pri zavodu uveljavljajo povračilo stroškov zdravstvenih
storitev in izplačilo denarnih dajatev iz tretjega odstavka 159.
člena pravil ob pogoju, da poravnajo vse zapadle prispevke
za obvezno zdravstveno zavarovanje. Stroški zdravstvenih storitev se povrnejo v višini in po cenah, ki veljajo za obračun
zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju
na dan koriščenja zdravstvenih storitev. Podrobnejši način in
postopek uveljavljanja povračil določi zavod s posebnim navodilom.
254. člen
Zavarovana oseba nima pravice do povračila stroškov
zdravljenja, vključno z zdravili, medicinsko-tehničnimi pripomočki in prevozi, če so bile zdravstvene storitve opravljene v
samoplačniški ambulanti.
255. člen
Za napotitve osebnega ali pooblaščenega zdravnika na
laboratorijske storitve, rentgenska slikanja, pri katerih ni potreben specialistični izvid, na fizioterapevtske in logopedske
storitve, na storitve, ki jih opravljajo psihologi, defektologi,
ortopedagogi in za zdravljenje na domu, se uporablja delovni
nalog in ne napotnica. Obliko in vsebino delovnega naloga
predpiše zavod.
XIV. ORGANI IN IZVEDENCI V POSTOPKIH
UVELJAVLJANJA IN VARSTVA PRAVIC
256. člen
(1) Za odločanje o pravicah iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja se uporablja upravni postopek.
(2) V postopkih za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja opredeljenih v 81. členu zakona odloča
imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija.
(3) Območna enota zavoda na I. stopnji in na II. stopnji
Direkcija zavoda odloča o:
1. pridobitvi, spremembi ali izgubi lastnosti zavarovane
osebe;
2. o pravici do nadomestila plače, potnih stroškov, pogrebnine in posmrtnine;
3. zahtevi po povračilu stroškov zdravljenja, ki jih je
zavarovana oseba plačala izvajalcu, in meni, da gre za pravico
iz obveznega zavarovanja;
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4. izgubi pravice do nadomestila plače ali zadržanja
nadomestila plače;
5. pravicah iz 80. člena zakona;
6. obveznosti zavarovanca za plačilo prispevkov na podlagi 17. člena pravil;
7. zahtevi zavarovanih oseb iz tretjega odstavka 158.
člena in tretjega odstavka 159. člena, katerim so bile v času,
ko niso imeli poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov,
zadržane njihove pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za povračilo stroškov zdravstvenih storitev in o zahtevi
za izplačilo denarnih dajatev;
8. drugih zahtevah iz obveznega zavarovanja.
257. člen
Zdravnik, ki zdravi zavarovano osebo ali ki je podal predlog za oceno utemeljenosti do posameznih pravic, ne sme
sodelovati ne sme odločati kot imenovani zdravnik ali kot član
zdravstvene komisije.
258. člen
(1) Pri ocenjevanju utemeljenosti oziroma upravičenosti
zavarovanih oseb do pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko sodelujejo izvedenci ali izvedenske komisije
zavoda, ki jih imenuje generalni direktor zavoda.
(2) Izvedenec oziroma izvedenska komisija oblikuje strokovna mnenja, ocene oziroma ugotovitve o zdravstvenem
stanju zavarovane osebe, možnostih njegovega izboljšanja,
postopkih zdravljenja ali rehabilitacije ter o drugih storitvah, ki
bi bile utemeljene. Svoje mnenje morata podati tako, da se
na tej podlagi lahko odloči o pravici zavarovane osebe.
259. člen
(1) Zavod lahko zagotovi za potrebe svojih organov določena mnenja, storitve ali ekspertize pri izvajalcih v Sloveniji ali
strokovnjakih v tujini.
(2) imenovani zdravniki ali zdravstvene komisije izjemoma napotijo zavarovance na posvet ali preiskavo.
(3) Zavod lahko izjemoma odobri zavarovani osebi medicinsko-tehnični pripomoček ali zdravilo oziroma v celoti ali
delno povračilo stroškov, ki niso pravica po pravilih.
260. člen
(1) Pri imenovanem zdravniku se postopek uvede na
predlog zdravnika ali na zahtevo zavarovane osebe ali delodajalca, postopek za uveljavljanje pravic o katerih odloči območna enota zavoda pa se lahko uvede na zahtevo zavarovane osebe ali delodajalca.
(2) Zavod lahko uvede postopek po uradni dolžnosti v
primerih, ko gre za ugotavljanje pogojev za začetek ali prenehanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, zadržanje ali
izgubo pravice do nadomestila plače in v drugih primerih,
določenih z zakonom in pravili.
261. člen
(1) Upravni postopek vodi imenovani zdravnik pristojen
po sedežu osebnega zdravnika zavarovane osebe oziroma
pristojna območna enota zavoda.
(2) Postopek napotitve na zdravljenje v tujino vodi imenovani zdravnik zavoda.
262. člen
Imenovani zdravnik mora o predlogu odločiti najkasneje
v 15 dneh od dneva vložitve popolnega predloga oziroma
zahteve, Območna enota pa v 30 dneh od dneva vložitve
popolne vloge za začetek postopka oziroma od dneva, ko je
bil postopek po uradni dolžnosti uveden.
263. člen
(1) Zavarovana oseba ali delodajalec se lahko zoper
sklep imenovanega zdravnika pritožita v 15 dneh od dneva
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vročitve na zdravstveno komisijo zavoda. Pritožbo se vloži
pisno ali ustno na zapisnik pri imenovanem zdravniku, ki je
izdal sklep na I. stopnji.
(2) Zavarovana oseba ali delodajalec se lahko pritožita
zoper odločbo območne enote v 15 dneh od dneva vročitve
na Direkcijo zavoda, ki vodi upravni postopek na II. stopnji.
Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Območni enoti
zavoda, ki je izdala odločbo.
(3) Sklep oziroma odločba o pritožbi morata biti izdana
in vročena stranki brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh
mesecih od dneva prejema popolne pritožbe.
264. člen
(1) Zavod zagotavlja zavarovanim osebam strokovno in
pravno pomoč v primerih, ko menijo, da jim izvajalci neupravičeno onemogočajo uresničevanje pravic do zdravstvenih storitev, podaljšujejo čakalno dobo, neupravičeno podaljšujejo
čakanje na pregled ali preiskavo, zahtevajo doplačila, nekorektno ravnajo z njimi ter podobno. V teh primerih jim zavod
pomaga z navodili, nasveti in posredovanji pri izvajalcih.
(2) Zavod je dolžan obravnavati vse vloge zavarovanih
oseb, ki se nanašajo na vprašanja, navedena v prejšnjem
odstavku.
XV. NADZOR URESNIČEVANJA PRAVIC
265. člen
(1) Zavod mora organizirati in izvajati nadzor nad uveljavljanjem pravic in obveznosti iz obveznega zavarovanja. V ta
namen mora:
1. vzpostaviti, vzdrževati in varovati ustrezne evidence in
podatkovne baze v skladu s posebnim zakonom;
2. nadzirati izvajanje pogodbe in obračunavanje zdravstvenih storitev pri izvajalcih;
3. preverjati in nadzirati uveljavljanje pravil.
(2) Za izvajanje nadzora iz prejšnjega odstavka so delodajalci, pravne in fizične osebe ter izvajalci dolžni posredovati
vse podatke, ki so pomembni za izvajanje obveznega zavarovanja. Prav tako so zavodu dolžni omogočiti vpogled v podatke in dokumentacijo za uveljavljanje pravic zavarovanih oseb
in za postopke povrnitve škode.
266. člen
(1) Zavod izvaja kontrolo začasne zadržanosti od dela
(laično kontrolo), lahko pa za to s pogodbo pooblasti ustrezne pravne ali fizične osebe. Laično kontrolo naroči za vsak
primer posebej imenovani zdravnik. Pri nadzoru izvajalci kontrole ugotavljajo, ali je ravnanje zavarovanca v skladu z navodili osebnega zdravnika oziroma imenovanega zdravnika ali
zdravstvene komisije.
(2) Izvajalci laične kontrole nimajo pravice vpogleda v
medicinsko dokumentacijo.
267. člen
(1) Izvajalci so dolžni posredovati imenovanim zdravnikom ali zdravstvenim komisijam zavoda podatke in medicinsko dokumentacijo o zavarovanih osebah, ki je potrebna za
oblikovanje ocen, mnenj in stališč o zadevah iz njihove pristojnosti.
(2) Nadzornim in drugim pooblaščenim zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom zavoda so dolžni omogočiti
vpogled v dokumentacijo, ki je bila podlaga za njihovo odločitev za zdravstvene storitve, napotitve k drugim zdravnikom,
predpisovanje zdravil in pripomočkov ter za obračunavanje
storitev zavodu ali doplačil zavarovanih oseb.
(3) V primeru zavrnitve posredovanja podatkov oziroma
dokumentacije ali onemogočanja vpogleda, kot to določata
prejšnja odstavka ali zamolčanja pomembnih dejstev, lahko
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zavod zavrne plačilo obračunanih storitev ali zahteva od izvajalca povračilo stroškov oziroma škode, ki jo je s tem imel
zavod.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
268. člen
(1) Zavod je dolžan najpozneje 6 mesecev po sprejemu
pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja uskladiti pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.
(2) Listine, potrebne za uveljavljanje pravic iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, morajo biti izpolnjene v skladu s
splošnimi akti zavoda, zdravniški recept pa mora biti izpolnjen
tudi v skladu s pravilnikom o natančnejši opredelitvi, načinu
razvrščanja, predpisovanja in izdajanja zdravil za uporabo v
humani medicini.
269. člen
(1) Za dopolnjevanje in usklajevanje določb pravil o vrstah, standardnih materialih in rokih trajanja medicinskotehničnih pripomočkov z rezultati tehnološkega razvoja in strokovne doktrine zavod ustanovi posebno strokovno komisijo.
V komisiji sodelujejo strokovnjaki s področja medicine, zdravstvene ekonomike in prava.
(2) Strokovna komisija iz prejšnjega odstavka začne postopek za dopolnitev pravil na podlagi strokovne, tehnične in
finančne dokumentacije, ki jo predložijo ustrezni strokovni
organi ali Svet invalidskih organizacij Slovenije.
(3) Sestavo in način dela strokovne komisije iz prvega
odstavka določi upravni odbor zavoda.
270. člen
Določbe 98., 99. in 100. člena začnejo veljati po datumu izvedbe javnega razpisa in se uporabljajo od sklenitve
pogodb dalje.
271. člen
(1) Določba drugega odstavka 16. člena pravil se prične
izvajati najkasneje ob spremembi predpisov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki urejajo krajevno
pristojnost. Do takrat vlagajo zavezanci prijave, odjave in sporočajo spremembe med obveznim zdravstvenim zavarovanjem
pri območni enoti zavoda, ki je pristojna v skladu s dosedanjim drugega odstavkom 16. člena pravil.
(2) Določba prvega odstavka 159. člena pravil se prične izvajati najkasneje v 12 mesecih po uveljavitvi pravil. Do
takrat uveljavlja zavarovana oseba pravico do denarnih dajatev pri enoti zavoda pri kateri je prijavljena v obvezno zavarovanje.
272. člen
To prečiščeno besedilo pravil se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 1500-1/137-03
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.
Predsednica
Skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ana Mokorel l. r.

K tem spremembam in dopolnitvam pravil je dal soglasje
minister za zdravje pod št. 5150-1/2002-7 z dne 5. februar
2003.
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Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2003

Na podlagi 150., 150.a in 151. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
26/03) ter 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 78/00 in 37/02) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji
dne 18. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2003
I
V skladu s 150., 150.a in 151. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
26/03) – ZPIZ-1-UPB1 – se pokojnine od 1. marca 2003
uskladijo tako, da se povečajo za 4,9%.
Ne glede na prvi odstavek te točke pa se:
– starostne pokojnine moških, uveljavljene do 31. decembra 2001, odmerjene od pokojninske osnove v višini
38% ali manj in starostne pokojnine žensk, uveljavljene do
31. decembra 2001, odmerjene od pokojninske osnove v
višini 39,5% ali manj,
– invalidske pokojnine, uveljavljene do 31. decembra
2001, odmerjene od pokojninske osnove v višini 45% ali
manj za moške oziroma 55% ali manj za ženske,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, odmerjene od
pokojnin, priznanih po zavarovancih oziroma uživalcih pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obdobju iz
prve in druge alinee tega odstavka v višini 45% pokojninske
osnove za moške oziroma 55% za ženske ter pokojnin, ki bi
šle upravičencem v navedeni višini, če bi bile uveljavljene
po predpisih, veljavnih do 31. decembra 1999,
– starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine,
uveljavljene od 1. januarja 2002 dalje,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, uveljavljene
od 1. januarja 2002 dalje po zavarovancih oziroma uživalcih
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če so
pravico pridobili po tem datumu in
– nadomestila za invalidnost in delne invalidske pokojnine, odmerjene po predpisih, ki se uporabljajo od 1. januarja 2003 uskladijo tako, da se povečajo za 5,5%.
II
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa
se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra
2001, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 17/02).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2002, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o
najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih
pravic (Uradni list RS, št. 17/02), se uskladijo tako, da se
na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne
od 1. marca 2003.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2003 dalje, se s
1. marcem 2003 odmerijo od najnižje pokojninske osnove,
veljavne od tedaj dalje, če je pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami nižja kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko
dobo, odmerila od najnižje pokojninske osnove, veljavne od
1. marca 2003.
III
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa
se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra
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2001, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št.
17/02).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2002, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v sklepu o
najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 17/02), se
uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. marca 2003.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2003 dalje, se s
1. marcem 2003 odmerijo od najvišje pokojninske osnove,
veljavne od tedaj dalje, če pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami presega znesek pokojnine, kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najvišje pokojninske
osnove, veljavne od 1. marca 2003.
IV
Za ustrezen odstotek, določen v I. točki tega sklepa se
uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87,
27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice
zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o
najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih
pravic (Uradni list RS, št. 65/00).
V
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki
tega sklepa se uskladijo v skladu s 390. členom ZPIZ-1UPB1 tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943
oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83,
21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90,
44/90 in 10/91).
VI
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki
tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih.
Osnova za odmero dodatka k pokojnini po zakonu o
zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki
so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92 in 18/01), akontacije pokojnin, ki jih
zavod izplačuje po odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS,
št. 26/91) in nadomestila iz invalidskega zavarovanja, odmerjena po predpisih, ki so se uporabljali do 31. decembra
2002, se uskladijo tako, da se povečajo za odstotek, določen v prvem odstavku I. točke tega sklepa.
VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za ustrezen odstotek povečanja pokojnin, določen v I.
točki tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih
pravic, veljavne od 1. marca 2003.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način,
določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se na
novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne
od 1. marca 2003.
VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.

Uradni list Republike Slovenije
IX
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin in
drugih dajatev, določenih v tem sklepu, ki so prejemnikom
pripadali za mesec februar 2003, po opravljeni uskladitvi po
sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2002 (Uradni
list RS, št. 17/02).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu
pokojnin in drugih dajatev v mesecu marcu 2003.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2003
Ljubljana, dne 18. marca 2003.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l. r.
Predsednica

1239.

Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za
odmero dodatnih pravic

Na podlagi 48. in 57. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03) in 2.
točke drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS,
št. 78/00 in 37/02) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. 3.
2003 sprejel

SKLEP
o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero
dodatnih pravic
I
V skladu s prvim in tretjim odstavkom 48. člena zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 26/03) – ZPIZ-1-UPB1 – se od 1. marca 2003 dalje na
novo določi najnižja pokojninska osnova in znaša 94.186,27
SIT.
II
V skladu s prvim in drugim odstavkom 57. člena ZPIZ1-UPB1 se od 1. marca 2003 dalje določi osnova za odmero dodatnih pravic in znaša 78.696,29 SIT.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2003
Ljubljana, dne 18. marca 2003.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l. r.
Predsednica

Uradni list Republike Slovenije

1240.

Št.

Sklep o najvišji pokojninski osnovi

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
26/03) in 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 78/00 in 37/02) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji
dne 18. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o najvišji pokojninski osnovi
I
V skladu s prvim odstavkom 49. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
26/03) se od 1. marca 2003 dalje določi najvišja pokojninska osnova v višini 376.745,08 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2003
Ljubljana, dne 18. marca 2003.

II
V skladu z drugim odstavkom 146. člena ZPIZ-1-UPB1
se od 1. marca 2003 dalje na novo določijo zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica poškodbe izven dela
ali bolezni, in znašajo:
Stopnja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro

Na podlagi 146. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03) in 2. točke
drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00
in 37/02) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o zneskih invalidnin za telesno okvaro
I
V skladu s prvim odstavkom 146. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
26/03) – ZPIZ-1-UPB1 – se od 1. marca 2003 dalje na
novo določijo zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in znašajo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Znesek SIT

100
90
80
70
60
50
40
30

13.220,97
12.119,22
11.017,47
9.915,73
8.813,98
7.712,23
6.610,48
5.508,73

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

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Anka Tominšek l. r.
Predsednica

Stopnja

Telesna okvara v %

Št. 1000/2003
Ljubljana, dne 18. marca 2003.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

1241.
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Telesna okvara v %

Znesek SIT

100
90
80
70
60
50
40
30

18.887,10
17.313,18
15.739,25
14.165,33
12.591,40
11.017,48
9.443,55
7.869,62

Anka Tominšek l. r.
Predsednica

1242.

Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

Na podlagi 141. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03), sklepa o
dodatku za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete upravičence (Uradni list RS, št. 77/98) in 2. točke prvega odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00 in 37/02)
je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
I
V skladu s tretjim odstavkom 141. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
26/03) – ZPIZ-1-UPB1 – in sklepom o dodatku za pomoč
in postrežbo za najtežje prizadete upravičence (Uradni list
RS, št. 77/98) se od 1. marca 2003 na novo določi dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete upravičence in znaša 78.696,29 SIT.
V skladu s prvim odstavkom 141. člena ZPIZ-1-UPB1
se od 1. marca 2003 dalje na novo določi dodatek za
pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb in znaša 55.087,40 SIT.
V skladu z drugim odstavkom 141. člena ZPIZ-1-UPB1
se od 1. marca 2003 dalje na novo določi dodatek za
pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb in znaša 27.543,70 SIT.
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II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2003
Ljubljana, dne 18. marca 2003.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l. r.
Predsednica

1243.

Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

Na podlagi 431. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03) in 2. točke
drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00
in 37/02) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o znesku starostne pokojnine kmetov
I
V skladu s prvim odstavkom 431. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
26/03) – ZPIZ-1-UPB1 – se od 1. marca 2003 na novo
določi starostna oziroma družinska pokojnina, odmerjena
po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list
SRS, št. 30/79 in 1/82) – v nadaljevanju: zakon o SZK – in
znaša 40.029,16 SIT.
V skladu z drugim odstavkom 431. člena ZPIZ-1-UPB1
se uživalcem pokojnine, kmetom borcem NOV pred 9. 9.
1943 oziroma pred 13. 10. 1943, ali njihovim zakoncem od
1. marca 2003 na novo določi starostna oziroma družinska
pokojnina, odmerjena po zakonu o SZK, in znaša
80.058,32 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2003
Ljubljana, dne 18. marca 2003.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l. r.
Predsednica

1244.

Sklep o znesku državne pokojnine

Na podlagi 59. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03) in 2. točke
drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00
in 37/02) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o znesku državne pokojnine
I
V skladu z 59. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03) se od 1.
marca 2003 na novo določi znesek državne pokojnine in
znaša 31.364,02 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2003
Ljubljana, dne 18. marca 2003.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l. r.
Predsednica

1245.

Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov

Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 2. točke
drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00
in 37/02) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem
varstvu kmetov
I
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in
13. členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni
list SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. marca 2003 dalje
uskladi tako, da se poveča za 5,5%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki
je upravičencu pripadal za mesec februar 2003 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 17/02).
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2003
Ljubljana, dne 18. marca 2003.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l. r.
Predsednica

Uradni list Republike Slovenije

1246.

Sklep o spremembah sklepa o podrobnejšem
načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in
sestavljanju računovodskih izkazov

Na podlagi 4. točke 160. člena in 2. točke 256. člena
zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00
in 21/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

Št.

30 / 27. 3. 2003 / Stran 3731

NAVODI LO
o izračunu postavke “Posebni prevrednotovalni
popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso
financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij”
v obrazcu KUS
1. Splošne določbe

SKLEP
o spremembah sklepa o podrobnejšem načinu
vrednotenja knjigovodskih postavk in
sestavljanju računovodskih izkazov
1. člen
V sklepu o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 95/02) se v 2. členu:
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
zavarovalnica opravi prevrednotenje naložb, ki predstavljajo
kritno premoženje, zaradi oslabitve med letom najmanj ob
koncu vsakega četrtletja. Morebitno prevrednotenje naložb,
ki predstavljajo kritno premoženje, zaradi okrepitve, pa mora časovno uskladiti s prevrednotenjem naložb zaradi oslabitve.«
– v četrtem odstavku se besedilo »tudi najmanj na datum konverzije vplačane premije, določen v pokojninskem
načrtu« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»tudi na datum konverzije vplačane premije in na datum izračuna odkupne vrednosti, kot je določeno v pokojninskem načrtu.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. marca 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

1247.

Navodilo o izračunu postavke “Posebni
prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s
sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalnotehničnih rezervacij” v obrazcu KUS

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena sklepa o načinu
in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših
lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in
kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice (Uradni list RS, št. 3/01, 68/01, 22/02, 69/02 in
117/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje izračun postavke “Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij”, v obrazcu KUS, iz sklepa o
načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih
dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti
zavarovalnice (Uradni list RS, št. 3/01, 68/01, 22/02,
69/02 in 117/02; v nadaljevanju: sklep o kapitalski ustreznosti).
2. Izračun postavke
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s
sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij je seštevek posebnega prevrednotovalnega popravka
kapitala v zvezi z:
– zemljišči,
– zgradbami,
– opremo,
– dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital podjetij
v skupini in pridruženih podjetij,
– dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital drugih
podjetij,
– danimi posojili in
– drugimi finančnimi inštrumenti, ki niso financirana iz
zavarovalno-tehničnih rezervacij.
Izračun postavke je predpisan z vsebino in obliko obrazca PPPK, ki je sestavni del navodila.
3. Poročanje
Zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe
predložijo obrazec PPPK, po stanju na zadnji dan vsakega
trimesečja, v rokih iz 2. člena sklepa o kapitalski ustreznosti.
4.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. marca 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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1248.

Spremembe statuta Notarske zbornice Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 108. člena zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94 in
41/95) in na podlagi 1. točke 8. člena statuta (Uradni list
RS, št. 18/95, 66/96 in 30/02) je skupščina Notarske
zbornice Slovenije na zasedanju dne 21. 3. 2003 v Ljubljani
sprejela

SPREMEMBE STATUTA
Notarske zbornice Slovenije
1. člen
Spremeni se peti odstavek 12. člena tako, da se glasi:
“Kandidacijska komisija sestavi liste kandidatov na podlagi vseh prejetih predlogov kandidatur.”
2. člen
V drugem odstavku 20. člena se številka “5” spremeni
v številko “7”.
3. člen
V 51. členu se črta drugi odstavek.
V prvi alinei prvega odstavka 51. člena se črta besedilo: “in notarskih kandidatov”.
4. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110/03
Ljubljana, dne 21. marca 2003.
Notarska zbornica Slovenije
Predsednik
Bojan Podgoršek l. r.

1249.

Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije
»Dobim podarim«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95 spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/01)
in poslovnika o delu uprave je Uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne
27. 1. 2003 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
kviz loterije »Dobim podarim«
1. člen
V pravilih kviz loterije Dobim podarim, ki jih je sprejel
nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe in
dopolnitve pravil pa uprava družbe na seji dne 26. 3. 1999,
29. 7. 1999, 13. 12. 1999, 14. 9. 2000, 29. 11. 2000,
29. 1. 2001, 16. 3. 2001, 21. 3. 2001, 17. 9. 2001 in 19.
8. 2002, se 5. člen spremeni tako, da glasi:
»Udeleženec izve za rezultat, ko na kartici odstrani
premaz.
Kartica je dobitna, če je ena od številk v polju Vroče
številke enaka številki v polju Vaša številka. V tem primeru
pripada igralcu dobitek v znesku, ki je vpisan v polju Dobi-
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tek. Če je enaka številka v polju Vroče številke v rdeči barvi,
se vrednost dobitka v polju Dobitek podvoji.
Če na kartici v polju Vroče številke ni enake številke kot
je v polju Vaša številka, ta kartica nima dobitka.
Pred izplačilom dobitka mora udeleženec odgovoriti na
kviz vprašanje, ki je navedeno na kartici.«
2. člen
V drugem odstavku 7. člena se vrednost »500 SIT«
nadomesti z vrednostjo »250 SIT«.
3. člen
Spremeni se 11. člen tako, da glasi:
»Sklad za dobitke znaša 50% od vrednosti izdanih kartic.
V seriji so na posameznih karticah natisnjeni dobitki v
številu in po vrednosti, in sicer:
Št. dobitkov

Vrednost dobitka

Skupna vred. dobitkov

1
10
30
700
600
1.000
7.000
30.000
70.000
100.000
560.000
skupaj:
769.341

3,000.000 SIT
200.000 SIT
100.000 SIT
10.000 SIT
5.000 SIT
2.000 SIT
1.000 SIT
600 SIT
500 SIT
300 SIT
250 SIT

3,000.000 SIT
2,000.000 SIT
3,000.000 SIT
7,000.000 SIT
3,000.000 SIT
2,000.000 SIT
7,000.000 SIT
18,000.000 SIT
35,000.000 SIT
30,000.000 SIT
140,000.000 SIT
250,000.000,00 SIT«

4. člen
Besedilo 12. člena se črta.
5. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da glasi:
»Dobitke do vključno 10.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci,
ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje
prireditelj na naslovu Športna loterija, Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.«
6. člen
V 28. členu se številka »9« nadomesti s številko »10«.
Št. 64-1/03
Ljubljana, dne 21. marca 2003.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo kviz loterijo »Dobim podarim« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim
sklepom številka 470-04/97-3 (V), z dne 11. 12. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe kviz loterije »Dobim podarim« potrdilo pod številko 471-212-6/03 dne 21. 3. 2003.
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Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim

Na podlagi tretjega odstavka točke 10 Koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, kviz loterije Dobim podarim, številka pogodbe 47128/97 z dne 29. 12. 1998, delniška družba Športna loterija in igre na srečo d.d. objavlja

DODATEK K PRAVILOM
kviz loterije Dobim podarim
1. Začetek prodaje kartic 10. serije igre Dobim podarim je 1. 4. 2003.
2. Zadnji dan prodaje kartic 10. serije igre Dobim
podarim je 31. 8. 2004.
3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 9. serije kartic igre
Dobim podarim je 1. 12. 2004.
Št. 64-2/03
Ljubljana, dne 21. marca 2003.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

1251.

Dodatek k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«

Na podlagi tretjega odstavka točke 10 Koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, loterije s trenutno znanim dobitkom, z imenom Hitra
srečka, številka pogodbe 471-9/97 z dne 29. 12. 1998, ter
dovoljenja, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance, Urad RS za
nadzor prirejanja iger na srečo dne 17. 3. 2003 pod številko
471-212-2/03, delniška družba Športna loterija in igre na
srečo d.d. objavlja

DODATEK K PRAVILOM
igre na srečo »Hitra srečka«
1. Zadnji dan prodaje srečk 21. serije igre Hitra srečka
je 31. 8. 2003.
2. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 21. serije srečk igre
Hitra srečka je 1. 12. 2003.
Št. 80/03
Ljubljana, dne 21. marca 2003.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
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OBČINE

BLED
1252.

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
proračunskih potreb v letu 2003

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98),
16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99,
19/00, 116/00, 60/02 in 80/02) ter 32. in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) je Občinski svet občine Bled na 3. redni
seji dne 19. 3. 2003 sprejel

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 40302-1/ 2002
Bled, dne 19. marca 2003.

SKLEP
o podaljšanju začasnega financiranja
proračunskih potreb v letu 2003
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine
Bled za leto 2003, oziroma v obdobju april–junij 2003, se
financiranje funkcij Občine Bled ter njenih nalog in drugih s
predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
odloka o proračunu Občine Bled za leto 2002 (Uradni list
RS, št. 105/01 in 92/02) in za iste programe kot v letu
2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2002 in začete v letu 2003.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu
2003 in za katere so bila v proračunu za leto 2002 zagotovljena sredstva.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna Občine Bled za leto 2003.
Po sprejemu proračuna za leto 2003 se v obdobju
začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2003.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2003 sprejme Občinski svet občine Bled.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

BREŽICE
1253.

Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Razvojni center Brežice«

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
9/96, 44/96, 26/97 in 70/97) ter 51. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 49/99 in 86/99) je
Občinski svet občine Brežice na 3. seji dne 3. 3. 2003
sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Razvojni center Brežice«
1. člen
Dopolni se odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojnega centra Brežice« (Uradni list RS, št. 70/98, 3/01,
58/01), in sicer se v 4. členu (dejavnost zavoda) dodajo 5
alinei, ki se glasijo:
– 73.101 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja,
– 73.102 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije,
– 73.202 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike,
– 22.120 – Izdajanje časopisov,
– 22.130 – Izdajanje revij in periodike.
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2. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center
Brežice (Uradni list RS, št. 70/98) se spremeni drugi odstavek 6. člena, ki se po novem glasi:
Člane UO imenujejo:
– Občinski svet dva predstavnika,
– Župan enega predstavnika,
– Upravna enota enega predstavnika,
– Območna obrtna zbornica Brežice dva predstavnika,
– Občinski odbor Gospodarske zbornice enega predstavnika.
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4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju
posojil in subvencioniranje obresti iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Brežice prične veljati in se uporablja tretji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-289/2002
Brežice, dne 15. januarja 2003.

3. člen
Druga določila odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Razvojni center Brežice ostanejo nespremenjena.

Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

HRASTNIK
Št. 301-2/98
Brežice, dne 17. januarja 2003.
Župan
Občine Brežice
Mag. Andrej Vizjak l. r.

1254.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju posojil in
subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Brežice

1255.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Hrastnik

Na podlagi 171., 173., 175. in 190. člena zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in
17. člena statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na seji dne 6. 3. 2003 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Hrastnik
I. SPLOŠNA DOLOČILA

Na podlagi zakona o javni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00) ter 16. in 89. člen statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 3. seji dne 3. 3. 2003 sprejel

PRAVILNIK O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA
o dodeljevanju posojil in subvencioniranju
obresti iz sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Brežice
1. člen
V 3. členu se točka 2 črta in nadomesti z novo, kot
sledi: »stroške nematerialnih investicij: stroški nakupa patentov, izumov, tehničnih izboljšav ter blagovnih znamk«.
2. člen
Črta se 6. člen pravilnika o dodeljevanju posojil in
subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice.
3. člen
V 8. členu se doda na koncu odstavka nov, zadnji
odstavek, ki glasi:
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski projekt mora ostati v občini vsaj
5 let.

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev in določil
prostorskega plana Občine Hrastnik (Uradni list RS, št.
78/98) in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v letu 2002 (Uradni list RS, št. 55/02)
sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje Občine
Hrastnik (v nadaljevanju: PUP), ki jih je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. projekta 440/00.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje
za posege v prostor:
– pogoje za celotno območje občine izven urbanistične zasnove naselij Hrastnik in Dol pri Hrastniku ter odlagališča Unično,
– dodatne in posebne pogoje za naselja Turje, Krnice,
Šavna peč in Marno.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– odlok o PUP
– obrazložitev odloka o PUP
– kartografski del v merilu 1:5000
prikaz namenske rabe prostora z varovanimi območji
na preglednem katastrskem načrtu
– strokovne podlage za naselje Turje, Krnice, Marno in
Šavna peč – tekstualno in kartno gradivo v merilu 1:2500
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij.
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II. OBMOČJE UREJANJA S PUP

2. Območja, ki se začasno urejajo s PUP

4. člen
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ureja celotno območje Občine Hrastnik izven ureditvenih območij naselij
Hrastnik in Dol pri Hrastniku (urbanistična zasnova) ter odlagališča komunalnih in industrijskih odpadkov Unično (sprejet ureditveni načrt). Zajema območja katastrskih občin Boben, Gore, Šavna peč ter pretežne dele k.o.: Marno, Turje,
Dol pri Hrastniku, Podkraj, Studence in Hrastnik.
Ureditveno območje PUP vključuje naselja: Boben,
Brdce, Brnica, Čeče-del, Gore, Kal, Kovk, Krištandol, Krnice, Plesko, Podkraj, Prapretno pri Hrastniku-del, Šavna peč,
Turje ter dele naselij Dol pri Hrastniku, Marno in Unično.

6. člen
Območja, za katera je obvezno pripraviti prostorske
izvedbene načrte in se začasno do sprejetja le-teh urejajo
na podlagi PUP so z oznako B1 – B15 naslednja:
1) B1 – pridobivalni prostor rudnika rjavega premoga
Hrastnik vključno z ureditvenimi območji naselij:
B2 – Brnica 003-1 (stanovanjsko območje)
B3 – Novi dol 005-1 (stanovanjsko območje in območje za proizvodne in servisne dejavnosti)
B4 – Slatno 005-4 (kmečko-stanovanjsko območje)
B5 – Zgornje Marno 012-2 (kmečko-stanovanjsko območje)
B6 – Plesko 013-1 (kmečko-stanovanjsko območje)
B7 – Prapretno 015-1 (kmečko-stanovanjsko območje)
2) B8 – ureditveno območje naselja Gore – Kupča vas
(stanovanjsko območje)
3) B9 – strelišče na Ojstrem 016-1
4) B10 – pridobivalni prostor kamnoloma Boben
5) B11 – pridobivalni prostor kamnoloma Retje – Plesko in
B12 – proizvodno območje kamnoloma Cementarne
6) B13 – odlagališče elektrofilterskega pepela TETII
7) B14 – odlagališče odpadnih produktov TETIII (ureditveno območje sprejete programske zasnove)
8) B15 – ureditveno območje naselja Čeče – Tičja vas
004-5 (stanovanjsko območje).

III. NAMENSKA RABA PROSTORA IN PRAVILA UREJANJA
OBMOČIJ S PUP
1. Namenska raba prostora in varovana območja
5. člen
Na obravnavanem območju so po namenski rabi prostora skladno s prostorskimi planskimi akti občine določene
naslednje površine in varovana območja:
– poselitvene površine
– ureditvena območja naselij:
stanovanjska in vaška kmečko-stanovanjska območja (s, v)
območje za proizvodne in servisne dejavnosti
stanovanjsko območje s centralnimi dejavnostmi (lokalno središče Turje)
– druga ureditvena območja:
območja počitniških hiš (p)
turistično-rekreacijsko območje Gore (t)
proizvodno območje kamnoloma Cementarne (c)
strelišče (st)
odlagališče elektrofilterskega pepela TETII (O1)
odlagališče odpadnih produktov TETIII (O2)
– stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje (u)
– kmetijske površine
– najboljša kmetijska zemljišča
– druga kmetijska zemljišča
– gozdne površine
– lesnoproizvodni gozd
– varovalni gozd
– gozd s posebnim namenom
– površine za pridobivanje rudnin oziroma mineralnih
surovin
– pridobivalni prostor rjavega premoga rudnika Hrastnik (Rp)
– pridobivalni prostor dolomita kamnoloma Boben
(K1)
– pridobivalni prostor dolomita in cementnega laporja kamnoloma Retje – Plesko (K2)
– vodne površine (vodotoki)
– prometne površine, komunala in energetska infrastruktura
ter
– varovana območja:
vodnih virov, naravne in kulturne dediščine, poplavna ter erozijsko ogrožena območja.
Vsa zgoraj našteta območja so prikazana na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 v okviru kartnega
gradiva iz 3. člena tega odloka.

3. Območja, ki se urejajo izključno na podlagi PUP
7. člen
Izključno na podlagi PUP se ureja prostor občine izven
območij iz 6. člena tega odloka in ureditvena območja z
oznako A1 – A23, ki so po naseljih naslednja:
Boben
A1 – Boben 001-1 (stanovanjsko območje)
Brdce
A2 – Brdce 001-1 (kmečko-stanovanjsko območje)
A3 – Brezno 002-2 (stanovanjsko območje, oskrbne
in storitvene dejavnosti)
Čeče – del
A4 – Čeče soteska 004-1 (stanovanjsko območje)
A5 – Dolenjci 004-2 (kmečko-stanovanjsko območje)
A6 – Ravne 004-3 (kmečko-stanovanjsko območje)
A7 – Goveji potok 004-4 (kmečko-stanovanjsko območje)
Gore
A9 – Skopno 006-1 (kmečko-stanovanjsko območje)
A10 – Gore 006-2 (turistično-rekreacijsko območje)
A11 – A15 (območje počitniških hiš): Fračji dol 006-3,
Florjanov dol 006-4, Pustov hrib 006-5, Vrh na Gorah 0066 in Pod Lazami 006-7
Kal
A16 – Na Kalu 008-1 in A17 – Za hribom 008-2
(območji počitniških hiš)
Kovk
A18 – Kovk 009-1 (kmečko-stanovanjsko območje)
Krnice
A19 – Krnice 011-1 (kmečko-stanovanjsko območje)
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Marno
A20 – Zgornje Marno 012-1 (kmečko-stanovanjsko
območje)
Šavna peč
A21 – Šavna peč 017-1 (kmečko-stanovanjsko območje)
Turje
A22 – 018-1 (lokalno središče: stanovanjsko območje
in centralne dejavnosti)
Unično
A23 – Unično 019-1 (kmečko-stanovanjsko območje).
IV. SKUPNA MERILA IN POGOJI
8. člen
Skupna merila in pogoji za posege v prostor veljajo za
celotno ureditveno območje PUP za določeno namensko
rabo površin v 5. člena tega odloka, podrobnejši in posebni
pogoji so podani za naselja Turje, Krnice, Šavna peč in
Zgornje Marno v poglavju V.
1. Pogoji za izrabo, kvaliteto graditve in druge posege
v prostor
1.1. Pogoji glede vrste posegov v prostor
a) Na območju, ki se ureja izključno na podlagi PUP iz
7. člena tega odloka (izven ureditvenih območij z oznako B)
9. člen
Na celotnem območju, ki se ureja s temi prostorskimi
ureditvenimi pogoji izven ureditvenih območij z oznako B so
dovoljeni naslednji posegi:
– vzdrževanje, adaptacije in rekonstrukcije obstoječih
objektov in naprav
– urejanje kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč ter
vodnogospodarske ureditve
– za energetsko, komunalno in prometno infrastrukturo so dopustna obnovitvena dela, razširitve (dograditve),
rekonstrukcije in odstranitve.
10. člen
Znotraj določenih poselitvenih območij (ureditvena območja z oznako A in stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje) so ob upoštevanju urbanistično-oblikovalskih
pogojev iz 21. člena in ostalih določil dovoljeni še naslednji
posegi:
V vaških kmečko-stanovanjskih območjih (naselja z oznakami A2, A5,A6, A7, A9, A18 in A23):
– novogradnje stanovanjskih objektov in gospodarskih
objektov kmetij (dopolnilna in nadomestna gradnja)
– dozidave, nadzidave ter spremembe namembnosti
objektov za stanovanja, za potrebe kmetijstva in njenih dopolnilnih dejavnosti, obrtno dejavnost brez emisij
– gradnja pomožnih objektov v okviru funkcionalnega
zemljišča obstoječih objektov.
Za ureditvena območja naselij Krnice, Zg. Marno in
Šavna peč (A19, A20 in A21) je upoštevati določila iz V.
poglavja tega odloka.
V stanovanjskih območjih (naselja z oznakami A1, A3,
A4 in A22):
– novogradnje stanovanjskih, obrtno-stanovanjskih objektov brez emisij in objektov kmetij (dopolnilna in nadomestna gradnja),
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– dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti objektov za stanovanja, oskrbne, storitvene in obrtne dejavnosti brez emisij,
– gradnja pomožnih objektov v okviru funkcionalnega
zemljišča obstoječih objektov,
– urejanje odprtih javnih površin.
V ureditvenem območju naselja Turje (oznaka naselja
A22) je upoštevati še podrobnejša določila iz poglavja V.
tega odloka.
V turistično-rekreacijskem območju Gore (oznaka A10)
so izven vplivnega območja kulturnega spomenika – Cerkev
sv. Jurija dovoljene:
– dozidave, nadzidave in nadomestne gradnje obstoječih objektov,
– ureditve neasfaltiranih športnih igrišč in otroškega
igrišča na trati, odprtega prostora za piknike, gostinske terase, parkirišča pri planinskem domu,
– postavitve spremljajočih naprav in opreme za rekreacijo in zabavo v naravnem okolju (smučanje, trim, piknik,
športne dejavnosti, igra otrok na trati).
Za vse druge posege (objekte, večje zgrajene športne
površine) je potrebno izdelati prostorski izvedbeni načrt.
Gradnja počitniških hiš na območju ni dovoljena.
V ureditvenih območjih počitniških hiš (oznake ad A11
do A17):
– novogradnje počitniških hiš (dopolnilna in nadomestna gradnja neustreznih objektov),
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov za počitniška stanovanja.
Na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje (oznaka u):
– novogradnje (dopolnilna in nadomestna gradnja) v
okviru opredeljenih stavbnih zemljišč iste namembnosti kot
je namembnost obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti
objektov za stanovanja in potrebe kmetijstva; sprememba
namembnosti počitniških hiš v stanovanjske objekte ni dovoljena,
– na zavarovanih območjih naselbinske dediščine naselij Turje, Šavna peč, Krnice in Zgornje Marno je upoštevati določila V. poglavja tega odloka.
V okviru funkcionalnih zemljišč obstoječih zakonito
zgrajenih objektov, ki v planskih aktih občine še nimajo
opredeljenega stavbnega zemljišča, so do sprejetja sprememb in dopolnitev teh dokumentov dovoljeni posegi kot so
opisani za stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje
(brez dopolnilne novogradnje).
b) Na območjih, ki se začasno urejajo s PUP iz
6. člena tega odloka (oznaka B)
11. člen
– Na celotnem območju pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Hrastnik (oznake ureditvenih območij B1 do B7) so dovoljeni posegi izključno na osnovi predhodnega mnenja nosilca rudarske pravice – javnega podjetja
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. in soglasja ministrstva
pristojnega za rudarstvo (96. člen zakona o rudarstvu –
Uradni list RS, št. 56/99), če ne spreminjajo obstoječe
rabe prostora in niso v neskladju s predpisano namensko
rabo površin. Za ureditveno območje B5 je upoštevati tudi
določila V. poglavja tega odloka.
V okviru poselitvenih območij – ureditvenih območij
naselij in na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje, ki se
nahajajo znotraj varnostnega stebra so dovoljene adaptacije, dozidave in nadzidave ter novogradnje objektov (dopolnilna in nadomestna gradnja) po opredeljeni osnovni namembnosti posameznih območij v 6. členu tega odloka.
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– Na vseh ostalih območjih (oznake B8 do B15) so do
sprejema prostorskih izvedbenih načrtov dovoljeni posegi,
ki ne spreminjajo dejanske rabe prostora.
Dopustne so le gradnje v smislu izboljšave komunalne
infrastrukture, vodnogospodarske ureditve ter adaptacije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje obstoječe gradbene strukture ali za bivanje in delo prebivalcev na teh
območjih.
Na območjih pridobivalnih prostorov dolomita in cementnega laporja kamnolomov Boben in Retje-Plesko (oznaki B10 in B11) nadaljnja širitev (višanje) vreza v hrib do
izdelave ureditvenih načrtov ni dopustno. Prostorski izvedbeni načrt za eksploatacijo, sanacijo degradiranega prostora in urejanje kontaktnega območja s krajino in naseljem je
obvezna.
Na ureditvenem območju naselja Gore – Kupča vas
(B8) in naselja Čeče – Tičja vas (B15) so dovoljene tudi
dozidave, nadzidave in nadomestne gradnje obstoječih objektov.
12. člen
Podrobnejša merila in pogoji za posamezne vrste posegov iz 10. člena tega odloka
– Novogradnje v okviru ureditvenih območij so možne
kot zapolnitve zaokroženih območij ob upoštevanju:
– stopnje izkoriščenosti zemljišč (razmerje med bruto etažno površino objektov brez kleti in površino območja):
– za stanovanjska območja in lokalno središče Turje – 0,4
– za kmečko-stanovanjska območja in območja počitniških hiš – 0,3
– usmeritev za določanje gradbenih parcel iz
13. člena tega odloka.
– Gradnja objektov oziroma ureditve prostorov za obrtno-proizvodne, oskrbne, storitvene ali družbene dejavnosti
so dovoljene po predhodni strokovni presoji iz urbanističnega in okoljevarstvenega vidika. V primerih, kjer je za gradnjo
potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v okolje glede emisije v zrak, je potrebno poprejšnje soglasje inšpektorja za
varstvo okolja.
– Gradnja pomožnih objektov (garaže, shrambe in drugo) kolikor jih ni mogoče urediti v sestavi obstoječih objektov, je dopustna na vedutno neizpostavljenem območju funkcionalnih zemljišč objektov po predhodni strokovni presoji
in skladno z določili občinskega odloka.
– Gradnja nadomestnih objektov:
– je možna v primeru, če je obstoječi objekt dotrajan
oziroma funkcionalno neustrezen; pogoji gradnje za nadomestne objekte so enaki kot za druge novogradnje,
– je možna na istem mestu kot je stari objekt ali v
neposredni bližini starega objekta na njegovem funkcionalnem zemljišču po predhodni strokovni oceni; stari objekt je
obvezno porušiti.
13. člen
Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel
– Pri določanju gradbenih parcel je upoštevati namembnost ureditvenega območja s predlagano stopnjo izkoriščenosti zemljišča skladno s prejšnjim členom tega odloka,
funkcijo in velikost objektov, oblikovanost terena in značilnosti obstoječe parcelacije, lokacije komunalnih vodov ter
druge omejitve v prostoru. Pri tem je zagotoviti sanitarno
tehnične zahteve (osončenje, proste in zelene površine) in
ostale urbanistične pogoje v zvezi z dovozi, parkirnimi površinami in drugimi potrebnimi zunanjimi ureditvami glede na
funkcijo objekta.
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– Maksimalna velikost gradbene parcele za stanovanjske objekte v strnjenih dolinskih ureditvenih območjih naselij naj bo 600–700 m2, in sicer naj praviloma ne presega
800 m2.
– Za kmetije je potrebno zagotoviti gradbene parcele z
velikostjo funkcionalnega zemljišča, ki bo prilagojena obsegu proizvodnje in kmetijske mehanizacije.
– Načrt gradbenih parcel je obvezna osnova za parcelacijo na terenu.
1.2. Merila in pogoji za urejanje na kmetijskih in gozdnih
površinah
14. člen
– Za ohranjanje prostorske pestrosti in biotske raznovrstnosti v krajini se naj ohranja obstoječa struktura zemljišč
in način parcelacije, večja parcelacija in monokulturne površine niso primerne, najpomembnejše je zmanjšati intenziteto kmetijskih obdelav.
– Pri urejanju kmetijskih zemljišč se naj upoštevajo značilnosti kulturnih teras (vzporedno s plastnicami razporejene
obdelovalne površine), ob večjih kmetijskih posegih v obrečni prostor pa oblike tradicionalne parcelacije aluvialnih ravnic.
– Pri kakršnemkoli načrtovanju intenzivnega načina
kmetovanja, agro- in hidromelioracije je potrebno predhodno pridobiti soglasje naravovarstvene službe.
– Agromelioracije in širjenje vrtičkarstva na območju
pridobivalnega prostora RRPH do sprejema ureditvenega
načrta sanacije površin niso dovoljene.
– Upoštevati je vodnogospodarske pogoje, da v min.
pasu 5 m od zunanjega roba potokov ni možno intenzivno
izkoriščanje kmetijskih zemljišč.
– V poplavnih pasovih rek se naj odvija ekstenzivno
kmetijstvo; obrečni pasovi vegetacije se morajo ohranjati.
– Pogoje gospodarjenja in ravnanja z razglašenimi varovalnimi gozdovi in gozdovi s posebnim namenom določajo
občinski odloki; predlagani gozdovi po gozdnogospodarskih načrtih za varovalne in gozdove s posebnim namenom
so vključeni v namensko rabo prostora in jih je potrebno čim
prej zavarovati z odloki z namenom varovanja pred erozijo,
snežnimi plazovi, ohranitve tal in naravne vegetacije, krepitev varovalnih funkcij gozda in drugih posebnih namenov.
– Ravnanje z gozdovi v območjih, ki so objekt ali del
objekta naravne in kulturne dediščine je potrebno prilagoditi
predpisanim varstvenim režimom za naravno in kulturno dediščino.
– Obstoječi gozdni rob se mora ohraniti, zato je pri
novogradnjah upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega
roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega
sestoja; izjemoma je ta odmik lahko manjši, vendar ne manj
kot 15 m. Za območja počitniških hiš na krajinskem prostoru Gore – Kopitnik je upoštevati določila 21. člena odloka.
– Poseganje v gozdne otoke zaradi ohranjanja krajinsko-ekološke funkcije ni dovoljeno.
– Za posege v gozd in gozdni prostor je potrebno
pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
– Za načrtovanje hortikulturne ureditve okolja objektov
je potrebno upoštevati načela sonaravnega ravnanja s prostorom in glede na vrstno sestavo bližnjih gozdov prvenstveno saditi avtohtono rastje.
– Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvlek lestnih sortimentov po obstoječih vlakah; predvsem to velja za
gozdove, ki mejijo na ureditvena območja naselij. Prometnice, na katere so priključene transportne poti in ki omogočajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov, morajo biti
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urejene tako, da vozišče prenese 10 t osne obremenitve,
da so urejena ustrezna obračališča ipd.
1.3. Merila in pogoji vodnogospodarskega urejanja
ter za posege na ogroženih območjih
15. člen
Varovanje vodnih virov
– Posegi v zavarovana vodovarstvena območja so dovoljeni v skladu z določili sprejetih odlokov; upoštevati je
predpisane režime varovanja vodnih virov v najožjem, ožjem
in širšem varstvenem času.
– Prioritetno je zavarovati še ostale vodne vire na območju občine in do sprejetja odlokov upoštevati pogoje
varovanja na osnovi izdelanih strokovnih podlag.
– Ob sanaciji vodovodnih sistemov in zajetij vodnih virov je potrebno namestiti čistilne naprave pri tistih virih, ki
nimajo kvalitetne pitne vode.
16. člen
Pogoji gospodarjenja na ogroženih območjih
(poplavna območja, plazovita in pogojno stabilna območja)
– Za vsako novogradnjo oziroma poseg, ki ima značaj
graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav je na celotnem
območju občine predhodno pridobiti geološko mnenje.
Na potencialno plazljivem območju, ki zajema pretežni
prostor občine z izjemo Kalske planote in območje GoreKopitnik, je za vsako novogradnjo pridobiti tudi geomehansko mnenje ter na osnovi geološkega poročila določiti ustrezno mikrolokacijo s pogoji za gradnjo. Upravljalci in
uporabniki so dolžni na pogojno stabilnih zemljiščih preveriti
pogoje stabilnosti zemljišč, pred zasipavanjem razmočenih
zemljišč odvesti talne vode ter pobočne kotanje drenirati in
izravnati tako, da voda ne bo mogla zastajati in zamakati
zemljišča.
Na pogojno stabilnih zemljiščih ni dovoljeno:
– preusmerjanje voda z okoliških na potencialno labilna zemljišča,
– zadrževanje voda, zlasti pa terasiranje in drugi načini obdelovanja, ki bi pospešili zamakanje zemljišča,
– poseganje, ki bi povzročilo dvig gladine talnice
(gradnja nepropustnih opornih in podpornih objektov),
– prerazdeljevanje zemeljskih gmot ali druge dodatne obremenitve,
– iztrebljanje tistih grmovnih in drevesnih vrst, ki omejujejo površinsko plazenje zemljišč.
– Za vse posege v vplivnem območju vodotokov in v
zaledne površine zbirnih območij vodotokov je potrebno
pridobiti vodno soglasje ter upoštevati zahtevane pogoje.
Poseganje na poplavne površine ni dovoljeno (obvezno izhodišče republiškega plana).
– Minimalni odmik objektov od vodnih zemljišč je 5 m
ter pri reki Savi 15 m in več ter izven dosega visoke vode z
upoštevanjem varnostnega nadvišanja.
Posamezni objekti morajo biti višinsko zasnovani tako,
da bodo varni pred vplivom visokih voda in, da bo omogočena odvodnja meteornih vod s funkcionalnih površin. Njihovo
oddaljenost od za visoke vode prevodnih strug in način
njihovega zavarovanja pred erozijo bodo določali pogoji posameznega vodnogospodarskega mnenja.
– Za nujno potrebno zagotovitev poplavne varnosti na
poselitvenih območjih so predvidena ureditvena (sanacijska, vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna) dela na:
– spodnjih odsekih hudournikov Brnica, Ična, Brezniški potok
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– odsekih hudournikov, ki potekajo na poselitvenih
območjih in ob cestah, Boben v Čečah in v Bobnu, Marnski
potok, Bela ter ureditve v povirnih odsekih hudournikov.
– Pri posegih v obvodni prostor je potrebno zagotoviti
ohranitev rečnih in obrečnih ekosistemov ter obrežne krajine. Vse ureditve za stabilizacijo strug je izvesti v naravnih
materialih. Na varovanih območjih naravne dediščine je za
vse posege na potokih izvajati v soglasju z naravovarstveno
službo.
1.4. Merila in pogoji urejanja na območjih naravne
dediščine
17. člen
Za varstvo naravnih vrednot je obvezno upoštevati naravovarstvene smernice, ki jih je izdelal Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine (oktober 2000) in za vsak
poseg na varovanih območjih in objektih naravnih vrednot
pridobiti naravovarstveno soglasje.
18. člen
Na območju PUP so varovane naslednje naravne vrednote:
a) predlagane za razglasitev:
KP1 – krajinski park Kopitnik
NS – naravni spomeniki:
– Klemenčeva skala (NS2)
– Jelenove skale (NS3)
– Boben – skalni osamelci (NS4)
– Reberske skale (NS5)
– Bajdetov graben s slapovi (NS6)
– Okrogi (NS7)
– Soteska Pekel (NS8)
– Kovška luknja (NS9)
– Lipa pri Plavcu (NS10)
– Lipa pri cerkvi v Turju (NS11)
– Bodika v Ravnah (NS12)
– Izvrišče (NS13)
b) varovane s planskimi usmeritvami
NV – naravne vrednote:
– Nahajališče oligocenskih fosilov (NV14)
– Osamelci pod Matico (NV15)
– Votlina v stolpu (NV16)
– Bodika pri Bezovem (NV17)
– Gozdni rezervat Pekel (NV18)
– Gozdni rezervat pod Matico (NV19)
Varstveni režimi in razvojne usmeritve za varstvo naravnih vrednot
Krajinski park Kopitnik (KP1)
Skalovito pobočje Kopitnika je botanična lokaliteta z
zelo bogato ilirsko raznovrstno floro in ima veliko ekološko,
biotsko in krajinsko vrednost. Zanj velja varstveni režim za
širša zavarovana območja ter za geomorfološke, hidrološke, zoološke, botanične in gozdne rezervate.
Za ohranjanje krajinske in biotske pestrosti območja
je obdržati obstoječe kmetijske površine z ekstenzivno obdelavo in preprečevati zaraščanje travišč z gozdom; izvajati
agro- in hidromelioracije, zasajati monokulture in spreminjati vegetacije ni dovoljeno. V gozdovih naj se ohranijo
avtohtone združbe, z gozdovi naj se gospodari v skladu z
gozdnogospodarskimi načrti. Med drugimi omejitvami, ki
jih določajo varstveni režimi za krajinski park je prepovedana gradnja vseh vrst objektov. Primernost območja je za
razvoj naravoslovnega turizma in mehke oblike rekreacije
(pohodništvo, tek v naravi, kolesarjenje in jahanje po obstoječih poteh ipd.).
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Naravni spomeniki
Za naravne spomenike Klemenčeve skale (NS2), Jelenove skale (NS3), Boben – skalni osamelci (NS4), Reberske skale (NS5) in Okrogi (NS7) velja vartveni režim za
geomorfološke površinske naravne vrednote. Objekti so lahko zanimiva izletniška točka namenjeni ogledom ali raziskovanju in izobraževanju.
Za Bajdetov graben s slapovi (NS6), Sotesko Pekel
(NS8) in Izvirišče (NS13) velja varstveni režim za geomorfološke površinske, hidrološke in gozdne naravne vrednote.
Soteske in doline se naj ohranijo v obstoječem stanju, nekateri deli se lahko uredijo za izletništvo (pešpoti, označevalne
table).
Za Kovško luknjo (NS9) velja varstveni režim za geomorfološke podzemeljske naravne vrednote. Objekt naj bo
namenjen znanstvenemu raziskovanju.
Za naravne spomenike Lipa pri Plavcu (NS10), Lipa pri
cerkvi v Turju (NS11), Bodika v Ravnah (NS12) velja varstveni režim za drevesne naravne vrednote. Drevesa so lahko
zanimiva izletniška točka, dovoljeni so le sanitarni rezi.
Naravne vrednote
Za naravne vrednote veljajo naslednji varstveni režimi:
Nahajališče oligocenskih fosilov (NV14) – za geološko
– paleontološke naravne vrednote.
Osamelci pod Matico (NV15) in Votlina v stolpu (NV16)
– za geomorfološke površinske in podzemeljske naravne
vrednote; Bodika pri Brezovem (NV17) – za drevesne naravne vrednote; gozdni rezervat Pekel (NV18), gozdni rezervat
pod Matico (NV19) – za drevesne in gozdne naravne vrednote.
Varstveni režimi za posamezne zvrsti naravnih vrednot
so sestavni del strokovnih podlag ZVNKD Celje.
1.5. Merila in pogoj za urejanje na območjih kulturne
dediščine
19. člen
Za vsak poseg na objektih oziroma varovanih območjih
kulturne dediščne je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje po 44., 45., 46. in 47.
členu zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
20. člen
Na območju občine, ki se ureja na podlagi tega PUP
so določena varovana območja in objekti naslednje vrste
kulturne dediščine, ki so s številkami iz registra dediščine
prikazana v kartografskem delu PUP:
K1 – naselbinska dediščina
K2 – arheološka dediščina
K3 – sakralna stavbna dediščina
K5 – profana stavbna dediščina – etnološka dediščina
K6 – memorialna dediščina.
(1) K1 – naselbinska dediščina
Na območju občine so 4 naselja z vrednostjo naselbinske dediščine (KD – kulturne dediščine):
K1.01 – Krnice, vas
K1.02 – Marno, zaselek Zgornje Marno
K1.03 – Šavna peč – vas
K1.04 – Turje – vas
Za posege na varovana območja naselbinske dediščine je upoštevati določila iz V. poglavja tega odloka.
(2) K2 – arheološka dediščina
Opredeljena so 3 območja arheološke dediščine, ki
imajo vrednost kulturnega spomenika (KS):
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K2.01 – Krnica, Arheološko območje Grobišče
K2.02 – Podkraj, Rimska naselbina s svetiščem
K2.03 – Turje, Arheološko območje V Ložci.
Na teh zavarovanih območjih mora biti raba tal takšna,
da ohranja podzemne ostaline nepoškodovane; prepovedano je poseganje v zemeljske plasti z vsemi oblikami gradenj
in kmetijskih operacij. Pred vsakim posegom je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki bodo opredelili nadaljnje ukrepe potrebne za ohranitev arheološke dediščine.
(3) Stavbna dediščina
K3 – sakralna stavbna dediščina
Na območju PUP je evidentiranih in ovrednotenih 5
objektov sakralne stavbne dediščine:
– pomembnejša kulturna dediščina (spomenik državnega pomena) – PKD:
K3.04 Gore nad Turjem – Cerkev sv. Jurija
– kulturni spomeniki lokalnega pomena (KS)
K3.01 Brdce – Kamnito stebrno znamenje
K3.05 Hrastnik – Cerkev Matere božje v Dragi
K3.09 Turje – Cerkev sv. Štefana
– kulturna dediščina (KD): K3.08 Šavna peč – znamenje
K5 – profana stavbna dediščina – etnološka dediščina
Od skupnih 60 enot evidentirane profane stavbne dediščine – etnološke dediščine na območju PUP je z vrednostjo kulturne dediščine (KD) zavarovano 16 območij domačij, 44 objektov je kulturnih spomenikov predlaganih za
razglasitev (KS):
– Brdce:
K5.01 – Kozolec na domačiji Brdce 6 (KS)
K5.02 – Kozolec na domačiji Brdce 13 (KS)
K5.03 – Domačija Brdce 14 (KD)
K5.04 in K5.05 – Kozolec in Hram na domačiji Brdce
14 (KS)
K5.06 – Kozolec na domačiji Brdce 17 (KS)
– Čeče:
K5.07 – Hlev na domačiji Čeče 71 (KS)
K5.08 – Kozolec na domačiji Čeče 72 (KS)
K5.09 – Domačija Čeče 75 (KD)
K5.10 – Kozolec na domačiji Čeče 75 (KS)
K5.11 – Kozolec na domačiji Čeče 77 (KS)
K5.12 – Kozolec na domačiji Čeče 78 (KS)
K5.13 – Domačija Čeče 83 (KD)
K5.14 in K5.15 – hlev in kozolec na domačiji Čeče 83
(KS)
K6.16 – Domačija Čeče 84 (KS)
K5.17, K5.18 in K5.19 – hlev, hram in kozolec na
domačiji Čeče 84 (KS)
K5.20 – Kozolec na domačiji Čeče 84 (KS)
K5.21 – Domačija Čeče 88 (KD)
K5.22 do 5.25 – Stanovanjska hiša, hram, kozolec in
kovačija na domačiji Čeče 88 (KS)
– Gore:
K5.26 – Domačija Gore 41 (KD)
K5.27 in K5.28 – Hlev in kozolec na domačiji Gore 41
(KS)
– Kal:
K5.29 – Kozolec na domačiji kal 10 (KS)
K5.30 – Hram na domačiji Kal 13 (KS)
K5.31 – Kozolec na domačiji Kal 15 (KS)
– Krištandol:
K5.32 – Domačija Krištandol 1 (KD)
K5.33 – Kozolec na domačiji Krištandol (KS)
K5.34 – Domačija Krištandol 2 (KD)
K5.35 – Kozolec na domačiji Krištandol 2 (KS)
– Marno:
K5.36 – Domačija Marno 26 (KD)
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K5.37 in K5.38 –Hram in kozolec na domačiji Marno
26 (KS)
– Turje:
K5.40 – domačija Turje 3 (KD)
K5.41 in K5.42 – Kozolec in košča s kletjo na domačiji Turje 5 (KS)
K5.43 – Domačija Turje 4 (KD)
K5.44 do K5.46 – Hlev, kozolec in gepl na domačiji
Turje 4 (KS)
K5.47 – Domačija Turje 6 (KD)
K5.48 – Kozolec na domačiji Turje 6 (KS)
K5.49 – Domačija Turje 7 (KD)
K5.50 do K5.52 – Kašča, kozolec I in kozolec II na
domačiji Turje 7 (KS)
K5.53 – Domačija Turje 12 (KD)
K5.54 in K5.55 – Kašča (hram) na domačiji Turje 12
(KS)
K5.56 – Domačija Turje 19 (KD)
K5.57 in K5.58 – Kašča (hram) na domačiji Turje 19
(KS)
K5.59 – Mežnarija (KS)
K5.60 – Kozolec na domačiji Turje 23 (KS)
– Brnica:
K5.61 – Domačija Brnica 57 (KS)
Posegi na varovana območja in objekte stavbne dediščine (ob samem objektu se varuje njegovo funkcionalno
zemljišče ter širši vizualni prostor, ki zagotavlja funkcionalno
integriteto varovane stavbne dediščine v prostoru) se lahko
izvajajo skladno s pogoji in s soglasjem pristojne službe za
varstvo kulturne dediščine.
(4) K6 – memorialna dediščina
Z varstvenim režimom za stavbno dediščino se varuje
naslednja memorialna dediščina na območju PUP:
K6.01 – Brezno, grob partizana Petra (KD)
K6.05 – Kal, spomenik in grob padlemu kurirju (KD)
K6.06 – Krištandol, grobišče s spominskim obeležjem
(KD) in drugi evidentirani objekti memorialne dediščine –
vrsta spominskih obeležij (spominske plošče na objektih), ki
še niso vpisani v register.
Za naselja Turje, Krnice, Marno in Šavna je na osnovi
strokovnih zasnov za varstvo kulturne dediščine (ZVKDSOE, april 2002) dodatno evidentirana kulturna dediščina;
upoštevati je določila V. poglavja tega odloka.
2. Pogoji za urbanistično oblikovanje območij
in arhitektonsko oblikovanje objektov
21. člen
Pri posegih in urejanju na ureditvenih območjih naselij
Turje, Krnice, Šavna peč in Zgornje Marno je poleg splošnih določil iz tega člena odloka upoštevati podrobnejša
merila in pogoje iz V. poglavja tega odloka.
2.1. Splošni pogoji
– Lokacija, odmiki
– Z izborom lokacije objekta se mora zagotoviti ohranitev obstoječe tipične tlorisne zasnove in gabaritne podobe
značilne za posamezno naselje v obravnavani arhitekturni
krajini. V naseljih ali delih naselij, ki so ovrednotene kot
naselbinska in stavbna dediščina, morajo biti lokacije kot
oblikovna podoba objekta izbrani s soglasjem pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
– Stavbno zemljišče mora biti sposobno za gradnjo,
zato je za vsako novogradnjo na celotnem območju pridobiti
geološke pogoje, na potencialno plazljivem območju pa tudi
geomehansko mnenje; upoštevati je pogoje za posege na
ogroženih območjih iz 16. člena tega odloka.
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– Vsaka lokacija za gradnjo objektov za bivanje in delo
mora imeti zagotovljeno minimalno komunalno opremljenost
– dostop na javno cesto ter oskrbo z neoporečno pitno
vodo in električno energijo.
– Vsi odmiki novih objektov in dozidav morajo biti načrtovani skladno z veljavnimi predpisi in pogoji soglasodajalcev za posamezna področja; obvezno je pridobiti soglasje
za vsakršno gradnjo v bližini infrastrukturnih napeljav in objektov ter v varstvenih pasovih:
– cest: pri glavni cesti 25 m, regionalni cesti 15 m in
lokalni cesti 8 m na vsako stran od zunanjega roba cestišča;
minimalni odmik objekta od javnih poti je 5 m;
– glavne železniške proge I. reda: 200 m na vsako
stran od osi proge,
– visokotlačnih plinovodov R 25A in P 258A: 100 m
na vsako stran od osi plinovoda,
– daljnovodov: DV 10(20)kV – 10 m, DV 35 KV – 15
m in DV 110 kV – 15 m na vsako stran od osi daljnovoda,
– minimalni odmik objektov od zgornje brežine potokov je 5 m.
– Najmanjši medsebojni odmik objektov se določi glede na terenske razmere in v skladu s sanitarnimi, požarnovarstvenimi predpisi in pogoji osvetlitve (praviloma naj bo
minimalni odmik med bivalnimi prostori v objektih 1,5 x
višina objekta, na čelnih straneh objektov pa 8 m). Bivalni
pogoji v neposredni soseščini se ne smejo poslabšati.
– Odmik objekta od meje sosednjih zemljišč naj bo
minimalno 4 m, za manjši odmik oziroma za objekt, ki je
oddaljen 4 m in več, ima pa vpliv na sosednja zemljišča in
objekte, je potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednjega
zemljišča.
– gabariti in oblikovanje objektov
Vse novogradnje se morajo prilagoditi višinskim in tlorisnim gabaritom obstoječe zazidave, prav tako ne smejo
presegati tega gabarita prizidave in nadzidave objektov.
– višinski gabarit
– Pri določanju višinskih gabaritov je upoštevati, da bo
razmerje višine zidanega dela objekta proti strehi v razmerju
značilnem za obstoječe objekte v naselju in arhitekturni krajini.
– Maksimalni višinski gabarit v posameznih ureditvenih
območjih naselij je določen v točki 2.2. tega člena odloka in
ne presega etažnosti: vkopana klet + pritličje (+ največ eno
nadstropje) + bivalno podstrešje za stanovanjske objekte.
– Na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje naj bo etažnost: vkopana ali največ polzasuta (glede na brežino) klet +
pritličje + bivalno podstrešje; z upoštevanjem določila prve
alinee tega podpoglavja je v dolinskih vidno neizpostavljenih
predelih dopustno največ eno nadstropje (pogoj: v celoti
vkopana klet).
– Objekti na izpostavljenih legah in grebenih morajo
imeti klet v celoti vkopano, da se zagotovi pritlični gabarit.
– Etažnost objektov mora biti podrejena dominantam v
naselju (cerkev, drevo), kar se še posebej strogo upošteva
na območjih kulturne dediščine.
– tlorisni gabarit
– Tlorisne oblike novih objektov v okviru vaških naselij
in na območju razpršene gradnje naj bodo izrazito podolgovate zasnove v razmerju stranic 1:1,5 – 1,8.
– V ureditvenih območjih naselij: Boben, Čeče – soteska, Brnica, Novi log in Brezno se tlorisne oblike objektov
podrejajo obstoječi zazidavi v posameznih območjih z lego
(daljšo stranico) objekta usklajeno z obstoječimi gradbenimi
linijami.
– Maksimalni tlorisni gabarit objektov pogojuje struktura obstoječe pozidave, to pomeni, da novi objekti ne smejo
biti večji od maksimalnih obstoječih objektov (po posameznih vrstah – funkcijah objektov).
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– Površina prizidave objekta praviloma ne sme presegati 50% zazidane površine obstoječega objekta, pri čemer
naj se ohrani razmerje tlorisnih stranic kot je opredeljeno v
zgornji alinei (podolžen tloris).
V izjemnih primerih, ko funkcija zahteva večje tlorisne
gabarite, je potrebno mase členiti, da dosežemo skladnost
z obstoječo (drobno) pozidano strukturo.
– strehe
– Strehe morajo biti simetrične dvokapnice s čopi ali
brez.
– Smer slemena naj poteka vzporedno s plastnicami
terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo
zaselka in gruče hiš, ki je tipična za posamezni poselitveni
vzorec.
Smer slemena je obvezno vzporedno z daljšo stranico
objekta.
– Kap (žleb) naj bo praviloma v višini plošče (tal) na
podstrešju oziroma v skladu z določili za določanje višinskega gabarita objektov (prvi odstavek podpoglavja »višinski
gabariti«).
– Naklon strešine od 35 do 45 je prilagoditi prevladujočemu naklonu v zaselku in upoštevati določila iz točke 2.2
tega člena odloka. Na območju vaških naselij in razpršene
poselitve je obvezen naklon 40 ali 45 glede na prevladujoči
naklon v naselju.
– Vrsto in barvo kritine je prilagoditi pretežni barvi strešin na območju in naj bo temna (opečna rdeča, rjava, temno
siva).
– Strešna okna se naj oblikujejo s pravokotnim slemenom na strešino objekta ali naj bodo položena na strešino.
– fasade
– Balkoni, terase se naj namestijo na vzdolžni fasadi
(na čelni strani ni arhitekturna identiteta stavb tega območja).
– Manjše okenske odprtine naj bodo vertikalno podolgovatih oblik.
– Elementi fasad naj bodo: omet v svetlih umirjenih
naravnih barvah (zaglajen ali zariban v vaških naseljih in
zlasti na območjih kulturne dediščine) ter les v njegovi naravni barvi; poudarjena mora biti vertikalna smer arhitekturnih členov (okna, vrata, lesen opaž, ograje).
– pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z objektom, ob katerem stojijo.
– urejanje okolice objektov
– Ureditev okolice objektov mora zagotoviti oblikovano
povezavo objekta z okoljem, kar se opredeli v projektni
dokumentaciji.
– Pri zemeljskih posegih v teren naj se planiranje terena izvaja z brežinami in le v primerih ko to ni mogoče,
oziroma zaradi upoštevanja geoloških pogojev, se izvede z
opornimi zidovi do višine 1 m (ki niso ob javnih prometnih
površinah) z maksimalno ozelenitvijo.
– Ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic ali pa v kombinaciji živa meja in
umetna ograja; zid, lesene letve, tramiči ali drugo; zidani del
ograje ne sme biti višji od 1 m.
– Pri ograjevanju objektov in območij, ki zahtevajo posebno varnost je upoštevati izvedbo in višino ograje, ki je
določena z drugimi predpisi.
– Od roba cestnega telesa morajo biti ograje odmaknjene minimalno 1 m oziroma skladno s pogoji upravljalcev
in ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti in ovirati pluženje.
– Ozelenitve okolice objektov se naj izvedejo s krajevnimi vrstami vegetacije. Okolica naj bo urejena skladno z
obstoječo kulturno krajino.
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2.2. Urbanistično-oblikovalski pogoji za posameza
ureditvena območja
Poleg splošnih določil iz prejšnjega poglavja tega člena odloka je za posamezna ureditvena območja upoštevati
še naslednje pogoje:
1. V ureditvenih območjih naselij:
Čeče: Dolenjci, Ravne, Goveji potok, Brdce, Gore –
Skopno, Prapretno, Plesko in Unično (vaška kmečko-stanovanjska območja) z značilno gručasto obliko stavbnih kompleksov se morajo nove stavbne dopolnitve vklopiti v stavbno gručo »nepravilno« in z lego – daljšo stranico objekta in
smerjo slemena praviloma vzporedno s plastnicami terena.
Vsako geometrijsko oblikovanje je v teh naseljih negativno.
Posebno pozornost je posvetiti oblikovanju obrobja gručastega zaselka zlasti na vidno izpostavljenih območjih in
vstopni veduti. Na terasnih robovih (npr. Ravne, Brdce) je
obvezna vzpostavitev gradbene linije, enoten nižji višinski
gabarit objektov; lociranje pomožnih objektov na obrobjih
naselij ni dovoljeno. Strniti je nepovezane stavbe na razširjenih pretežno obcestnih krakih (Kovk, Dolenjci, Ravne) in na
vstopnih mestih zaselka zagotoviti prenove in stavbne dopolnitve v gabaritni in oblikovni podobi značilni za naselje.
Maksimalni višinski gabarit stanovanjskih objektov je
določen z etažnostjo: vkopana ali največ polzasuta klet (glede na brežino)
pritličje
bivalno podstrešje
Na nižjih terasah in če dopušča gabarit naselja ter v
naselju Brdce je dovoljeno največ eno nadstropje (pogoj je
v celoti vkopana klet).
Streha: naklon od 40 do 45 glede na prevladujoči
naklon v naselju
2. V ureditvenih območjih naselij:
Boben, Čeče-soteska, Brnica, Novi dol in Brezno (dolinska pretežno stanovanjska območja)
značilno obcestno zazidavo (razpotegnjena, sklenjena
ali gručasta obcestna zazidava) se morajo stavbne dopolnitve z lego in smerjo slemena prilagoditi obstoječim gradbenim linijam, ki potekajo vzporedno s cesto ali plastnicami
terena nad njo za strnitev obcestnih stavbnih nizov oziroma
zaključitev terasasto razporejenih objektov na pobočju.
Prenova objektov na obcestnem nizu v Brnici s funkcijo
in arhitekturnim značajem »primestnega naselja« Hrastnika je
pomemben dejavnik sanacije urbanega prostora občine.
Nujno potrebne so ureditve prometnih in javnih odprtih
površin (parkirišča, peščeve površine) na območjih ob regionalni cesti v Breznem in na Marnem pri objektih s centralnimi funkcijami (gostišče, trgovina, storitve); za urejanje območja pri gostišču v Marnem (vključno predvideno
vrtnarstvo) so potrebne strokovne podlage.
Nezazidana mora ostati neposredna okolica zadružnega doma in športnega igrišča v Čečah.
Maksimalna dovoljena etažnost objektov je:
– pritličje na nivoju terena
– eno nadstropje in podstrešje,
oziroma na nagnjenih terenih: v pobočje vkopana klet,
pritličje in bivalno podstrešje.
Streha: naklon od 35 do 45 (praviloma okoli 40 in
glede na prevladujoči naklon v naselju).
V območju za proizvodne in servisne dejavnosti na
Novem dolu je višinski gabarit prilagoditi obstoječi zazidavi,
ne sme pa presegati višine 6m do kapi.
3. V ureditvenih območjih počitniških hiš:
na Gorah in na Kalu je osnovni pogoj za prostorsko
urejanje in izvedbo posegov oblikovanje gručastih stavbnih
skupin z zapolnitvami in zaokrožitvami zaključenega morfološkega vzorca, pri čemer je upoštevati:
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– v pobočje »položeno« gručo hiš v ureditvenih območjih Fračji dol in Vrh na Gorah ter na Kalu z lego, daljšo
stranico objekta in smerjo slemena vzporedno s plastnicami
terena; izrazit podolžen tloris objektov (razmerje stranic
1:1,8) z maksimalno širino objekta 6 m, v pobočje vkopano
kletjo ter maksimalno etažnostjo P+M (pritličje + mansarda
– bivalno podstrešje),
– zapolnitve oziroma dopolnilno gradnjo počitniških hiš
v ureditvenih območjih Florjanov dol in Pustov hrib na Gorah
in na Kalu je treba prilagoditi obstoječi zazidavi v geometrijsko nepravilni zasnovi stavbne grče; maksimalni višinski gabarit objektov na nižjih legah (pod pobočji) je: polvkopana
klet + pritličje z mansardo v podstrešju; niveleta pritličja na
višjih legah mora biti na nivoju terena.
Odmik objektov od gozdnega roba naj bo minimalno
15 m, oziroma je primerno oddaljenost (glede na kvaliteto
gozdnega roba, višino dreves, osončenje itd.) ugotoviti in
določiti za vsak primer posebej pri čemer naj bo poudarjen
pogoj, da je investitor sam odgovoren za morebitno škodo,
ki bo nastala zaradi nezadostnega odmika objekta od gozdnega roba.
3. Pogoji za komunalno urejanje območja
22. člen
– promet
Za izboljšanje prometnih ureditev zlasti v ureditvenih
območjih naselij je rekonstrukcije regionalnih oziroma lokalnih cest skozi naselja izvesti z izgradnjo pločnikov in kolesarskih stez za medkrajevno povezavo, potrebne so prenove avtobusnih postajališč in ureditve križišč.
Izvesti je načrtovane posodobitve makadamskih vozišč
na še neurejenih odsekih javnih poti in lokalnih cest.
Pri določanju lokacij objektov je upoštevati predpisane
odmike od cest po določilih 21. člena tega odloka, za gradnjo v varovalnih pasovih cest in za priključke objektov (več
objektov naj ima skupen priključek na javno cesto) na kategorizirane ceste in javne poti pa pridobiti soglasje upravljalcev cest.
Vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop za intervencijska vozila z ustreznimi oznakami (prometni znaki, talne
oznake-nosilnost).
– vodovarstvena območja in vodooskrba
Na celotnem obravnavanem območju je potrebno:
– za zagotovitev zdravstveno ustrezne in zadostne količine pitne vode sanirati obstoječa zajetja javnih vodooskrbnih sistemov skladno z odloki o varstvenih pasovih virov
pitne vode oziroma zgraditi nova zajetja vodnih virov
– obnoviti javne vodooskrbne sisteme z novimi zajetji
vodnih virov, črpališči in vodohrani ter obnovo in dograditvijo obstoječega omrežja
– organizirati upravljanje vodovodnih sistemov skladno
z občinskim odlokom o gospodarskih javnih službah.
Na območju, kjer je upravljanje javnih vodovodnih sistemov urejeno v skladu z občinskim odlokom o gospodarskih javnih službah, je zagotovljena ustrezna vodooskrba in
so možni dodatni vodovodni priključki za novogradnje v skladu s pogoji upravljalca razen v ureditvenih območjih: Goveji
potok (novo stanovanjsko območje), Čeče (Tičja vas, Dolenjci), Sp. Boben, Kovk, Slatno, Krnice, Šavna peč, GoreSkopno, turistično-rekreacijsko območje Gore in območja
počitniških hiš na Gorah, Kopitniku in Kalu, kjer bo zagotovljena ustrezna vodooskrba z dograditvami in sanacijami obstoječega vodovodnega sistema. Po končani izgradnji bodo
možni dodatni vodovodni priključki za novogradnje v skladu
s pogoji upravljalca.
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Na območjih z obstoječimi lokalnimi oziroma vaškimi
vodovodnimi omrežji na obstoječa vodovodna omrežja ni
možno priključiti večjega števila novih uporabnikov, za posamične novogradnje je obvezno predhodno pridobiti soglasje
upravljalca vodovoda in zdravstvenega inšpektorata.
Izven območij oskrbe z javnim vodooskrbnim sistemom, si morajo investitorji zagotoviti ustrezne vodooskrbne
naprave za lastni vodni vir v skladu s higienskimi in sanitarno
tehničnimi pogoji glede na predhodno oceno pooblaščene
organizacije o zahtevani ustreznosti vodnega vira.
Pogoje in način oskrbe z vodo iz javnih vodovodov
določa občinski odlok o o oskrbi z vodo (UVZ, št. 23/93,
17/9) in tehnični pravilnik o javnem vodovodu Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/97). Pri gradnji objektov in drugih posegov v prostor je potrebno upoštevati odmike od cevovodov
javnega vodovodnega omrežja skladno s tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/97).
– odvajanje in čiščenje odplak
Z dograditvijo kanalizacijskega omrežja na širšem območju mesta Hrastnik in naselja Dol pri Hrastniku ter izgradnjo glavnega sanitarnega kolektorja s centralno čistilno napravo ob Savi bo možno zagotoviti odvajanje in čiščenje
odplak v ureditvenih območjih naselij Boben, Brnica, Čeče,
Dol pri Hrastniku, Krištandol, Krnice, Marno, Plesko, Podkraj (del), Prapretno, Studence, Turje (del).
Dolgoročna rešitev za odvajanje in čiščenje odplak v
ureditvenih območjih naselij Brdce, Gore, Kal, Kovk, Šavna
peč in Unično so lokalne čistilne naprave.
Do realizacije kanalizacijskih sistemov je potrebno fekalne odplake iz objektov odvajati v individualne ali skupinske ustrezno dimenzionirane vodotesne greznice brez iztoka na občasno izpraznjevanje; odplake iz gospodarskih
objektov kmetij pa v vodotesne gnojne jame oziroma jame
za gnojevke brez iztoka; gnojišča se morajo izvesti v skladu
s predpisi, kot jih določajo strokovna navodila o urejanju
gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št.10/85). Meteorne
vode s streh in čiste površinske vode je možno odvajati v
ponikovalnico ali direktno v potok, onesnažene meteorne
vode pa obvezno preko peskolovov in ustreznih lovilcev olj.
V proizvodno-obrtnih conah je potrebno namestiti čistilno napravo za tehnološke odpadne vode, iz katerih se
odvaja očiščena odpadna voda v kanalizacijo ali neposredno v vode (uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda in virov onesnaženja, Uradni list RS, št.
35/96).
– plinovod; ogrevanje
Izven ureditvenih območij naselij Hrastnik in Dol pri
Hrastniku so na obstoječe plinovodno omrežje priključena
naselja Brnica, Krištandol, Marno in Brdce, načrtovana pa
je dograditev nizkotlačnega plinovodnega omrežja v naselja
Prapretno; Studence, Boben in Čeče z usmeritvami za oskrbo s plinom tudi lokalnega središča Turje.
V drugih naseljih je glede na podeželski prostor možen
način ogrevanja le z individualnimi kurišči, vendar s pogojem uporabe ekološko dopustnega kuriva: lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin in premog, katerega energetsko specifična vrednost gorljivega žvepla ne presega 0,7 g/MS.
– pogoji za posege v varstvenih pasovih plinovoda
Na območju PUP potekata 50-barska plinovoda R25A
(od plinovoda M2 do MRP Hrastnik) in 258A (od plinovoda
R25A do MOP TOH). Za visokotlačne plinovode se upošteva pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01 in 54/02).
V nadzorovanem pasu, ki je 100 m širok pas na vsako
stran od osi visokotlačnega plinovoda, je potrebno upoštevati omejitve in za posege pridobiti soglasja skladno s
7. členom pravilnika.
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Za srednjetlačne plinovode je potrebno upoštevati pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02).
V 2 x 5m pasu vseh plinovodv se smejo dela izvajati
pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega
upravljalca.
– oskrba z elektriko
Vsa ureditvena območja naselij bodo oskrbovana z
električno energijo pretežno iz obstoječih trafo postaj. V
primeru slabih napetostnih razmer ali povečanega odjema
elektrike bo upravljalec zgradil nove trafo postaje s pripadajočim visoko napetostnim priključkom in nn vodi. Za postavitev daljnovoda 10(20) kV je potreben prosti koridor širine
10 m, za 35 kV 15 m za 110 kV 25 m, za transformatorske
postaje moči do 250 kVA površine 3 x 3 m in nad 250 kVA
6 x 6 m. Do transformatorskih postaj mora voditi cesta
prevozna s kamioni nosilnosti vsaj 5 ton.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj si morajo investitorji pridobiti soglasje upravljalca električnega omrežja.
Za vse posege v varovalnih koridorjih daljnovodov (navedeni v 21. členu tega odloka) je potrebno pridobiti soglasje upravljalca elektro omrežja.
– TK omrežje
Izgradnja in vzdrževanje TK omrežja se lahko izvaja
nemoteno glede na ostale pogoje v PUP.
Za izvajanje vsakršnih posegov v bližini obstoječega in
predvidenega TK omrežja si mora izvajalec del pridobiti posebno soglasje Telekoma Slovenija d.d. PE Trbovlje. Pri
določanju lege objektov je potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne ukrepe, ki jih predpiše upravljalec TK omrežja
pri pridobitvi soglasja k lokaciji ali gradbenemu dovoljenju
za posamezne objekte.
Pridobljeno soglasje za PUP ne velja za pridobitev gradbenega dovoljenja.
– odpadki.
Za ravnanje z odpadki je obvezno upoštevati določila
odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hrastnik
in programa gospodarjenja s komunalnimi odpadki na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99,
2/02).
Pri postavitvi kontejnerjev za redni odvoz odpadkov je
upoštevati pogoje požarne varnosti – odmiki od objektov in
gozdov.
4. Pogoji za varovanje okolja
23. člen
– Za zmanjšanje in preprečevanje onesnaženosti zraka
je upoštevati pogoje za ogrevanje objektov in prometno urejanje iz prejšnjega člena tega odloka, drevesno in z živico
ozeleniti okolico objektov ob glavnih prometnicah ter v primerih, kjer je za gradnjo potrebno dovoljenje za poseg v
okolje glede emisije v zrak pridobiti poprejšnje soglasje inšpektorja za varstvo okolja.
– Za varstvo pred hrupom je skladno z uredbo o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju upoštevati za čista stanovanjska območja določeno II. stopnjo varstva pred hrupom
(mejna nočna raven hrupa je 45 dB in dnevna 55 dB), za
poslovno stanovanjska območja oziroma mešana stanovanjska območja z obrtnimi dejavnostmi in kmečkimi gospodarstvi (mejna nočna raven hrupa je 50dB in dnevna 60dB) III.
stopnja varstva pred hrupom, v območju za proizvodne in
servisne dejavnosti je določena IV. stopnja varstva pred
hrupom z maksimalno dovoljeno ravnijo hrupa 70 dB za dan
in noč.
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– Za varstvo voda je upoštevati določila za odvajanje in
čiščenje odplak iz prejšnjega člena odloka ter določila za
varovanje vodnih virov iz 15. in 22. člena tega odloka.
– Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno v skladu
z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93) in pravilnikom o požarnovarnostnih zahtevah (Uradni
list SRS, št. 42/85) upoštevati:
– določene minimalne odmike med objekti v skladu
s pravilnikom in določili 21. člena tega odloka; če ti niso
doseženi, je treba v postopku predpisati tehnične pogoje za
varstvo pred požarom
– vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop za intervencijska vozila opremljen z ustreznimi oznakami – prometni znak in talne oznake (nosilnost…)
– minimalna širina dovoznih cest je 3 m, parkirišča
in dvorišča ob objektih morajo biti namenjena tudi prometnim in delovnim površinam za intervencijska vozila
– Pri postavitvi kontejnerjev za redni odvoz odpadkov je upoštevati pogoje požarne varnosti – odmiki od objektov, gozdov
– Za zagotovitev zadostne vode za gašenje je upoštevati določila pogojev iz prejšnjega člena tega odloka (podpoglavje: vodovarstvena območja in vodooskrba).
– Za zaščito pred prekomernim elektroenergetskim sevanjem je potrebno pred izdajo gradbenih dovoljenj za trafo
postaje ali drugih naprav z viri sevanja izvesti zaščito na
osnovi veljavne zakonodaje (uredba iz leta 1996).
– Pri izvedbenih projektih za zunanje in prometne ureditve ter objekte je pri določanju elementov dostopa do
objektov predvideti ukrepe za odpravo arhitektonskih ovir
(Uradni list RS, št. 92/99).
– V izvedbenih projektih za morebitna parkirišča za vozila nevarnega blaga je upoštevati in prikazati ukrepe iz
veljavnih predpisov s tega področja in pridobiti soglasje pristojnega Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
V. MERILA IN POGOJI ZA NASELJA TURJE, KRNICE,
MARNO IN ŠAVNA PEČ
24. člen
Poleg skupnih meril in pogoje iz poglavja IV. tega odloka se podrobnejši in posebni pogoji nanašajo na ureditvena
območja naselij Turje (A22), Krnice (A19), Marno (A20 in
B5) in Šavna peč (A21) ter odprti prostor v zavarovanih
vplivnih območjih naselbinske dediščine.
25. člen
Zavarovana območja in objekti kulturne dediščine
V skladu z določili 20. člena tega odloka in na osnovi
dodatno evidentirane kulturne dediščine (ZVKDS-OE Celje,
2002), so v naseljih Turje, Krnice, Marno in Šavna peč zavarovana naslednja območja in objekti kulturne dediščine:
Turje
– zavarovana območja:
– naselbinske dediščine (celotno funkcionalno območje naselja, zgodovinsko naselbinsko jedro),
– sakralnega spomenika – Cerkev sv. Štefana in njegovo vplivno območje
– dveh domačij Turje 12 in Turje 19 (etnološka dediščina).
– zavarovani objekti:
Turje 12 – kašča (hram) (KS) in kozolec na domačiji
Turje 14 – kozolec, gospodarsko poslopje in svinjak
na domačiji
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Turje 16 – kozolec na domačiji
Turje 18 – kozolec na domačiji
Turje 19 – kašča (hram) na domačiji (KS) in kozolec
Turje 20 – šola
Turje 22 – mežnarija (KS)
Turje 23 – kozolec (KS) in gepl na domačiji
Turje – cerkev sv. Štefana (KS) in vaška kapelica
Krnice
– zavarovano območje naselbinske dediščine:
(gručasto pozidano naselbinsko jedro, ožje funkcionalno območje naselja).
– zavarovani objekti:
Krnice 18 – kozolec, kašča (KS) in svinjak na domačiji
Krnice 19 – gospodarsko poslopje in kozolec na domačiji
Krnice 20 – hiša in gospodarsko poslopje na domačiji
Krnice 23 – kašča, gospodarsko poslopje in kozolec
na domačiji
Krnice – vaška kapelica in Grča, vaška kapelica
ter
izven zavarovanega območja naselja:
Krnice 26 – kozolec na domačiji (KS)
Krnice 27 – kozolec na domačiji (KS) in klet na domačiji.
Marno
– zavarovano območje naselbinske dediščine:
(gručasto pozidano naselbinsko jedro, ožje funkcionalno območje naselja) in
– zavarovano etnološko območje treh domačij:
Turje 26, 27 in 28 (KS)
– zavarovani objekti:
Marno 21 – zidanica in kozolec na domačiji
Marno 22 – Kašča (KS) kozolec in gospodarsko poslopje na domačiji
Marno 23 – hiša, gospodarsko poslopje in kozolec na
domačij
Marno 26 – hiša, gospodarsko poslopje, kozolec in
kašča (KS) na domačiji
Marno 27 – hiša, svinjak, kašča in gospodarsko poslopje na domačiji
Marno 28 – kozolec in kašča na domačiji.
Šavna peč
– območje zavarovane naselbinske dediščine:
gručasto pozidano naselbinsko jedro, celotno funkcionalno območje naselja)
– zavarovani objekti:
Šavna peč 1 – kozolec na domačiji (KS)
Šavna peč 2 – kašča (KS), kozolec in zidanica na
domačiji
Šavna peč 3 – zidanica (KS) in kozolec na domačiji
Šavna peč 4 – kozolec na domačiji
Šavna peč 7 – kozolec in gospodarsko poslopje na
domačiji
Šavna peč 8 – kozolec na domačiji
Šavna peč 9 – kozolec in zidanica na domačiji
Šavna peč 10 – hiša
Šavna peč 13 – kozolec na domačiji
Šavna peč – znamenje (KS) in vaška kapelica.
Opoma: oznaka KS je kulturni spomenik – predlagan
za razglasitev.
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1. Podrobnejša merila in pogoji za naselje Turje
26. člen
– ureditveno območje naselja
Ureditveno območje naselja Turje se nahaja v katastrski Občini Turje, vključuje obstoječe razpotegnjeno naselje
ob lokalnih cestah 122100 (Turje-Gore) in 122080 z razširjenim območjem v centralnem delu naselja južo in jugozahodno od cerkve sv. Štefana ter obsega 10 ha.
Severna meja ureditvenega območja poteka po severnem robu lokalne ceste 122100 (Turje-Gore) od parcele
488/2 na skrajnem severozahodu do avtobusnega postajališča pri križišču z lokalno cesto 122080, pri čemer v osrednjem starem delu naselja vključuje parcele 677, 678, 662,
661, 660, 659, 654 severno od ceste; v severovzhodnem
delu naselja ob lokalni cesti 122080 poteka meja po južnih
robovih parcel 653, 647, 646, 642, 639/1, 655/2, 919,
917, 908, 903/2 in 900, kjer se po zahodnih mejah parcel
903, 905, 869 na pobočju vzhodno od cerkve sv. Štefana
usmeri proti jugu, prečka parcelo 893 in na vzhodni strani
lokalne ceste 122100 obkroža parcele: 892,744/1, 891,
744/2, 890, 889 in 745/1; proti jugu nadaljuje po vzhodnem robu lokalne ceste, južnih robovih parcel 750/2,
750/3, 750/12 in 750/10, kjer v smeri proti severozahodna meja območja poteka po južnem in zahodnem robu
parcele 754 in vključuje parceli 740/1 in 740/2 pri stari šoli
ter po južnem območju starega vaškega naselja nadaljuje
proti zahodu po severnih robovih parcel: 725, 722/2, 714,
700, 699, 684/2, 684/1, 685, 686, 684, 462, 464,
463, 449, 470, 480, 489, do izhodiščne točke opisa pri
parceli 488/2.
– funkcije območja s pogoji za graditev in prenovo
– Prostorski razvoj naselja Turje mora temeljiti na krepitvi funkcije lokalnega središča z »mešano« rabo prostora ob
upoštevanju določene namenske rabe prostora, ki je prikazana v strokovnih podlagah za naselje Turje na PKN 1:2500.
– Za vse posege na zavarovana območja in objekte
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje ZVNKDS-OE Celje.
– Vse novogradnje in spremembe namembnosti objektov morajo upoštevati vsebinsko specifiko posameznih območij:
A – strnjeni pozidani del naselja (obcestni niz gručastih
kmetij) na severozahodu do stare šole in cerkveni kompleks
s pokopališčem na grebenu – zavarovano zgodovinsko naselbinsko jedro
B – centralno območje v osrednjem delu med staro
šolo in stanovanjsko zazidavo v zgornjem južnem delu naselja
C1-3 – stanovanjska območja na obcestnih krakih južnega, severozahodnega in severovzhodnega obrobja ureditvenega območja.
Usmeritve in pogoji za posamezna območja
A – Zgodovinsko naselbinsko jedro
Za ožje območje zavarovane naselbinske dediščine je
upoštevati naslednja določila in pogoje ZVKDS-OE Celje:
– strnjeni pozidani del naselja (obcestni niz gručastih
kmetij) mora v celoti ohraniti funkcijo, vaški značaj, urbanistično tlorisno zasnovo ter vse ostale tipološke značilnosti
(lega, organizacija domačije, arhitektura, avtentična zunanja
ureditev in oprema …),
– nezazidljivo je celotno vplivno območje sakralnega
spomenika na grebenu in vedutno zavarovane površine pod
cerkvijo, ki so opredeljene kot zelene površine (ohraniti je
kontinuiteto stanja),
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– vsi zavarovani objekti (navedeni v 25. členu tega
odloka) se morajo ohraniti in primerno obnoviti na osnovi
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja na projektno dokumentacijo,
– zavarovana območja dveh domačij (Turje 12 in Turje
19) in sakralnega spomenika (cerkev sv. Štefana) je potrebno ohraniti kot celote, gradbeno sanirati ter prezentirati v
primarni arhitekturni in krajinski podobi,
– vsi ostali objekti, ki nimajo lastnosti dediščine, so
zavarovani kot sestavni del vaške strukture, to je ambientalno vezno tkivo (varuje se lokacija, masa in tradicionalni
arhitekturni elementi na zunanjščinah),
– novogradnje načeloma v tem delu naselja niso sprejemljive; izjemoma so možne gradnje gospodarskih objektov za potrebe širjenja domačije ter manjši prizidki, ki so
nujni za funkcioniranje glavnega (stanovanjskega ali gospodarskega objekta); lokacije novih gospodarskih objektov morajo upoštevati notranjo organizacijo domačije, gabariti objekta morajo biti skladni z obstoječo strukturo, oblikovanje
mora biti tradicionalno in usklajeno s funkcijo objekta; lokacija prizidka in oblikovanje se morata v celoti skladati z
arhitekturnimi značilnostmi glavnega objekta. Tlorisna površina prizidka ne sme presegati 30% tlorisne površine glavnega objekta,
– uvajanje novih funkcij v ta del naselja ni sprejemljivo
razen dopolnilnih dejavnosti vezanih na kmetijstvo (domača
obrt, domača pridelava, priprava in prodaja kmetijskih izdelkov, kmečki turizem ….) ter eventualno služnostne dejavnosti manjšega obsega za potrebe kraja; za te namene je
možna zapolnilna obcestna zazidava na severni strani lokalne ceste,
– nadomestne gradnje so možne samo v primeru, da
zavarovan objekt ni več možno gradbeno sanirati. V tem
primeru mora biti novogradnja izvedena na isti lokaciji kot
rekonstrukcija zunanje podobe objekta, ki se nadomešča.
B – Centralno območje
– Območje mora biti namenjeno centralnim funkcijam
naselja:
– izgradnji večnamenskega objekta pri gasilskem domu in stari šoli z ureditvijo centralnega parkirišča in osrednjega trga; prenova stare šole se mora izvesti v skladu s
pogoji in soglasjem ZVKDS-OE Celje
– dopolnilni gradnji objektov za služnostne dejavnosti
(oskrba, storitve, turizem) oziroma obrtno-stanovanjske objekte (brez emisij) na še prosti površini ob lokalni cesti.
– V obcestni gručasto zasnovani dopolnilni gradnji mora biti zagotovljen pritlični gabarit objektov (P+mansarda) s v
celoti vkopano kletjo in možnostjo skupnega manipulacijskega dvorišča na spodnji terasi z dovozom pri centralnem
parkirišču;
obvezen je podolžen tlorisni gabarit objektov večjih
dimenzij (okvirno 20 x 12 m), ki z daljšo stranico in smerjo
slemena simetričnih dvokapnic (naklon 40-45, opečna barva kritine) sledijo glavni cesti; večnamenski objekt naj tlorisno gabaritno poudari svoj namen in mora biti višinsko usklajen z obstoječimi centralnimi objekti (P+M);
upoštevati je določene gradbene linije.
C – Stanovanjska območja
– V čistem stanovanjskem območju C1 v zgornjem delu naselja mora biti dopolnilna gradnja namenjena stanovanjskim objektom (z eventualno nemotečo drugo dejavnostjo). V kmečko-stanovanjskih območjih C2 in C3 na severnih
obrobjih je možna gradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih objektov kmetij ali obrtno-stanovanjskih objektov
(brez emisij).
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– Upoštevati je določene gradbene linije, tlorisni in
višinski gabarit mora biti usklajen z obstoječo strukturo zazidave v posameznih območjih, obvezen je podolžen tloris
(razmerje stranic 1:1,5 – 1,8), etažnost P+M s kletjo v
terenu; zagotoviti je nizek višinski gabarit objektov na območju C1 (južno od cerkve); streha mora biti simetrična dvokapnica, naklon 40-45 stopinj, opečna barva kritine, smer
slemena po grafični prilogi.
Arhitekturno oblikovanje zunanjščine mora biti tradicionalno in avtohtono: omet svetle umirjene barve, les; poudarjena vertikalna smer manjših okenskih odprtin, lesenega
opaža, ograj. Vsa ostala določila glede prizidav in sprememb namembnosti objektov, urejanje okolic, veljajo po
skupnih merilih in pogojih iz poglavja IV. tega odloka.
– usmeritve in pogoji za vplivno območje naselbinske
dediščine izven ureditvenega območja naselja
– Zagotoviti je varovanje celotnega širšega naselja kot
krajinski in funkcionalni okvir pozidane strukture.
– Kmetijski prostor je nezazidljiv, ohraniti se mora naravna – krajinska zgradba (tradicionalni vegetacijski vzorci
in vrste, gozdovi z gozdnimi robovi …) za ustvarjanje možnosti sonaravnega kmetovanja in z namenom ohranjanja kvalitetnih vedut na naselje.
– infrastruktura
– z rekonstrukcijo lokalne ceste skozi naselje je urediti
pločnik in kolesarsko stezo z navezavo na center naselja;
urediti je centralno parkirišče in avtobusno postajališče pri
javnem odprtem prostoru ob spomeniku,
– novogradnje se naj v čim večji meri navezujejo na
obstoječe dovozne ceste ali skupne priključke na glavne
ceste,
– nove priključke na obstoječi vodovod je izvesti skladno s soglasjem upravljalca,
– v naselju je potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje
in lokalno čistilno napravo; do njegove realizacije pa so za
fekalne odplake obvezne zaprte vodotesne večprekatne
greznice na praznjenje,
– v zvezi z urejanjem elektro in TK omrežjem ter ogrevanja veljajo skupna merila in pogoji, ki so v odloku o PUP
podani za celotno območje ter pogoji posameznih upravljalcev omrežja.
2. Merila in pogoji za naselja Krnice, Marno
in Šavna peč
27. člen
Za zavarovana območja naselbinske dediščine – naselja Krnice, Marno in Šavna peč je obvezno upoštevati usmeritve in pogoje ZVKDS-OE Celje, ki se nanašajo na gručasto
pozidana naselbinska jedra v okviru ureditvenih območij
naselij in zavarovana funkcionalna oziroma vplivna območja
naselij.
– usmeritve in pogoji za ureditvena območja naselij
Krnice (A19), Marno (A20) in Šavna peč (A21)
– celotna, primarna gručasto pozidana naselja je potrebno ohraniti in obnoviti v prvotni, tradicionalni podobi,
– naselja morajo ohraniti vaško funkcijo, urbanističnotlorisno zasnovo ter vse ostale tipološke značilnosti poselitve (lega, organizacija domačije, arhitektura, avtentična zunanja ureditev in oprema, avtohtoni vegetacijski vzorci in
vrste),
– za vse posege na zavarovane objekte (navedene v
25. členu tega odloka), ki se morajo ohraniti in primerno
obnoviti, je pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje na
projektno dokumentacijo,
– vsi ostali objekti, ki nimajo lastnosti dediščine, so
zavarovani kot sestavni del vaške strukture – ambientalno
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vezno tkivo. Pri teh objektih se varuje lokacija, masa in
elementi tradicionalne arhitekture na zunanjščini,
– novogradnje v naseljih načeloma niso sprejemljive;
izjemoma so možni manjši prizidki, ki so nujni za funkcioniranje objekta in nadomestne gradnje v primeru, da objekta
ni mogoče gradbeno sanirati;
lokacija prizidka in oblikovanje zunanjščine se morata
v celoti skladati z arhitekturnimi značilnostmi glavnega objekta;
tlorisna površina prizidka ne sme presegati 30% tlorisne površine glavnega objekta;
nadomestna gradnja mora biti izvedena kot rekonstrukcija zunanje podobe objekta, ki se nadomešča,
– uvajanje novih funkcij v naselju ni sprejemljivo razen
dopolnilnih dejavnosti vezanih na kmetijstvo (npr. kmečki
turizem, domača obrt, domača predelava, priprava in prodaja kmetijskih izdelkov).
– usmeritve in pogoji za zavarovana funkcionalna območja naselbinske dediščine izven ureditvenih območij naselij A19, A20 in A21

30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.

Marno
– Zahodni del vasi Zgornje Marno – ureditveno območje naselja z oznako B5 z zavarovanimi tremi domačijami
(Marno 26, Marno 27 in Marno 28) in devetimi zavarovanimi
objekti etnološke dediščine je etnološko območje, ki ima
lastnosti kulturnega spomenika.
Za vse posege na tem območju je potrebno pridobiti
predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje.
– Kmetijski prostor na širšem območju naselbinske dediščine se mora ohraniti.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 7. člena statuta
Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet
občine Kungota na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 določil

Šavna peč
– Na celotnem funkcionalnem območju naselbinske
dediščine, kjer je celotna planota zavarovana kot integralna
oblika varstva naselbinske in kulturne krajine veljajo za posege na obstoječih stavbnih zemljiščih na območju razpršene gradnje ista določila kot znotraj ureditvenega območja
naselja.
– Nadaljna razpršena gradnja ni dopustna, ohraniti se
mora naravna krajinska zgradba za ustvarjanje možnosti sonaravnega kmetovanja.
Krnice
Celotno vplivno območje naselbinske dediščine je zavarovano kot nezazidljiv prostor z namenom ohranjanja naravne – krajinske zgradbe in ustvarjanje možnosti sonaravnega kmetovanja.
VI. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hrastnik je stalno na vpogled na direkciji za
prostor, okolje in javne gospodarske službe Občine Hrastnik.
29. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati za območje občine, ki se ureja na podlagi tega PUP, odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih Občine Hrastnik (U.V.Z., št.
18/87) in spremembe in dopolnitve tega odloka (U.V.Z., št.
12/00 in št. 8/01).

31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-2/98
Hrastnik, dne 6. marca 2003.
Župan
Občine Hrastnik
Miran Jerič l. r.

KUNGOTA
1256.

Program priprave prostorskih ureditvenih
pogojev v Občini Kungota

PROGRAM PRIPRAVE
prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Kungota
I. RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJEV (PUP)
Občina Kungota je s pričetkom svojega delovanja v
letu 1995 prevzela prostorske izvedbene akte Občine Pesnica oziroma Maribor – Pesnica, med njimi tudi odlok o
urbanističnem redu (MUV, št. 7/77).
V letu 1997 je zaključila postopek priprave sprememb
in dopolnitev prostorskega plana za svoje območje, v letu
2001 pa je pričela novega, ki je v teku.
Ker obstajajo nekatera vsebinska nasprotja med planskimi akti za območje občine in prostorskimi izvedbenimi
akti, ki so podlaga za dovoljevanje posegov v prostor in
pridobivanje dovoljenj, je treba čimprej poskrbeti za ustrezne podlage za poseganje v prostor, ki bodo omogočile uresničevanje odločitev, sprejetih v prostorskem planu.
Med razlogi za pripravo PUP je treba navesti predvsem
naslednje:
a) uskladitev s prostorskimi sestavinami planskih aktov
občine: odlok o urbanističnem redu, ki izhaja iz let 1972
oziroma 1977, ima grafične priloge le za ureditvena območja naselij, navedena v 4. členu odloka. Meje teh naselij so
takšne, kot so veljale v času sprejetja odloka. Ves ostali
prostor občine je opredeljen kot območje kmetijskih in gozdnih zemljišč.
To pomeni, da odlok povzema bistveno drugačne meje
zazidljivih površin oziroma območij, na katerih so dopustne
posamezne vrste posegov v prostor, kot so danes veljavne ali
povedano drugače: na vseh danes veljavno opredeljenih stavbnih zemljiščih ni pravne podlage za izdajanje dovoljenj za
posege v prostor, prav tako pa je brez priprave novega izvedbenega akta ne bo tudi za stavbna zemljišča, ki bodo opredeljena v novem planskem postopku, ki poteka v občini.
b) uskladitev z zakonodajo, sprejeto po letu 1984, ki
vpliva na urejanje in izvajanje posegov v prostor:
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poleg v predhodni točki navedenega razloga so med
razlogi, ki narekujejo potrebo po pripravi PUP, tudi spremembe zakonodaje, zlasti:
– zakon o kmetijskih zemljiščih iz leta 1996, ki je bistveno spremenil pogoje za poseganje na kmetijska zemljišča,
– spremembe in dopolnitve zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor iz leta 1997, ki je razširil obseg
posegov, ki jih je mogoče izvajati na podlagi PUP,
– zakon o kulturni dediščini in zakon o ohranjanju narave, oba iz leta 1999, ter zakon o varstvu okolja iz leta
1993 oziroma 1996, ki s svojimi določili bistveno vplivajo na
vsebino in postopke v zvezi s poseganjem v prostor.
c) sprejetje nove zakonodaje s področja urejanja prostora
Z novo zakonodajo, ki je v postopku sprejemanja (zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov), ni več
predvideno, da bi bilo kot podlago za posege v prostor
mogoče uporabljati urbanistični red. Hkrati nova zakonodaja več ne pozna prostorskih ureditvenih pogojev, predvideva
pa, da se prostorske sestavine veljavnih planskih aktov občine skupaj s prostorskimi ureditvenimi pogoji uporabljajo
kot prostorski red občine.
Določila nove zakonodaje bi za Občino Kungota pomenila, da za pretežno večino občinskega prostora ne bi
imeli akta, na podlagi katerega bi lahko upravna enota izdajala dovoljenja, novega akta pa zaradi neizpolnjevanja predpogojev za njegovo izdelavo ne bi mogla pripraviti.
Ocenjujemo, da bi nastala pravna praznina, v kateri v
obdobju približno 2 do 3 let ali več na večini občinskega
teritorija ne bi bilo mogoče izdati nobenega dovoljenja za
kakršenkoli poseg v prostor, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje.
Najmanj zaradi vsega zapisanega je nujno potrebno
pripraviti odlok o PUP za območje občine izven območij, ki
se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti ali posebnimi,
samostojnimi PUP ter ga uskladiti s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Kungota, ga prilagoditi veljavni
zakonodaji in v njem opredeliti bolj jasne in decidirane opredelitve od tistih, na podlagi katerih se danes izvajajo posegi
v prostor.
S tem programom priprave določamo vsebino, postopek in roke priprave ter sprejemanja PUP, ministrstva ter
druge organe in organizacije, ki sodelujejo v postopku verifikacije akta, nosilce upravno strokovnih aktivnosti, strokovne
izvajalce posameznih nalog ter potrebna finančna sredstva
za izvedbo projekta.
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– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter na njegovi podlagi sprejeti ustrezni podzakonski
predpisi,
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96 in 67/02),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in
67/02)
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije (OdPSDP; Uradni list RS, št. 11/99),
– priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP;
Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občin (MOP UPP,
Ljubljana, april 1999) ter dopolnitve navedenega priporočila
iz februarja 2002.
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine
okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava akta bo obsegala:
– izdelavo ustreznih strokovnih podlag
– izdelavo tekstualnega dela PUP (odlok z ustrezno
obrazložitvijo, utemeljitvami, opisi, pojasnili ipd.) in grafičnega dela PUP s fazami:
– osnutek PUP,
– dopolnjeni osnutek PUP,
– usklajeni predlog PUP,
– končni elaborati PUP.
V postopku bodo izvedene ustrezne faze javne verifikacije ter na akt pridobljena tudi ustrezna soglasja.
2.3. Območje obravnave v PUP
V PUP se vključijo:
– pretežno že pozidani deli ureditvenih območij naselij
Zg. Kungota, Plintovec, Svečina, Plač, Jurij ob Pesnici,
Gradiška I, Gradiška II in Morski jarek; s PUP se ne urejajo
naselja oziroma njihovi deli, za katere velja ali je potrebno
pripraviti prostorski izvedbeni načrt;
– ostali (odprti) prostor občine.
Dokončno bo območje urejanja s PUP določeno po
izdelavi ustreznih strokovnih podlag.

II. OSNOVE ZA PRIPRAVO PUP
2.1. Naročnik in izdelovalec PUP
Naročnik PUP je Občina Kungota, Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota.
Koordinator aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemanjem PUP je Občinska uprava Občine Kungota,upravni referent Zupe Miran.
Izdelovalec PUP bo izbran kot najugodnejši na osnovi
izdelane ponudbe v zbiranju ponudb za oddajo naročil male
vrednosti, ki ga bo pripravila in izvedla občina.
2.2. Zakonske podlage in obseg priprave PUP
Pri izdelavi PUP bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00),

2.4. Strokovne podlage in veljavni prostorski akti
Pri izdelavi PUP se upoštevajo in uporabijo naslednja
gradiva:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor – Pesnica za
obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana Občine Maribor
– Pesnica za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine
Kungota v letu 1997 (Uradni list RS, št. 72/97)
– odlok o urbanističnem redu (MUV, št. 7/77),
– ZN delov naselij izven Maribora (na območju Občine
Kungota zajema naselje Gradiška in del Zg. Kungota), objavljeno v MUV, št.10/72 in spremembe v MUV, št.
7/77,10/74, 15/74, 12/75, 7/76, 17/83, izdelovalec ZUM
– ZN za del naselja Sp. Kungota, Gradiška II, objavljeno v MUV, št. 38/84, sprememba MUV, št. 16/85, izdelovalec ZUM,
– ZN za naselje Zg. Kungota, objavljeno v MUV, št.
1/87, izdelovalec ZUM,
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– UN za mejni prehod Jurij ob Pesnici, objavljeno v
MUV, št. 21/88, izdelovalec ZUM,
– odlok o UN naselja Svečina, objavljeno v MUV, št.
11/93, sprememba (Uradni list RS, št. 31/97), izdelovalec
ZUM,
– odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Kungota
(Uradni list RS, št. 48/96),
– odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 39/97),
– odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 16/99),
– odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 21/01),
– odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Kungota (Uradni
list RS, št. 21/01),
– odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 33/01).
Kot osnova za izdelavo osnutka PUP se izdelajo strokovne podlage, ki so poleg zgoraj navedenih osnov smiselno prilagojene zahtevam, določilom in usmeritvam, vsebovanih v:
– navodilu o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov,
– odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije,
– priporočilu o izvrševanju odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP;
Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občin ter dopolnitvah
priporočila iz februarja 2002.
Strokovne podlage bo obravnaval občinski svet Občine Kungota in na njihovi osnovi po potrebi oblikoval usmeritve za izdelavo osnutka PUP.

– ELES – Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za prenos, nakup, prodajo in izvoz električne energije,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije,
– Telekom Slovenije,
– Slovenske železnice,
– Mariborski vodovod Maribor,
– Nigrad Maribor,
– občinska uprava oziroma organi v občini, zadolženi
za opravljanje javne gospodarske službe na posameznih
področjih,
– vaške skupnosti.
– drugi relevantni organi, organizacije in ustanove.
Po potrebi oziroma v odvisnosti od vsebine bodo v
postopek izdaje pogojev oziroma mnenj vključeni tudi drugi
organi in organizacije, za katere bo naknadno ugotovljeno,
da jih je potrebno ustrezno vključiti.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo,
da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo
soglaša.

III. PRIPRAVA PUP

IV. SPREJEMANJE PUP

3.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP
Izdelovalec PUP bo pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka PUP podati pogoje in mnenja za
njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.

4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka PUP
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek PUP Občinskemu svetu občine Kungota in
mu predlagal, da ga potrdi ter posreduje v javno razgrnitev
in obravnavo.

3.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom
izdelave osnutka PUP podati pogoje za njegovo pripravo
Pred pričetkom priprave PUP morajo v skladu s 35.
členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in
organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor,
– MOP, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor,

3.3. Izdelava osnutka PUP
Na podlagi razpoložljivih podlag, strokovnih podlag in
pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec PUP
pripravil osnutek PUP.
Osnutek PUP bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami in
utemeljitvami PUP ter pogoji organov oziroma organizacij,
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na TK v
merilu 1:25.000, na PKN oziroma DKN in TTN v merilu
1:5000,
3. osnutek odloka o PUP z vsebino, kot jo določa
zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter
specificira navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.

4.2. Javna razgrnitev osnutka PUP
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka PUP.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine
Kungota organizirala javne obravnave na sedežu občine in
na sedežih vaških skupnosti.
Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na primerni način.
4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska
uprava Oobčine Kungota zbirala in evidentirala vse pisne in
ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku PUP.
Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec PUP strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča s predlogom, ali se pripombo upošteva ali ne.
O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet občine Kungota.
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Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsem, ki so
dali pripombe in predloge, pa jih Občinski svet občine Kungota ni sprejel, poslane obrazložitve razlogov, zaradi katerih
pripombe in predlogi niso bili sprejeti.
4.4. Priprava usklajenega predloga PUP
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec
osnutek PUP dopolnil v dopolnjeni osnutek PUP.
Dopolnjeni osnutek PUP bo posredovan ustreznim organom in organizacijam v pridobitev soglasij. Po pridobitvi
soglasij ga bo izdelovalec po potrebi še uskladil s soglasji.
Predlog PUP bo vseboval enake sestavine kot osnutek
PUP s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi
upoštevanja pripomb od osnutka razlikoval še po tem, da bo
vseboval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k
PUP.
Župan bo usklajeni predlog PUP poslal v sprejetje Občinskemu svetu občine Kungota.
4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k
predlogu PUP
Na dopolnjeni osnutek PUP bo izdelovalec PUP pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij.
V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati soglasje k dopolnjenemu osnutku PUP ustrezni organi in organizacije, navedeni v 3.2. točki tega programa.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v
30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom
PUP soglaša.
4.6. Sprejetje odloka o PUP
Župan bo usklajeni predlog PUP s pridobljenimi soglasji organov in organizacij poslal v sprejetje Občinskemu
svetu občine Kungota.
Ta ga bo sprejel z odlokom ter ga objavil v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v
30 dneh po prejemu gradiva,
– Občinski svet občine Kungota bo sprejel odlok o
PUP predvidoma na seji v mesecu januarju 2004.
VI. FINANCIRANJE PRIPRAVE PUP
Sredstva za pripravo strokovnih podlag in PUP v okvirni
vrednosti 10,000.000 SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Kungota za leti 2003 in 2004.
Za izdelavo strokovnih podlag za PUP bomo v primeru,
da bo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje podobno kot v letih doslej razpisal subvencioniranje občinske prostorske dokumentacije, v okviru razpisa
skušali pridobiti sofinanciranje MOP.
VII. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE PUP
Ta program začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 032-01/76-2001
Kungota, dne 24. decembra 2002.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l. r.

ZAVRČ
1257.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana za območje Občine Zavrč

Na podlagi 23. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 15. člena
statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski
svet občine Zavrč na seji dne 28. 2. 2003 sprejel

V. ROKI ZA PRIPRAVO PUP
PUP bodo pripravljeni v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca: do 15. 1. 2003,
– strokovne podlage: v 3 mesecih po sklenitvi pogodbe z izvajalcem,
– obravnava strokovnih podlag v občini: v največ 1
mesecu po predaji gradiv,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka
PUP: 3 tedne po potrditvi strokovnih podlag,
– pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP: v 1
mesecu po posredovanju gradiv,
– osnutek PUP: v 3 mesecih po preteku roka za izdajo
pogojev organov in organizacij,
– obravnava in določitev osnutka PUP na občinskem
svetu: na seji predvidoma v juniju,
– javna razgrnitev in obravnava osnutka PUP: 30 dni,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav: v 2 mesecih po zaključeni javni razgrnitvi,
– občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav odločil na svoji seji v
mesecu predvidoma v novembru,
– na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav bo osnutek PUP dopolnjen v enem
mesecu po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve
in obravnav na občinskem svetu,

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana za območje Občine Zavrč
1. člen
(Uvodna določba)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje
Občine Zavrč so opredeljene v dolgoročnem planu občine
Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93,
16/94) ter v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje
1986–2000 za območje Občine Zavrč, dopolnjenega v letu
1996 (Uradni list RS, št. 14/97); v nadaljnjem besedilu:
dolgoročni plan.
Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč so opredeljene v Družbenem
planu Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90,
32/90, 25/91, 12/93, 16/94) ter v odloku o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbe-
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Št.

nega plana občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Zavrč, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št.
14/97); v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan.
2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na spremembe kart v merilu 1: 5000 in 1: 25000, in
sicer na zasnovo primarne rabe prostora, zasnovo vodnega
gospodarstva, zasnovo ohranjanja narave, zasnovo kulturne
dediščine, zasnovo naselij, zasnovo prometnega omrežja in
zasnovo energetskega omrežja.
3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so naslednje:
– v točki 5.1.24. se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»5.1.24. Območje Občine Zavrč bo enotno prostorsko
obdelano kot planska celota P24, ki jo sestavljajo naslednja
ureditvena območja:
Oznaka
Naziv
ureditvenega območja
območja

S1
S2
S3
P1

Zavrč
Goričak
Hrastovec
Zavrč

T1
R1
R2
KG

Zavrč
Zavrč
Zavrč
Občina Zavrč

Površina
v ha

5,16
7,43
5,42
2,67
5,84
2,34
0,68
1903,41

Namembnost

Prostorski
izvedbeni akt

SKP
PUP, del ZN
SKP
PUP
SKP
PUP
obrt,
poslovne dejavnosti
ZN
mejni prehod
LN
šport, rekreacija
UN
pokopališče
PUP
kmetijska, gozdarska,
ostalo
PUP

Obrazložitev kratic:
SKP – stanovanjsko – kmetijska – poslovna namembnost
PUP – prostorski ureditveni pogoji
ZN – zazidalni načrt
LN – lokacijski načrt
UN – ureditveni načrt«.
– V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za zadnjo
alineo prvega odstavka doda nova alinea, ki se glasi: »P24-S1 (del) Zavrč ZN«.
– V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za podtočko 5.2.25. P11-S6/III Rabelčja vas – zahod (»breg«) doda
naslednja podtočka, ki se glasi:
»5.2.26. P24-S1 (del) Zavrč
PROGRAMSKE ZASNOVE ZA ZAZIDALNI NAČRT ZA
DEL UREDITVENEGA OBMOČJA P24-S1 ZAVRČ
1. Meje območja in obodna parcelacija
Površina območja P24-S1 (del) Zavrč, predvidenega
za kompleksno graditev in ki bo urbanistično urejano z zazidalnim načrtom, meri ca. 0,76 ha in je del celotnega območja P24-S1, ki skupaj meri ca. 4,59 ha.
Namembnost območja P24-S1 je SKP (stanovanja,
kmetijska in poslovna dejavnost).
Območje kompleksne pozidave meji:
– na severu na obstoječo pozidavo naselja Zavrč (grad,
gospodarsko poslopje župnišča)
– na vzhodu na lokalno povezovalno komunikacijo od
gradu do (prestavljene) ceste Zavrč – Goričak – Turški vrh
– na jugu in zahodu na kmetijske površine.
Obodna parcelacija celotnega območja P24-S1 je razvidna iz grafičnega prostorskega dela družbenega plana.
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Obodna parcelacija območja kompleksne pozidave, ki
je del območja P24-S1, je naslednja: izhodišče je na jugovzhodu območja na stičišču treh parcel št. 121/3, 176/1 in
127; od tega stičišča poteka obodna parcelacija po skupni
meji parcel št. 121/3 in 176/1 proti severu in proti severozahodu do južnega vogala objekta (stare kovačije) s parcelno številko. 3; na tem vogalu se meja obrne v smeri točno
proti zahodu; v tej zahodni smeri prečka zemljišče s parc.
št. 121/3, 121/4 in 121/1 do presečišča s skupno mejo
med parcelama št. 121/1 in 128/1; na tem presečišču se
obodna parcelacija obrne na jug in poteka v tej smeri po
zahodni meji parcele št. 121/1 do stičišča s parcelo št.
127; po zahodni meji parcele št. 127 poteka v južni smeri
do točke, ki je približno na 1/3 skupne razdalje zahodne
meje parcele št. 127; na tem mestu se obrne meja v smeri
točno proti vzhodu in poteka v tej smeri do izhodišča (stičišča treh parcel št. 121/3, 176/1, 127), kjer se obodna
parcelacija zaključi; vse naštete parcele se nahajajo v katastrski občini Zavrč.
Območje ima obliko nepravilnega pravokotnika z dvema vzporednima stranicama (vzporedni sta severna in južna
meja območja).
Na delu zemljišča s parcelno št. 121/1 (pri gospodarskem poslopju župnišča) je predviden funkcionalni dostop
okoli objekta, za njegovo redno rabo.
2. Namenska raba
Območje leži ob samem središču Zavrča, na njegovi
južni strani. Namenjeno bo stanovanjskim in stanovanjskoposlovnim dejavnostim.
Zaradi sožitja stanovanjskega programa in morebitnih
poslovnih dejavnosti je zahtevano nehrupno (mirno) okolje
in bodo dovoljevane le ekološko neoporečne dejavnosti,
torej takšne, ki so prilagojene značaju poselitve (kot so
razne storitvene dejavnosti – frizerstvo, šiviljstvo, zobozdravstvo itd).
Dodaten pogoj je, da so izbrane dejavnosti tudi prometno nemoteče. Niso možne dejavnosti, ki so vezane na
nesorazmerne velikosti motornih in drugih vozil, in dejavnosti, ki imajo za posledico pogostnost pojavljanja vozil.
3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Tipični program ožjega varovanega jedra naselja Zavrč
tvorijo objekti, v katerih delujejo občina, šola, cerkev in
župnišče; le nekaj je stanovanjskih zgradb. Z upoštevanjem
varovanja izgleda naselja in njegovih posameznih komponent (grad, cerkev) je določneje definirana zahteva po oblikovanju stavbnih mas objektov v predvideni pozidavi. Ker se
bodo pojavili objekti tik ob in pod varovanim jedrom, je
njihova nadzemna višina omejena le na pritličje in z možnostjo izkoristka podstrešne etaže (K+P+M). Končna urbanistična in arhitekturna oblika dodanega naselja mora zato biti
ob izdelavi zazidalnega načrta večplastno proučena in usklajena.
Postavitev posameznih objektov mora z daljšo stranico
objekta slediti plastnicam pobočja. Zaradi južne lege pobočja taka pozidava omogoča tudi kvalitetno osončenje večine
bivalnih prostorov.
Predvideni stanovanjski ali poslovno-stanovanjski objekti so prostostoječi, locirani praviloma v vogalni del stavbišča. Zaželena je ločitev na stanovanjski del in ostali del
posameznega objekta. Jasno nakazan mora biti dostop v
poslovne prostore; oblikovan naj bo ustrezno posamezni
izbrani dejavnosti.
Zemljiške parcele so praviloma velikosti ca. 900 m2
(do največ ca. 1100 m2), kar zadošča tudi za morebitne
poznejše širitve stanovanjskih in poslovnih programov. Se-
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veda je možno oblikovati tudi manjše zemljiške parcele,
torej take, ki bodo zadoščale željam po samo stanovanjski
zgradbi.
Pozidava s tlorisno zasnovo v obliki črke “L” pri taki
parcelaciji praviloma ni izvedljiva (običajno je vidna in moteča podkletitev prečnega kraka ali kadar velikost objekta ne
omogoča zadostnih medsebojnih odmikov). Z uporabo poznanih tehničnih rešitev (sosednji zidovi brez odprtin, skupna
streha z ločilnim požarnim zidom sosednjih objektov, kratek
prečni trakt in podobno) pa je seveda možno uporabiti tudi
tovrstno urbanistično možnost. Vendar morajo pri takšni izbiri pozidave biti vsi objekti v istem nizu enako oblikovno in
gabaritno zasnovani.
4. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Območje obdelave meji na vzhodu na varovano območje kulturne dediščine Grad Zavrč (evidenčna številka območja kulturne dediščine Grad Zavrč je 6518).
Na oddaljenosti približno 70 m severno od dela ureditvenega območja P24-S1 Zavrč, kjer se predvideva izdelava
zazidalnega načrta, se nahaja cerkev Sv. Nikolaja, sakralni
stavbni spomenik z evidenčno številko kulturne dediščine
3523.
Naselbinsko območje Zavrča je opredeljeno kot kulturna dediščina z evidenčno številko kulturne dediščine
600406. Znotraj območja kulturne dediščine Naselbinsko
območje Zavrča se nahaja tudi območje, ki se s temi programskimi zasnovami za zazidalni načrt namenja za pozidavo.
Celotno območje programskih zasnov za zazidalni načrt in tudi vse okoliške površine se nahajajo v območju
kompleksnega varstva z evidenčno št. območja kulturne
dediščine 600445.
Pri snovanju novih objektov in mikrolokaciji le-teh je
potrebno upoštevati smeri dominantnih pogledov na osrčje
Zavrča in bližnjega ruralnega zaledja.
Individualna obhišna zasaditev mora biti izvedena z avtohtonim rastlinjem. Žive meje naj bodo zasajene na mejah
med posameznimi lastniškimi parcelami. V celoti mora biti
dan poudarek krajinski tipiki objektov in pozidave.
Ohraniti je potrebno morebitna obstoječa kvalitetna drevesa.
K posameznim posegom in k celoti mora biti pridobljeno soglasje pristojnih zavodov za varstvo naravne in kulturne
dediščine.
5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
Območje bo stanovanjsko oziroma stanovanjsko-poslovno, z neposredno bližino javnega programa (sedež Občine Zavrč, šola, cerkev).
Dodano število 6 – 7 stanovanjskih objektov na območju kompleksa pozidave naj ne bi pomenilo dodatne obremenitve za okolje.
Predlagani in predvidoma prevladujoči stanovanjski program zahteva nehrupno (mirno) okolje in dovoljuje le ekološko neoporečno dejavnost, torej takšno, ki je dejansko prilagojena značaju poselitve.
Zaželeno je mnogo zelenja.
Osončenje zemljišča je že sedaj kvalitetno.
6. Promet
Obstoječa dovozna cesta do obravnavanih zemljišč je
glavna napajalna pot do vstopa na območje pozidave. Z nje
se odcepi dovozna cesta za vse objekte v zgornjem in spodnjem nizu zgradb.
Notranjo komunikacijo tvori ulica z obračališčem na
zaprtem koncu. Obračališče mora zagotavljati možnost neoviranega obračanja komunalnih in urgentnih vozil običajnih
poznanih dimenzij. Ulica je obenem peš pot (višinsko ločeni
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pločnik ni predviden), saj je namenjena samo lokalnemu in
interventnemu dovozu. Skupna širina puščenega prostega
prometnega koridorja je najmanj 5,50 m oziroma še bolje
7,0 m.
Ob dovozni cesti niso predvidena parkirišča, zato morajo biti zagotovljena na posameznem zemljišču investitorja.
Predvidena naj bi bila vsaj po tri za posamezno dejavnost v
objektu.
Dovozi k obstoječim zgradbam se ne spremenijo.
7. Komunalna infrastruktura
Vodovodno omrežje poteka ob cesti do obstoječih objektov. Izvedena bo navezava novega omrežja na obstoječe
in ob tem bo s projektom potrebno preveriti ali dejanski
preseki cevi ter razpoložljive količine vode ustrezajo predvidenim potrebam.
Kanalizacijsko omrežje v naselju Zavrč ne obstoja. Meteorne vode s strešin in utrjenih površin se vodijo v ponikovalnice. Iz objektov odvedene fekalne vode se začasno shranjujejo v vodotesnih dvoprekatnih greznicah brez odtoka,
izvedenih individualno ob stanovanjskih objektih. Sodobnejša in sprejemljivejša je izvedba manjše lokalne skupne čistilne naprave, ki bi lahko zajela odpadne fekalne vode tudi iz
objektov sosednjega severnega območja pozidave.
Potrebno je preveriti razpoložljive količine električne
energije v obstoječi transformatorski postaji. Do vseh objektov bo potrebno zgraditi sekundarno telefonsko omrežje ter
predvideti distribucijo KTV.
Ogrevanje objektov bo individualno. Zaželen ogrevalni
vir je utekočinjeni naftni plin ali ekstra lahko kurilno olje.
8. Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Zaklonišča so predvidena le, če to veljavni predpisi
zahtevajo.
Ukrepi za varstvo pred požarom in naravnimi nesrečami bodo v celoti upoštevani.
9. Zmogljivosti območja
Obstoječi objekti:
Na območju kompleksne pozidave ni obstoječih objektov.
Predvideni objekti:
– izgradnja skupno najmanj 6 do 7 stanovanjskih ali
stanovanjsko-poslovnih objektov,
– notranja komunikacija z obračališčem za tovorna motorna vozila.«.
Spremenijo se karte v merilu 1: 5000 in 1: 25000, in
sicer se spremenijo zasnova primarne rabe prostora, zasnova vodnega gospodarstva, zasnova ohranjanja narave, zasnova kulturne dediščine, zasnova naselij, zasnova prometnega omrežja in zasnova energetskega omrežja.
Doda se karta Programske zasnove za zazidalni načrt
za območje P24-S1 (del) Zavrč v merilu 1: 2000.
Karte so sestavni del tega odloka.
Sestavni del odloka so tudi strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine, ki jih je v novembru 2000 izdelal
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
4. člen
(Zasnova vodnega gospodarstva)
Zasnova vodnega gospodarstva, prikazana na kartah
1: 5000 in 1: 25000, obsega poplavno območje stoletnih
vod reke Drave.
5. člen
(Zasnova ohranjanja narave)
Zasnova ohranjanja narave, prikazana na kartah
1: 5000 in 1: 25000, obsega: krajinski park Stara Drava,
naravni rezervat Gris (v območju krajinskega parka Stara
Drava), naravni spomenik Koroščev hrast v Hrastovcu, na-
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ravni spomenik rastišče redkih rastlin v Drenovcu, grajski
park v Zavrču, okolico cerkve sv. Marije v Zavrču.
6. člen
(Zasnova kulturne dediščine)
Zasnova kulturne dediščine, prikazana na kartah
1: 5000 in 1: 25000, obsega naslednja območja in enote
varstva kulturne dediščine iz Zbirnega registra dediščine:
– cerkev sv. Nikolaja v Zavrču,
– cerkev sv. Marije v Zavrču,
– cerkev sv. Janeza v Gorenjskem vrhu,
– cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Turškem vrhu,
– grad Zavrč,
– naselbinsko območje Zavrča,
– grajska klet v Zavrču,
– domačija Zavrč 3,
– zidanica Švabovo v Hrastovcu,
– klet Hrastovec 116,
– klet Belski vrh 3,
– klet Belski vrh 88,
– Urbanova kapelica v Hrastovcu,
– znamenje v Hrastovcu,
– kapelica v Hrastovcu,
– arheološko območje Belski vrh,
– območje kompleksnega varstva (Borl),
– hiša Zavrč 6,
– klet Hrastovec 60,
– hiša Belski vrh 18,
– arheološko najdišče Zavrč.
7. člen
(Zasnova prometnega omrežja)
Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1: 5000
prikazuje državne ceste na območju Občine Zavrč, in sicer:
regionalno cesto I. reda št. 228 Spuhlja – Zavrč, regionalno
cesto III. reda št. 691 Zavrč – Drenovec.
Zasnova prometnega omrežja na kartah merila
1: 25000 prikazuje: državne ceste (regionalno cesto I. reda
št. 228 Spuhlja – Zavrč, regionalno cesto III. reda št. 691
Zavrč – Drenovec), lokalne ceste, vinske ceste in haloško
obmejno cesto.
8. člen
(Visokonapetostno elektroenergetsko omrežje)
Preko območja Občine Zavrč poteka 110 kV daljnovod
Formin – Nedeljanec (R Hrvaška), z oznako D-1041/1.
Širina varnostnega koridorja 110 kV daljnovoda znaša 2 x
15 m = 30 m (na vsako stran daljnovoda 15 metrov).
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih
daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca
daljnovoda. Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, legalizacije, dozidave objektov, namenjenih za stalno oziroma
občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v
elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih
daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin
elektromagnetnega polja kot to določa veljavna uredba o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
9. člen
(Spremembe površin)
Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za
0,63 ha. Površine drugih kmetijskih zemljišč se zmanjšajo
za 1,56 ha. Površine gozdov se zmanjšajo za 0,26 ha.
Površine ureditvenih območij naselij in razpršene gradnje se
povečajo za 2,45 ha.
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10. člen
(Sklep o ugotovitvi usklajenosti)
K temu odloku je pridobljen sklep Vlade Republike
Slovenije št. 350-00/2001-107 z dne 17. 12. 2002 o ugotovitvi usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
11. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-1/2000
Zavrč, dne 28. februarja 2003.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

MINISTRSTVA
1258.

Pravilnik o spremembah pravilnika o
veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v
promet živil živalskega izvora

Na podlagi desetega odstavka 27. člena, drugega
odstavka 30. člena in sedmega odstavka 31. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o veterinarskih
pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil
živalskega izvora
1. člen
V pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in
oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št.
100/02) se v 3. členu v 63. točki beseda “mesa” nadomesti z besedo “živil”.
2. člen
V 35. členu se v prvem odstavku besedilo druge alinee
nadomesti z naslednjim besedilom:
“– ne sme biti sposoben prenašati na meso snovi,
škodljivih zdravju ljudi;”.
3. člen
V 145. členu se v četrtem odstavku besedilo “31. marca 2003” nadomesti z besedilom “31. decembra 2003”.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-593/2002-1
Ljubljana, dne 21. marca 2003.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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1219. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se
ob uvozu plačuje posebna dajatev
1220. Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi
1221. Uredba o določitvi obrambnih potreb
1222. Sklep o ustanovitvi in imenovanju Sveta za slovenski znakovni jezik
1223. Sklep o ustanovitvi Agencije za železniški promet

3617
3617
3624

3727

1239. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za
odmero dodatnih pravic
3728
3729

3626
3626

1241.
1242.
1243.
1244.
1245.

3729
3729
3730
3730

3629

1246.

3629

1247.

3629

3632
3646

3655
3658
3661

3755
3661

USTAVNO SODIŠČE
1233. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo
Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 459/2001 z
dne 28. 3. 2001 v zvezi s sodbo Okrajnega
sodišča v Ljubljani št. III P 137/95 z dne 4. 7.
2000
1234. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 8. točke prvega
odstavka 27. člena zakona o davku na dodano
vrednost, z rokom za uskladitev in načinom izvršitve
1235. Odločba o zavrnitvi ustavnih pritožb in delnem
zavrženju ustavne pritožbe
1236. Odločba o ugotovitvi, da določbe 20.b in prvega
odstavka 20.c člena zakona o gospodarski
zbornici Slovenije ter določbe 1. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi
niso v neskladju z ustavo

3693

1238. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2003

1240. Sklep o najvišji pokojninski osnovi

MINISTRSTVA
1224. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mala gora–Ortnek (2002–2011)
1225. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelovica
(2002–2011)
1226. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje
1227. Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železniškega telekomunikacijskega omrežja
1228. Pravilnik o registru pridelovalcev hmelja
1229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila o
vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina
1230. Pravilnik o spremembah navodila za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje
1231. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1258. Pravilnik o spremembah pravilnika o veterinarskih
pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil
živalskega izvora
1232. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v
Republiki Sloveniji

1237. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

1248.
1249.
1250.
1251.

Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
Sklep o znesku državne pokojnine
Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
Sklep o spremembah sklepa o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov
Navodilo o izračunu postavke “Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki
niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij” v obrazcu KUS
Spremembe statuta Notarske zbornice Slovenije
Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije
»Dobim podarim«
Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim
Dodatek k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«

3730

3731

3731
3734
3734
3735
3735

OBČINE
BLED
1252. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2003
3736

BREŽICE
1253. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Razvojni center Brežice«
3736
1254. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti
iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice 3737

HRASTNIK
3683

3684

1255. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hrastnik
3737

KUNGOTA

3686

1256. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev
v Občini Kungota
3749

3690

1257. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč
3752
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