Digitally signed by Denis Stroligo
DN: c=SI, o=state authorities, ou=web-certificates, givenName=Denis, sn=Stroligo,
serialNumber=1237892714014, cn=Denis Stroligo
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2020.01.24 14:43:56 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

4

Ljubljana, petek

e-pošta: info@uradni-list.si

ISSN 1318-0576
24. 1. 2020		

DRŽAVNI ZBOR
92.

Javni razpis za zbiranje kandidatur
za dva člana Državne revizijske komisije,
ki se imenujeta izmed kandidatov z ustrezno
izobrazbo pravne smeri

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 72/19), 61.c člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni
list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17
in 72/19) in sklepa 18. seje Mandatno-volilne komisije z dne
23. 1. 2020 objavljam

JAVNI RAZPIS
za zbiranje kandidatur za dva člana Državne
revizijske komisije, ki se imenujeta izmed
kandidatov z ustrezno izobrazbo pravne smeri
1.
Mandatno-volilna komisija objavlja javni razpis za zbiranje
kandidatur za dva člana Državne revizijske komisije, ki se upoštevaje drugi odstavek 61.a člena Zakona o pravnem varstvu
v postopkih javnega naročanja in aktualno sestavo Državne
revizijske komisije imenujeta izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo pravne smeri.
Javni razpis se objavlja zaradi spremembe v sestavi Državne revizijske komisije na podlagi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 72/19), po kateri ima Državna
revizijska komisija predsednika in šest članov. Mandat predsednika in članov je osem let in so lahko ponovno imenovani.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2.
Za člana Državne revizijske komisije je lahko imenovana
oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje za imenovanje, določene
s prvim in drugim odstavkom 61.a člena Zakona o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja, pri čemer morata imeti
novo imenovana člana izobrazbo ustrezne pravne smeri, in
posebna pogoja, določena v 61.b členu Zakona o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja.
3.
Prijava kandidata mora vsebovati podatke in dokazila,
ki dokazujejo izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje
(iz 61.a in 61.b člena), in sicer:

Leto XXX

– osebno ime;
– datum rojstva;
– stalno in začasno prebivališče;
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– dokazilo, da kandidatu ni bila odvzeta poslovna sposobnost;
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti;
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika C1 (če
kandidat nima izobrazbe pravne smeri po programu druge
stopnje, pridobljene v Sloveniji);
– potrdilo o izobrazbi pravne smeri, pridobljeni po programu druge stopnje ali izobrazbi, ki ustreza pravni izobrazbi,
pridobljeni po študijskem programu druge stopnje;
– potrdilo, da kandidat ni pravnomočno obtožen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo funkcije in za naklepno kaznivo
dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev;
– potrdilo, da kandidat ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo funkcije in za naklepno kaznivo
dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev;
– potrdilo, da kandidatu ni bila pravnomočno izrečena
sankcija za prekršek po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja, po zakonu, ki ureja javno naročanje ali po
zakonu, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe;
– dokazilo, da ima kandidat vsaj devet let delovnih izkušenj na področju javnih naročil (npr. izpis obdobij zavarovanja
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, potrdilo delodajalca);
– življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in opisom izkušenj na področju javnega naročanja;
– izjavo kandidata, da v zadnjih treh letih pred objavo
razpisa ni bil član organa politične stranke (izjava je v prilogi) in
– izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, če se na
razpis ne prijavi sam.
Član Državne revizijske komisije mora biti oseba, za katero se na podlagi njenega dosedanjega dela, ravnanja oziroma
vedenja lahko utemeljeno pričakuje, da bo funkcijo opravljala
strokovno, pošteno oziroma vestno in da bo varovala ugled in
verodostojnost Državne revizijske komisije ter nepristranskost
in neodvisnost odločanja.
4.
Mandatno-volilna komisija bo prijave preverila z vidika
pravočasnosti in popolnosti ter izpolnjevanja splošnih pogojev
za imenovanje na funkcijo člana Državne revizijske komisije.
Komisija za presojo ustreznosti kandidatov iz 61.d člena
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja bo s
kandidati, ki bodo prijave oddali pravočasno in bodo izpolnjevali
splošne pogoje za imenovanje, opravila razgovore in podala
obrazloženo mnenje o izpolnjevanju posebnih pogojev ter o
ustreznosti kandidata.
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Mandatno-volilna komisija bo po prejemu mnenja izbrala
kandidata za posamezno razpisano prosto mesto izmed kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, in pripravila predlog
sklepa o imenovanju člana Državne revizijske komisije, o katerem odloči Državni zbor.
5.
Prijave z zahtevanimi podatki in dokazili iz točke 3 tega
razpisa posredujte na naslov: Državni zbor, Mandatno-volilna
komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1001 Ljubljana, do vključno
četrtka, 20. 2. 2020, z oznako: »RAZPIS – Državna revizijska komisija«.
Št. 411-08/20-1/2
Ljubljana, dne 23. januarja 2020
Ivan Hršak
predsednik Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora
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IZJAVA

Podpisani/-a …………………………………………………, rojen/-a ………………………,
stanujoč/-a ……………………………………………………………………………………..,
pod kazensko in materialno odgovornostjo za resničnost navedb izjavljam, da
nisem oziroma nisem bil/-a v obdobju treh let pred objavo javnega razpisa za zbiranje
kandidatur za člana Državne revizijske komisije član/-ica organa politične stranke (prvi
odstavek 61.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja).

Datum: …………………………

.....…………………………
(podpis)
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
93.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Butan

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Kraljevini Butan
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Kraljevini Butan s sedežem v New Delhiju postavim
dr. Marjana Cencena.
Št. 501-03-1/2020-2
Ljubljana, dne 16. januarja 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
94.

Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih
vozil Policije, Slovenske obveščevalnovarnostne agencije in Oddelka za preiskovanje
in pregon uradnih oseb s posebnimi
pooblastili Specializiranega državnega
tožilstva Republike Slovenije, ki jih uporabljajo
osebe s pooblastili Policije, in tehničnih
pregledih motornih in priklopnih vozil Policije

Na podlagi tretjega odstavka 26. člena in petega odstavka
46. člena ter za izvrševanje tretjega odstavka 29. člena in drugega odstavka 38. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list
RS, št. 75/17) minister za notranje zadeve izdaja

PRAVILNIK
o registraciji motornih in priklopnih vozil
Policije, Slovenske obveščevalno-varnostne
agencije in Oddelka za preiskovanje in
pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili
Specializiranega državnega tožilstva Republike
Slovenije, ki jih uporabljajo osebe s pooblastili
Policije, in tehničnih pregledih motornih
in priklopnih vozil Policije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja način registracije, obliko in vsebino registrskih tablic za motorna in priklopna vozila Policije,
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Oddelka za
preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili
Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki
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jih uporabljajo osebe s pooblastili Policije, ter postopke, pogoje
in roke za izvedbo tehničnih pregledov motornih in priklopnih
vozil Policije.
(2) Pravilnik se uporablja za vsa vozila iz prejšnjega odstavka, ne glede na lastništvo, in za vozila, ki so registrirana v
eni od držav članic Evropske unije in jih Republika Slovenija najame za protokolarne namene na območju Republike Slovenije.
(3) Za vsebine, ki jih ta pravilnik ne ureja, se uporabljajo
zakon, ki ureja motorna vozila, in predpisi, ki urejajo področje
registracije vozil in tehničnih pregledov vozil.
II. REGISTRACIJA VOZIL
2. člen
(1) Postopke v zvezi z registracijo motornih in priklopnih
vozil izvaja organizacijska enota Ministrstva za notranje zadeve
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pristojna za logistiko.
(2) Postopke iz prejšnjega odstavka izvaja uradnik, ki ima
najmanj srednjo strokovno izobrazbo, opravljen izpit iz splošnega
upravnega postopka in veljavno dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov stopnje tajnosti TAJNO. Druge določbe podzakonskih
predpisov, ki urejajo zahteve za osebje registrskih organizacij in
prostore ter opremo registracijskih organizacij, se ne uporabljajo.
3. člen
(1) Specialna patruljna motorna kolesa Policije ter osebna
specialna patruljna, terenska specialna patruljna, kombinirana
specialna patruljna, specialna tovorna in oklepna vozila Policije
imajo na registrski tablici oznako Policije »P«. To oznako imajo
lahko na registrski tablici tudi civilna vozila Policije.
(2) Registrska tablica za vozila Policije iz prejšnjega odstavka je bele barve. Na levi strani je modro polje z »evropskim znakom«, ki je oblikovan v skladu z Uredbo Sveta (ES)
št. 2411/98 z dne 3. novembra 1998 o priznavanju v prometu
znotraj Skupnosti razlikovalne oznake države članice, v kateri
so motorna vozila in njihovi priklopniki registrirani (UL L št. 299
z dne 10. 11. 1998, str. 1). »Evropski znak« je zlato rumene
barve, pod njim pa je mednarodna nacionalna oznaka Republike Slovenije v beli barvi. Na registrski tablici sta z modro
barvo označeni oznaka Policije »P« in registrska oznaka, ki je
sestavljena iz kombinacije številk ali črk in številk. Za drugim
znakom registrske oznake je pomišljaj, za oznako Policije »P«
pa je simbol uniformirane Policije Republike Slovenije. Registrska tablica je obrobljena z modro obrobno črto.
(3) Vsebina in oblika registrskih tablic za vozila iz prvega
odstavka tega člena sta določeni na risbah številka 1, 2, 3 in 4
v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Vozila Policije, ki na registrski tablici nimajo oznake Policije »P«, vozila Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
in vozila Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s
posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki jih uporabljajo osebe s pooblastili Policije,
imajo registrske tablice, ki so določene z zakonom, ki ureja
motorna vozila, in predpisi, ki urejajo področje registracije vozil.
5. člen
(1) Uporabnik službenega vozila mora organizacijski enoti
ministrstva, pristojni za logistiko, sporočiti pogrešanje, poškodovanje, uničenje ali obrabljenost registrske tablice ali promet
nega dovoljenja.
(2) Organizacijska enota ministrstva, pristojna za logistiko, po prejemu obvestila uporabnika iz prejšnjega odstavka
uredi vse potrebno za zamenjavo registrskih tablic in uničenje
starih, če jih uporabnik še ima.
6. člen
Preizkusne tablice se na motornih in priklopnih vozilih Policije, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Oddelka
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za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili
Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki jih
uporabljajo osebe s pooblastili Policije, ne uporabljajo.
III. TEHNIČNI PREGLEDI VOZIL POLICIJE
7. člen
(1) Tehnična brezhibnost motornih in priklopnih vozil Policije se ugotavlja s tehničnimi pregledi, ki jih izvajajo strokovne
organizacije za opravljanje tehničnih pregledov. Te organizacije se izberejo po postopkih, določenih s predpisi o javnem
naročanju.
(2) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil Policije
se opravljajo po postopku, pod pogoji in v rokih, ki so predpisani z zakonom, ki ureja motorna vozila, in predpisi, ki urejajo
področje tehničnih pregledov vozil.
(3) Izredni tehnični pregled vozila Policije se opravi po
postopku, pod pogoji in v primerih, ki so določeni z zakonom,
ki ureja motorna vozila, in predpisi, ki urejajo področje tehničnih
pregledov vozil.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati 10. člen in 3. točka Priloge 3 Pravilnika o registrskih
tablicah motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 83/06,
106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-222/2019/17
Ljubljana, dne 30. decembra 2019
EVA 2019-1711-0024
Boštjan Poklukar
minister
za notranje zadeve
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95.

Pravilnik o zdravstveni sposobnosti letalskega
in drugega strokovnega osebja

Na podlagi šestega odstavka 51. člena Zakona o letalstvu
(Uradni list RS, št 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16
in 47/19) ministrica za infrastrukturo v soglasju z ministrom za
zdravje izdaja

PRAVILNIK
o zdravstveni sposobnosti letalskega in drugega
strokovnega osebja
1. člen
Ta pravilnik določa zdravstvene zahteve in posebnosti
glede zdravstvenih pregledov ter glede vodenja evidenc o
zdravstveni sposobnosti letalskih dispečerjev in osebja službe
letalske meteorologije (v nadaljnjem besedilu: letalsko osebje),
osebja, ki izvajajo službe informacij za letenje (FIS) in storitve
letališke službe za letenje (AFIS), tehničnega osebja kontrole letenja, pomočnikov kontrolorjev letenja, osebja službe za
zvezo pri kontroli letenja in letališkega strokovnega osebja
(v nadaljnjem besedilu: drugo strokovno osebje).
2. člen
(1) Zdravstvene preglede letalskega osebja in drugega
strokovnega osebja izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja
varnost in zdravje pri delu, zdravniki specialisti medicine dela,
prometa in športa v obsegu, kot ga določa Priloga, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(2) Za zdravstvene preglede se uporabljajo obrazci, določeni v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
(3) Evidenco o opravljenih zdravstvenih pregledih in evidenco izdanih zdravniških spričeval vodijo zdravniki specialisti
medicine dela, prometa in športa v skladu z zakonom, ki ureja
varnost in zdravje pri delu.
3. člen
Zdravniško spričevalo, pridobljeno na podlagi zdravstvenega pregleda iz prejšnjega člena, pomeni zdravstveno sposobnost letalskega osebja ter drugega strokovnega osebja
v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in
zakonom, ki ureja letalstvo.
4. člen
(1) Zdravniško spričevalo velja 24 mesecev.
(2) Obdobje veljavnosti zdravniškega spričevala se izračuna od datuma zdravstvenega pregleda, pri obdobnem
preventivnem pregledu pa od datuma poteka veljavnosti prejšnjega zdravniškega spričevala.
(3) Obdobni preventivni zdravstveni pregledi se lahko opravijo do 45 dni pred datumom poteka zdravniškega spričevala.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko delodajalec letalskega osebja ali drugega strokovnega osebja, na
podlagi ocene tveganja in izjave o varnosti določi, da se zdravstveni pregled letalskega osebja ali drugega strokovnega
osebja opravlja pogosteje, ali če zdravnik specialist medicine
dela, prometa in športa pri posamezniku izjemoma določi krajši
rok za naslednji zdravstveni pregled, če sta ogrožena varnost
in zdravje delavca pri delu, kar mora pisno utemeljiti.
(5) Specialist medicine dela, prometa in športa lahko
glede na indikacije, postavljene ob pregledu, odredi obvezne
dodatne preiskave iz Priloge tega pravilnika oziroma napoti
letalsko osebje ali drugo strokovno osebje k ustreznemu konziliarnemu specialistu.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
(1) Zdravniška spričevala, izdana v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati le-
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talsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju
zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni
sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08, 7/09, 41/14
in 32/16), in zdravniška spričevala, izdana v skladu s Pravilnikom o licenci kontrolorja zračnega prometa (Uradni list
RS, št. 7/09) ter Pravilnikom o licenci osebja službe letalske
meteorologije (Uradni list RS, št. 66/18), ki se nanašajo na
osebje, ki je predmet urejanja tega pravilnika, ostanejo veljavna do poteka njihove veljavnosti.
(2) Pooblastila za izvajanje zdravstvenih pregledov
letalskega osebja in drugega strokovnega osebja, izdana
centrom za letalsko medicino in zdravnikom, ki so veljavna
na dan uveljavitve tega pravilnika, veljajo do poteka njihove
veljavnosti.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o
preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o
zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08,
7/09, 41/14 in 32/16) in
– tretji odstavek 1. člena in šesti odstavek 12. člena
Pravilnika o licenci kontrolorja zračnega prometa (Uradni
list RS, št. 7/09).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-131/2019/30
Ljubljana, dne 7. januarja 2020
EVA 2019-2430-0035
Mag. Alenka Bratušek
ministrica
za infrastrukturo
Soglašam!
Aleš Šabeder
minister za zdravje
Priloga
Obseg zdravstvenih pregledov letalskega osebja in
drugega strokovnega osebja
Predhodni preventivni zdravstveni pregled obsega:
– anamnezo (delovna, družinska, socialna, osebna);
– klinični pregled z osnovno biometrijo (telesna masa,
telesna višina, indeks telesne mase);
– osnovne laboratorijske preiskave krvi (SR, L, E, Hb,
Ht, MCV, krvni sladkor) in urina (beljakovine, sladkor, bilirubin, urogen in sediment), S-AST, S-ALT, S-gama-GT;
– presejalni urinski test na droge (fakultativno CDT);
– testiranje osnovnih vidnih funkcij: ostrina vida (na
blizu, daleč), forija, fuzija, globinski vid, barvni vid, kontrastni vid;
– preiskavo sluha – tonalni pražni ADG;
– EKG;
– malo spirometrijo;
– psihološki pregled;
– zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih
zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.
Obdobni preventivni zdravstveni pregled obsega:
– anamnezo (delovna, družinska, socialna, osebna);
– klinični pregled z osnovno biometrijo (telesna masa,
telesna višina, indeks telesne mase);
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– osnovne laboratorijske preiskave krvi (SR, L, E, Hb,
Ht, MCV, krvni sladkor) in urina (beljakovine, sladkor, bilirubin, urogen in sediment), S-AST, S-ALT, S-gama-GT, lipidogram (fakultativno CDT);
– testiranje osnovnih vidnih funkcij: ostrina vida (na
blizu, daleč), forija, fuzija, globinski vid, barvni vid, kontrastni vid;
– preiskavo sluha – tonalni pražni ADG;
– EKG;
– zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih
zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.
Obvezne dodatne preiskave so:
– obremenitveno testiranje obtočil po 45 letu na vsakem
drugem pregledu (ob indikacijah tudi UZ srca in vratnega
ožilja);
– gleženjski indeks po 45 letu na vsakem drugem
pregledu;
– psihološki pregled vsaka 4 leta oziroma ob indikaciji;
– v primeru dela na višini poleg testov ortostatike in
ortodinamike tudi bitermalni frekvenčni vestibulogram vsaka
4 leta oziroma ob indikaciji;
– perimetrijo, anomaloskopijo in tonometrijo pri osebju,
ki izvajajo službe informacij za letenje (FIS) in storitve letališke službe za letenje (AFIS), pomočnikih kontrolorjev letenja
in osebju službe letalske meteorologije ob vsakem pregledu.

Uradni list Republike Slovenije
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»(2) Ta pravilnik določa tudi obseg zdravstvenega pregleda, izdajo zdravniškega spričevala in vodenje evidence
zdravniških spričeval za pridobitev pooblastila o nazivu mornar motorist, poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200, poveljnik jahte z bruto tonažo do 500 in častnik
stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW.«.
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(omejena uporaba pravilnika)
Določbe 12., 16., 17., 18. in 19. člena tega pravilnika se
uporabljajo tudi za mornarja motorista, poveljnika in častnika
straže na ladji z bruto tonažo do 200, poveljnika jahte z bruto
tonažo do 500 in častnika stroja na ladji s pogonskim strojem
z močjo do 750 kw.«.
3. člen
V 10. členu se v drugem odstavku v četrti alineji črta
besedilo »serološke preiskave na HIV,«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »serološke preiskave na HIV,«.
4. člen
Za 19. členom se dodajo novi VII.a poglavje ter 19.a in
19.b člen, ki se glasijo:

96.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zdravstvenih pregledih
pomorščakov

Na podlagi tretjega odstavka 152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo,
41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) minister za
zdravje v soglasju z ministrico za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zdravstvenih pregledih pomorščakov
1. člen
V Pravilniku o zdravstvenih pregledih pomorščakov
(Uradni list RS, št. 72/17) se v 1. členu v besedilu člena, ki se
označi kot prvi odstavek, napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni
ravni izobraževanja pomorščakov (prenovitev) (UL L št. 323
z dne 3. 12. 2008, str. 33), zadnjič spremenjeno z Direktivo
(EU) 2019/1159 z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive
2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in
o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES o vzajemnem priznavanju
spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice (UL L št. 188
z dne 12. 7. 2019, str. 94) in Direktivo Sveta 2009/13/ES z
dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in
Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o
delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi
Direktive 1999/63/ES (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2009, str. 30),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta (EU) 2018/131 z dne
23. januarja 2018 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med
Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko
federacijo delavcev v prometu (ETF), o spremembi Direktive
2009/13/ES v skladu s spremembami iz leta 2014 Konvencije
o delu v pomorstvu iz leta 2006, kot jih je odobrila Mednarodna
konferenca dela 11. junija 2014 (UL L št. 22 z dne 26. 1. 2018,
str. 28), določa:«.

»VII.a ZDRAVSTVENI PREGLED, IZDAJA ZDRAVNIŠKEGA
SPRIČEVALA IN VODENJE EVIDENCE ZDRAVNIŠKIH
SPRIČEVAL ZA MORNARJA MOTORISTA, POVELJNIKA
IN ČASTNIKA STRAŽE NA LADJI Z BRUTO TONAŽO
DO 200, POVELJNIKA JAHTE Z BRUTO TONAŽO
DO 500 IN ČASTNIKA STROJA NA LADJI S POGONSKIM
STROJEM Z MOČJO DO 750 KW
19.a člen
(obseg zdravstvenega pregleda)
Za pridobitev pooblastila o nazivu mornar motorist,
poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200,
poveljnik jahte z bruto tonažo do 500 in častnik stroja na
ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW v skladu s
predpisom, ki ureja nazive in pooblastila pomorščakov, se
opravi zdravniški pregled, ki obsega najmanj:
– klinični pregled,
– pregled zdravstvene dokumentacije,
– pregled vidnih funkcij (ostrina vida na daleč in na
blizu, forija, fuzija, barvni vid, globinski vid, vidno polje,
nočni vid),
– preiskavo sluha (ADG) in
– preiskavo urina.
19.b člen
(izdaja zdravniškega spričevala in vodenje evidence)
(1) Pooblaščeni zdravnik najpozneje v desetih dneh po
opravljenem zdravstvenem pregledu izda zdravniško spričevalo na obrazcu, ki je v Prilogi 4 tega pravilnika.
(2) Pooblaščeni zdravnik o opravljenih zdravstvenih
pregledih iz prejšnjega člena in izdanih zdravniških spričevalih iz prejšnjega odstavka vodi evidenco, v katero se po
zaporednih številkah vpisujejo osnovni podatki o osebi, ki
opravlja zdravstveni pregled, in podatki o izdanih zdravniških
spričevalih.«.
5. člen
Za Prilogo 3 se doda nova Priloga 4, ki je kot Priloga
sestavni del tega pravilnika.
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KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-112/2018
Ljubljana, dne 16. decembra 2019
EVA 2018-2711-0064
Aleš Šabeder
minister
za zdravje
Soglašam!
Mag. Alenka Bratušek
ministrica
za infrastrukturo
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Priloga
»Priloga 4

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO POMORŠČAKA
Medical certificate for service at sea
Zdravniško spričevalo št: _____________________ se izdaja za pridobitev pooblastila o nazivu:
Medical certificate is issued for the certification of:
 Mornar motorist (skipper)

 Poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 (master and officer in charge of a

navigational watch on ship of less than 200 gross tonnage)

 Poveljnik jahte z bruto tonažo do 500 (yacht master less than 500 gross tonnage)
 Častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW (officer in charge of an
engineering watch on ship powered by main engine of less than 750 kW propulsion power)
Pomorščak (ime in priimek): ________________________________________________________
Seafarer (name and surname)

Datum rojstva (dan/mesec/leto) ______ /_____/_______ Spol:  moški
Date of birth (day/month/year)

Gender

male

 ženska
female

Potrditev identitete (potni list ali drug identifikacijski dokument; vrsta dokumenta in njegova številka):

Method of confirmation of identity (Passport or other relevant identity document and number of the
document)

________________________________________________________________________________
Državljanstvo: ____________________________________________________________________
Nationality

Področje dela (služba):
Department:
 krovna  strojna  radio
deck
engine
radio

 priprava hrane
food handling

 drugo _____________________
other

UGOTOVITVE POOBLAŠČENEGA ZDRAVNIKA
Declaration of the recognized medical practitioner

Pomorščak JE / NI zmožen za svojo službo na ladji.
Seafarer is FIT / UNFIT for lookout duties.

Ali ima pomorščak omejitve v zvezi z opravljanjem svoje službe na ladji? DA / NE
Does the seafarer have any limitations or restrictions on fitness? YES / NO

Če ste obkrožili "DA", opišite omejitve:

If "YES", specify limitations or restrictions:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Datum zdravstvenega pregleda (dan/mesec/leto): ________________________________
Date of examination (day/month/year)

Zdravniško spričevalo velja do (dan/mesec/leto): _________________________________
Expiry date of certificate (day/month/year)

Uradni list Republike Slovenije
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Zdravstveni pregled je opravil in zdravniško spričevalo izdal:

The medical examination is performed and the medical certificate is issued by

_____________________________________________________________,
(ime in priimek pooblaščenega zdravnika) (Name of the recognized medical practitioner)

Žig in podpis pooblaščenega
zdravnika

Signature of the recognized medical practitioner

Podpis pomorščaka, s katerim potrjuje, da je seznanjen z vsebino spričevala in
možnostjo pritožbe na Posebno zdravniško komisijo za promet (Naslov: Univerzitetni

klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana)
Seafarer’s signature confirming that the seafarer has been informed of the content of the certificate
and of the right to a review and appeal to specialised commission.

_________________________________________________________________________«
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97.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačilu za delo obsojencev

Na podlagi drugega odstavka 54. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZG-1G, 96/12 –
ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18) in tretjega odstavka 213.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12
– uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US,
64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154 in
22/19) ministrica za pravosodje izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačilu za delo obsojencev

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
V 18. členu se za besedo »obsojencev« doda besedilo
»ali v pogodbi, ki jo sklene zavod z zunanjim delodajalcem«.
8. člen
V 20. členu se v drugem odstavku za besedo »časa«
dodata vejica in besedilo »če dela v posebno težkih delovnih
razmerah«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Posebna denarna nagrada se lahko izplača obsojencu za vsak mesec dela in znaša največ dve povprečni mesečni
plačili za njegovo delo, izplačano za pretekle tri mesece, brez
upoštevanja posebne denarne nagrade.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

1. člen
V Pravilniku o plačilu za delo obsojencev (Uradni list RS,
št. 27/16) se v 9. členu v drugem odstavku za besedilom »odstavkom,« doda besedilo »in za dela pri zunanjih delodajalcih«.

9. člen
Plačilo za delo se začne odmerjati in obračunavati v skladu s tem pravilnikom s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, v
katerem je uveljavljen ta pravilnik.

2. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »(Uradni
list RS, št. 57/08, 23/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in 91/15),
ki je v 14. plačnem razredu«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) V sistematizaciji delovnih mest se določi količnik za
posamezno delovno mesto.
(7) Za delovna mesta pri zunanjih delodajalcih se glede
na zahtevnost delovnega mesta, na katerem dela obsojenec,
kot osnovni količnik določi aritmetično sredino med najnižjim in
najvišjim količnikom v tarifni skupini.«.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
V 11. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi
odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za potrebe obračuna plačila za delo pri zunanjih
delodajalcih se na podlagi tarifnih skupin ugotovi urna postavka tako, da se zmnožek aritmetične sredine med najvišjim in
najnižjim količnikom posamezne tarifne skupine in osnova za
izračun plače za delo obsojencev deli z mesečnim številom
delovnih ur (174 ur).«.
4. člen
V 13. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi
odstavek, za besedo »iz« doda besedilo »prvega odstavka«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Za delo pri zunanjih delodajalcih se plačilo za delo
izračuna tako, da se mesečno število dejansko opravljenih
delovnih ur pomnoži s pripadajočo urno postavko iz drugega
odstavka 11. člena tega pravilnika.«.
5. člen
V 15. členu se v prvem odstavku tretja alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– za delo v nedeljo in dela proste dneve
50«.
6. člen
V 17. členu se v drugem odstavku črta besedilo »v javnem
gospodarskem zavodu ali na hišnih delih«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) V primeru prekinitve dela zaradi izobraževanja obsojencu pripada odstotek za stalnost pri delu, ki ga je dosegel
pred prekinitvijo dela, če se po uspešno opravljenem izobraževanju vrne na delo.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.

Št. 007-244/2019
Ljubljana, dne 20. januarja 2020
EVA 2019-2030-0028
Andreja Katič
ministrica
za pravosodje

98.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih
in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot
in pogostosti vzorčenja klavnih trupov,
mletega mesa in mesnih pripravkov

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18)
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu
zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti
vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa
in mesnih pripravkov
1. člen
V Pravilniku o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa
in mesnih pripravkov (Uradni list RS, št. 49/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Komisije
(ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 1),
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/229 z dne
7. februarja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 o
mikrobioloških merilih za živila v zvezi z nekaterimi metodami,
merilom varnosti živila za Listeria monocytogenes v semenih,
ki kalijo, ter proizvodnim higienskim merilom in merilom varnosti živila za nepasterizirane sadne in zelenjavne sokove (za
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neposredno uživanje) (UL L št. 37 z dne 8. 2. 2019, str. 106),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 2073/2005/ES), določajo pogoji
in način zmanjšanja števila vzorčnih enot, pogostosti vzorčenja
klavnih trupov, mletega mesa, mesnih pripravkov in svežega
perutninskega mesa ter vzorčenje trupov govedi, ovac, koz in
konjev z nedestruktivno metodo.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za meso, ki ga nosilec
živilske dejavnosti zmelje neposredno pred končnim potrošnikom, in za sveže perutninsko meso, ki ga nosilec živilske dejavnosti razseka ali razreže na zahtevo končnega potrošnika.«.
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku druga in tretja alineja
spremenita tako, da se glasita:
»– registriranih in odobrenih obratih za klanje perutnine, katerih letni obseg klanja ne presega 1.000.000 brojlerjev
oziroma 100.000 puranov, pogostost vzorčenja klavnih trupov
zmanjšajo na način, določen v 2. točki priloge 3 tega pravilnika;
– registriranih in odobrenih obratih za proizvodnjo mletega
mesa, mesnih pripravkov ali svežega perutninskega mesa,
katerih obseg proizvodnje ne presega 120 ton letno mletega
mesa oziroma mesnih pripravkov ali svežega perutninskega
mesa, pogostost vzorčenja zmanjšajo na način, določen v
prilogi 1 tega pravilnika;«.
3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1
sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 2
sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 3
sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2018
Ljubljana, dne 14. januarja 2019
EVA 2017-2330-0109
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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1.

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca

Salmonella spp. :
zmanjšanje frekvence ni mogoče
E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 4 mesece
Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 4 mesece
Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3
zaporedne rezultate
Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec
E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj
2 zaporedna rezultata
Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj
2 zaporedna rezultata
Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

perutninsko meso

vse vrste mesa

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

perutninsko meso

4 / 24. 1. 2020

od 7 ton do vključno 12
ton mletega mesa

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 meseca

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3
zaporedne rezultate

vse vrste mesa

od 13 ton do vključno
59 ton mletega mesa

Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec

Zmanjšana pogostost vzorčenja
(v primeru zadovoljivih rezultatov)
E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na mesec

Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na 2 tedna, da se pridobi vsaj 4
zaporedne rezultate

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 tedna, da se pridobi vsaj 6
zaporednih rezultatov

Začetna pogostost vzorčenja

Pogostost vzorčenja

Št.

vse vrste mesa

Vrsta mesa glede na
vrsto živali

»Priloga 1

348 /

od 60 ton do vključno
120 ton mletega mesa

Letni obseg
proizvodnje

Pogostost vzorčenja mletega mesa v odvisnosti od obsega proizvodnje

Priloga 1

Stran
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perutninsko meso

Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

Salmonella spp.:
2 skupna vzorca na leto (vsaj en vzorec v času
največje sezonske proizvodnje mletega mesa)

Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca

perutninsko meso

Salmonella spp. :
1 skupni vzorec na leto (v času največje
sezonske proizvodnje mletega mesa)

Salmonella spp. :
1 skupni vzorec enkrat na 6 mesecev

Salmonella spp. :
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca, da se
pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 6 mesecev

E.coli in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 3 mesece, da se pridobi vsaj
2 zaporedna rezultata

vse vrste mesa

Izrazi v tabeli pomenijo:
- SŠMO je skupno število aerobnih mikroorganizmov;
- mleto meso kot je določeno z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila
živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija
2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES);
- vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot;
- skupni vzorec je vzorec, kjer vzorčevalec ob vzorčenju združi pet vzorčnih enot v en skupni vzorec.

manj kot 1,1 tone
mletega mesa

od 1,2 tone do vključno
6 ton mletega mesa
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2.

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca
Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3
zaporedne rezultate
Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

perutninsko meso

od 7 ton do vključno 12 ton
mesnih pripravkov

E.coli :
1 vzorec enkrat na 2 meseca

E.coli:
1 vzorec enkrat na 4 mesece

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 4 mesece
Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

E.coli:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi
vsaj 2 zaporedna rezultata
Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi
vsaj 2 zaporedna rezultata
Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

vse vrste mesa

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

perutninsko meso

Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na mesec

Salmonella spp.:
1 vzorec enkrat na 2 tedna, da se pridobi vsaj
4 zaporedne rezultate
E.coli:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3
zaporedne rezultate

E.coli:
1 vzorec enkrat na mesec

E.coli:
1 vzorec enkrat na 2 tedna, da se pridobi vsaj
6 zaporednih rezultatov

vse vrste mesa

Zmanjšana pogostost vzorčenja
(v primeru zadovoljivih rezultatov)

od 13 ton do vključno 59 ton
mesnih pripravkov

Začetna pogostost vzorčenja

Pogostost vzorčenja

Št.

vse vrste mesa

Vrsta mesa glede na
vrsto živali
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od 60 ton do vključno 120 ton
mesnih pripravkov

Letni obseg proizvodnje

Pogostost vzorčenja mesnih pripravkov v odvisnosti od obsega proizvodnje

Stran
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perutninsko meso

Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

Salmonella spp.:
2 skupna vzorca na leto (vsaj en vzorec v času
največje sezonske proizvodnje mesnih
pripravkov)

Salmonella spp.:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca

perutninsko meso

Salmonella spp. :
1 skupni vzorec enkrat na leto (v času največje
sezonske proizvodnje mesnih pripravkov)

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 6 mesecev

Salmonella spp.:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca, da se
pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

vse vrste mesa, razen
perutninskega mesa

E.coli:
1 vzorec enkrat na 6 mesecev

E.coli:
1 vzorec enkrat na 3 mesece, da se pridobi
vsaj 2 zaporedna rezultata

vse vrste mesa

Izrazi v tabeli pomenijo:
- mesni pripravki kot so določeni z Uredbo 853/2004/ES;
- vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot;
- skupni vzorec je vzorec, kjer vzorčevalec ob vzorčenju združi pet vzorčnih enot v en skupni vzorec.

manj kot 1,1 tone mesnih
pripravkov

od 1,2 tone do vključno 6 ton
mesnih pripravkov
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Salmonella Typhimurium(b), Salmonella Enteritidis:
1 vzorec enkrat na mesec
Salmonella Typhimurium(b), Salmonella Enteritidis:
1 skupni vzorec enkrat na mesec
Salmonella Typhimurium(b), Salmonella Enteritidis:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca
Salmonella Typhimurium(b), Salmonella Enteritidis:
2 skupna vzorca na leto

Perutnina(a)

Perutnina(a)

Perutnina(a)

Perutnina(a)

od 13 ton do vključno 59
ton svežega mesa

od 7 ton do vključno 12
ton svežega mesa

od 1,2 tone do vključno 6
ton svežega mesa

manj kot 1,1 tone
svežega mesa

Salmonella Typhimurium(b), Salmonella Enteritidis:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

Salmonella Typhimurium(b), Salmonella Enteritidis:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

Salmonella Typhimurium(b), Salmonella Enteritidis:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

Salmonella Typhimurium(b), Salmonella Enteritidis:
zmanjšanje frekvence ni mogoče

To merilo o merilo se uporablja za sveže meso iz matičnih jat Gallus gallus, nesnic, brojlerjev ter matičnih jat puranov in jat pitovnih puranov.

Vključno z monofaznim sevom Salmonella Typhimurium 1,4,[5],12:i:- «.

b

4 / 24. 1. 2020

a

Št.

Salmonella Typhimurium(b), Salmonella Enteritidis:
1 vzorec enkrat na mesec

Zmanjšana pogostost vzorčenja
(v primeru zadovoljivih rezultatov)

352 /

Izrazi v tabeli pomenijo:
- sveže meso kot je določeno z Uredbo 853/2004/ES;
- vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot;
- skupni vzorec je vzorec, kjer vzorčevalec ob vzorčenju združi pet vzorčnih enot v en skupni vzorec.

Salmonella Typhimurium(b), Salmonella Enteritidis:
1 vzorec enkrat na 2 tedna, da se pridobi vsaj 4
zaporedne rezultate

Perutnina(a)

od 60 ton do vključno 120
ton svežega mesa

Začetna pogostost vzorčenja

Pogostost vzorčenja

Vrsta mesa
glede na
vrsto živali

Letni obseg
proizvodnje

3. Pogostost vzorčenja svežega perutninskega mesa v odvisnosti od obsega proizvodnje

Stran
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Salmonella spp.:
5 trupov enkrat na mesec
Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsake 3 mesece
Salmonella spp.:
5 trupov vsake 3 mesece
Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsake 6 mesecev
Salmonella spp.:
5 trupov vsake 6 mesecev
Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsakih 12 mesecev
Salmonella spp.:
vzorčenje ni potrebno

Salmonella spp.:
5 trupov na 2 tedna vsaj 2 meseca zapored
Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsaka 2 meseca vsaj dvakrat zapored
Salmonella spp.:
5 trupov vsaka 2 meseca vsaj dvakrat zapored
Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsake 3 mesece vsaj dvakrat zapored
Salmonella spp.:
5 trupov vsake 3 mesece vsaj dvakrat zapored
Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov vsakih 6 mesecev vsaj dvakrat zapored
Salmonella spp.:
vzorčenje ni potrebno

od 100 do vključno 999 goved oziroma konjev

od 1.000 do vključno 3.999 prašičev oziroma ovc
oziroma koz

od 100 do vključno 999 prašičev oziroma ovc
oziroma koz

4 / 24. 1. 2020 /

Izraz v tabeli pomeni:
- SŠMO pomeni skupno število aerobnih mikroorganizmov.

Vzorčenje je treba izvajati ločeno za vsako posamezno živalsko vrsto.

Št.

(1)

do vključno 99 prašičev oziroma goved oziroma ovc
oziroma koz oziroma konjev

od 4.000 do vključno 15.000 prašičev oziroma ovc
oziroma koz

od 1.000 do vključno 7.000 goved oziroma konjev

Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov na 2 tedna vsaj 2 meseca zapored

Začetna pogostost

Pogostost vzorčenja

»Priloga 3

Zmanjšana pogostost
(v primeru zadovoljivih rezultatov)
Enterobakterije in SŠMO:
5 trupov enkrat na mesec

Letni obseg zakola

1. Pogostost vzorčenja klavnih trupov govedi, prašičev, ovac, koz in konjev (1)

Priloga 2
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Salmonella spp.:
5 vzorcev 3 x letno
Salmonella spp.(2):
5 vzorcev 1 x letno
Salmonella spp.:
5 vzorcev 1 x letno

Salmonella spp. in Campylobacter spp.:
5 vzorcev vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored
Salmonella spp.:
5 vzorcev vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored
Salmonella spp.(2):
5 vzorcev vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored
Salmonella spp.:
5 vzorcev vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored

od 5.501 do vključno 100.000 brojlerjev

od 5.501 do vključno 10.000 puranov

do vključno 5.500 brojlerjev

do vključno 5.500 puranov

Vzorčenja na bakterijo Campylobacter spp. ni treba izvajati.«.

Salmonella spp. in Campylobacter spp.:
5 vzorcev 3 x letno

Salmonella spp.:
5 vzorcev vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored

od 10.001 do vključno 100.000 puranov

Št.

(2)

Salmonella spp.:
5 vzorcev 1 x mesečno

Salmonella spp in Campylobacter spp. .:
5 vzorcev vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored

od 100.001 do vključno 1.000.000
brojlerjev

Začetna pogostost

Pogostost vzorčenja

354 /

Zmanjšana pogostost
(v primeru zadovoljivih rezultatov)
Salmonella spp. in Campylobacter spp.:
5 vzorcev 1 x mesečno

Letni obseg zakola

2. Pogostost vzorčenja klavnih trupov brojlerjev in puranov

Stran
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2,0 log10
cfu/cm2

4,0 log10
cfu/cm2

M

Klavni trupi po obdelavi, vendar
pred ohlajevanjem

Klavni trupi po obdelavi, vendar
pred ohlajevanjem

Faza, v kateri se merilo uporablja

Izboljšanje higiene klanja in ponovna
ocena postopkov nadzora

Izboljšanje higiene klanja in ponovna
ocena postopkov nadzora

Ukrepi v primeru nezadovoljivih
rezultatov

Mejne vrednosti veljajo v primeru vzorčenja z gobicami na površini 400 cm2 (200 cm2 za klavne trupe drobnice).«.

0,5 log10
cfu/cm2

Enterobakterije

(1)

2,0 log10
cfu/cm2

m

Merilo

Skupno število aerobnih bakterij

Parametri

Vzorčenje klavnih trupov govedi, ovc, koz in konjev z nedestruktivno metodo(1)

Priloga 3
»Priloga 4

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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99.

Odredba o vključitvi sektorja mleka v izvajanje
promocije za obdobje 2020–2022

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 4. in 7. člena
Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni
list RS, št. 26/11 in 57/12) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano izdaja

ODREDBO
o vključitvi sektorja mleka v izvajanje promocije
za obdobje 2020–2022
1. člen
(vsebina)
Ta odredba določa vključitev sektorja pridelave in predelave kravjega, kozjega in ovčjega mleka (v nadaljnjem besedilu:
mleko) v izvajanje promocije sektorja pridelave in predelave mleka za obdobje 2020–2022 ter odstotek proizvodnje, ki
mora biti dosežen, da se začne promocija sheme »izbrana
kakovost«.

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 26/11 in 57/12) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano izdaja

ODREDBO
o vključitvi sektorja mesa v izvajanje promocije
za obdobje 2020–2022
1. člen
(vsebina)
Ta odredba določa vključitev sektorja pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso v izvajanje promocije
sektorja pridelave in predelave mesa za obdobje 2020–2022
ter odstotek proizvodnje, ki mora biti dosežen, da se začne
promocija sheme »izbrana kakovost«.
2. člen
(vključitev sektorja)
Sektor pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso se vključi v izvajanje promocije sektorja pridelave in
predelave mesa za leta 2020–2022.

2. člen

3. člen

(vključitev sektorja)
Sektor pridelave in predelave mleka se vključi v izvajanje
promocije sektorja pridelave in predelave mleka za obdobje
2020–2022.
3. člen
(določitev odstotka proizvodnje)
Promocija sheme »izbrana kakovost« se izvaja, če ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ugotovi, da je v shemo »izbrana kakovost« vključene najmanj 9 %
letne proizvodnje mleka v Republiki Sloveniji, kar se objavi na
osrednjem spletnem mestu državne uprave.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek promocije)
(1) Promocija iz te odredbe se začne izvajati po objavi
naznanila o pridobitvi sklepa Evropske komisije o združljivosti
sheme državne pomoči za promocijo.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavi naznanilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu
Republike Slovenije.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(določitev odstotka proizvodnje)
Promocija sheme »izbrana kakovost« se izvaja, če ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ugotovi, da je v shemo »izbrana kakovost« vključene najmanj 10 %
letne proizvodnje govejega in 10 % letne proizvodnje perutninskega mesa v Republiki Sloveniji, kar se objavi na osrednjem
spletnem mestu državne uprave.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek promocije)
(1) Promocija iz te odredbe se začne izvajati po objavi
naznanila o pridobitvi sklepa Evropske komisije o združljivosti
sheme državne pomoči za promocijo.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavi obvestilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu
Republike Slovenije.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-177/2018
Ljubljana, dne 17. januarja 2020
EVA 2018-2330-0072
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 007-175/2018
Ljubljana, dne 17. januarja 2020
EVA 2018-2330-0070
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

100.

Odredba o vključitvi sektorja mesa v izvajanje
promocije za obdobje 2020–2022

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 4. in 7. člena
Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni

101.

Količnik uskladitve preživnin in nadomestil
preživnin za leto 2020

Na podlagi 107. in 198. člena Družinskega zakonika
(Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19
– ZMatR-C) in 21.d člena Zakona o Javnem štipendijskem,
razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16 in 11/18 – ZIZ-L) ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti objavlja

Uradni list Republike Slovenije
KOLIČNIK
uskladitve preživnin in nadomestil preživnin
za leto 2020
I
Preživnine, ki so bile usklajene 1. aprila 2019, in preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu 2019, se
povečajo za 2,2 odstotka.
II
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu
2019, se povečajo za 1,5 odstotka.
III
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju
2019, se povečajo za 0,7 odstotka.
IV
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu avgustu
2019, se povečajo za 0,2 odstotka.
V
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju, juliju, septembru, oktobru, novembru in decembru 2019 ostanejo
na določeni ali dogovorjeni višini.
VI
Višina nadomestila preživnine se poveča za 2,2 odstotka
in znaša:
– za otroka do 6. leta starosti 77,74 eura,
– za otroka od 6. do 14. leta starosti 85,50 eura,
– za otroka nad 14. letom starosti 101,05 eura.
VII
Zneski preživnin in nadomestil preživnin iz I. do VI. točke
se uporabljajo od 1. februarja 2020.
Št. 007-1/2020
Ljubljana, dne 16. januarja 2020
EVA 2020-2611-0002
Mag. Ksenija Klampfer
ministrica
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

102.

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS,
št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 − ZUJF) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja

KOLIČNIK
rasti cen prehrambnih izdelkov
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij–december 2019, na podlagi katerega se določi regres za
prehrano med delom za obdobje januar–junij 2020, je 0,992.
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2020 je 4,57 eura na dan.
Št. 100-6/2019
Ljubljana, dne 8. januarja 2020
EVA 2019-2611-0076
Mag. Ksenija Klampfer
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Št.
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USTAVNO SODIŠČE
103.

Odločba o razveljavitvi 8. člena Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Medvode, kolikor kategorizira javno pot
ʺod Valburga 48 do Valburga 19ʺ v delu,
ki poteka po parc. št. 425/6 in 425/7,
obe k. o. Smlednik

Številka: U-I-213/16-11
Datum: 9. 1. 2020

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Uroša Špenka, Smlednik, ki
ga zastopa Vera Kovačević, odvetnica v Ljubljani, na seji 9. januarja 2020

odločilo:
1. Člen 8 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 9/16), kolikor kategorizira javno
pot pod št. 100 »Valburga 48–Valburga 19« v delu, ki poteka
po zemljiščih parc. št. 425/6 in 425/7, obe k. o. Smlednik, se
razveljavi.
2. Občina Medvode mora pobudniku povrniti njegove
stroške postopka v višini 1.216,35 EUR v 30 dneh po objavi te
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnik izpodbija 8. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode (v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji), kolikor kategorizira javno pot »Valburga 48–Valburga 19« v
delu, ki naj bi potekala po njegovih zemljiščih. Trdi, da navedena
javna pot pod zaporedno številko 100, številka ceste ali odseka
751291, poteka po parc. št. 425/6 in 425/7, obe k. o. Smlednik,
nastali iz parc. št. 425/3, k. o. Smlednik. To naj bi izhajalo iz zemljiškoknjižnih izpiskov in iz elaborata geodetske storitve, ki ga je
izdelal EXALT, d. o. o., Ljubljana, v postopku ureditve in označitve meje te parcele 17. 12. 2007, v katerem je na mejni obravnavi
sodelovala tudi Občina Medvode (v nadaljevanju Občina) kot
lastnica sosednje parc. št. 1091, k. o. Smlednik. Iz skice terenske
izmere, ki je del navedenega elaborata, naj bi bilo razvidno, da
javna pot poteka po parceli pobudnika, kar naj bi bilo razvidno
tudi iz priloženega izpiska javnega vpogleda v GIS Medvode.
Odlok o kategorizaciji naj bi bil v izpodbijanem delu v neskladju
z 2., 33. in 69. členom Ustave. Pobudnik neskladje z 2. členom
Ustave utemeljuje s tem, da izpodbijani Odlok o kategorizaciji ne
vsebuje navedb parcel v tekstualnem delu, da iz njega ni jasno
razvidno, po katerih parcelah javne ceste in javne poti potekajo, da je na ta način Občini omogočeno naknadno, arbitrarno
odločanje in spreminjanje tras javnih cest in javnih poti ter da
Odlok o kategorizaciji ne vsebuje grafičnega dela in je toliko bolj
nejasen. Dodaja, da je Odlok o kategorizaciji v nasprotju z določbami Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15
in 10/18 – v nadaljevanju ZCes-1), saj so na podlagi 126. člena
ZCes-1 občine dolžne uskladiti svoje predpise tako, da bodo
kategorizirane javne ceste potekale po zemljiščih v njihovi lasti, v roku enega leta od uveljavitve ZCes-1, tj. do 1. 4. 2012.
Občina zakonske obveznosti ni izpolnila v roku. S pobudnikom
ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišča, po katerem
poteka omenjena javna pot, zoper njegovi nepremičnini tudi ni
bil izveden postopek razlastitve, zaradi česar je Odlok o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 69. členom Ustave. Po
pobudnikovem mnenju izpodbijani odlok v tem delu nedopustno
posega v njegovo lastninsko pravico, zato je v neskladju tudi s
33. členom Ustave in 37. členom Stvarnopravnega zakonika
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(Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13 – v nadaljevanju SPZ). Pobudnik še navaja, da je 31. 3. 2016 pisno pozval Občino k ureditvi
zadeve in jo opozoril, da bo v nasprotnem primeru predlagal
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o
kategorizaciji, vendar se Občina na poziv ni odzvala. Predlaga,
naj Ustavno sodišče njegove stroške postopka s pobudo naloži
v plačilo Občini.
2. Občina v odgovoru na pobudo navaja, da ne držijo
navedbe pobudnika, da je kategorizirala javno pot, ki poteka po
nepremičninah parc. št. 425/6 in 425/7, obe k. o. Smlednik. Javna pot JP 751291 Valburga 48–Valburga 19 je namreč v celoti
kategorizirana po nepremičnini parc. št. 1091, k. o. Smlednik,
ki ima v zemljiški knjigi status javnega dobra in je v upravljanju
Občine Medvode, zato meni, da niso izpolnjeni pogoji, da se
izvzame iz Odloka o kategorizaciji, in temu izrecno nasprotuje.
Dodaja pa, da je iz orto posnetka javnega dobra razvidno, da
posamezni deli javne poti JP 751291 Valburga 48–Valburga 19
dejansko posežejo v nepremičnini parc. št. 425/6 in 425/7, obe
k. o. Smlednik; v kolikšnem delu posežejo, je mogoče ugotoviti
le v geodetskem postopku. Občina poudarja, da so meje na
delu javne poti JP 751291 pri pobudnikovih nepremičninah
sicer urejene in dokončne, za ugotovitev natančnega stanja in
poteka javnega dobra pa bi bilo treba urediti tudi meje na drugi
strani poti, zato se lahko dejansko stanje javnega dobra ugotovi
le s postopkom ureditve meje. Do 15. 4. 2018 bo Občina naročila geodetsko ureditev še druge (leve) strani ceste.
3. Pobudnik v izjavi v zvezi z odgovorom Občine poudarja,
da že Občina sama priznava, da iz orto posnetka javnega dobra
izhaja, da posamezni deli javne poti 751291 Valburga 48–Valburga 19 dejansko posežejo v njegovi nepremičnini parc. št. 425/6
in 425/7, obe k. o. Smlednik, in da je to dejstvo med strankama
nesporno. Meni, da je nerelevantno za odločitev v zvezi s pobudo, v kolikšnem delu posamezni deli JP 751291 posežejo v
zadevni parceli pobudnika. Nesporno je tudi, da je meja med
parc. št. 425/6 in 425/7, obe k. o. Smlednik, na eni strani in parc.
št. 1091, k. o. Smlednik, na drugi strani urejena in dokončna. Občina je v postopku urejanja zadevne meje sodelovala in na ureditev meje ni imela pripomb. Urejanje mej na drugi strani javne
poti po njegovem mnenju ni relevantno, saj je relevantno le, ali
je Občina kot javno pot kategorizirala pot, ki poteka po zemljiščih
v zasebni lasti, ne da bi predhodno izvedla postopek razlastitve,
kar je med strankama prav tako nesporno. Da majhen del JP
751291 poteka po parc. št. 425/3, k. o. Smlednik, izhaja tudi iz
dokumenta 10. seje občinskega sveta Občine Medvode, ki je bila
18. 11. 2015. Krajevni skupnosti Smlednik je na njeno vprašanje
odgovorjeno, da bo Občina razmislila o začetku razlastitvenega
postopka oziroma izvzemu tega dela iz kategorizacije, česar ni
storila, temveč je v letu 2016 sprejela izpodbijani odlok, ne da bi
predhodno izvedla razlastitveni postopek in pridobila zemljišče,
po katerem zadevna javna pot poteka. Pobudnik v celoti vztraja
pri vloženi pobudi in predlogu za razveljavitev.
B.
4. Iz zemljiškoknjižnih izpiskov izhaja, da je pobudnik
lastnik zemljišč parc. št. 425/6 in 425/7, obe k. o. Smlednik,
obe nastali iz parc. št. 425/3, k. o. Smlednik. Po delu teh parcel po njegovih navedbah poteka javna pot 751291 »Valburga
48–Valburga 19«, kar občina priznava. Pobudnik zato izkazuje
pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti Odloka o kategorizaciji, kolikor se nanaša na javno
pot, ki poteka po njegovih zemljiščih. Pobuda je glede na tretji
odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) tudi pravočasna, saj jo je pobudnik vložil 22. 11.
2016, v enoletnem roku od uveljavitve Odloka o kategorizaciji
13. 2. 2016. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
5. V obravnavani zadevi so bili napravljeni aero posnetki
in izvedena je bila mejna obravnava med pobudnikovim zemljiščem parc. št. 425/3, k. o. Smlednik, in sosednjimi zemljišči, tudi
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z zemljiščem parc. št. 1091, k. o. Smlednik, ki je javno dobro
v lasti občine (in po katerem v pretežni meri poteka javna pot
751291). Na tej podlagi (vključno z elaboratom, ki vsebuje terenske izmere in grafični prikaz) je bila med omenjenimi zemljišči
v katastrski občini Smlednik evidentirana urejena meja. Občina
priznava, da javna pot »Valburga 48–Valburga 19« v določenem
obsegu posega v zemljišči parc. št. 425/6 in 425/7, obe k. o.
Smlednik, ki sta v postopku parcelacije nastali iz parc. št. 425/3,
k. o. Smlednik, in katerih lastnik je pobudnik. Kot ugotavlja že
sam pobudnik, je na podlagi vpogleda oziroma izpiskov iz zemljiške knjige ter določenih in evidentiranih mej v katastru mogoče
ugotoviti, kje poteka javna pot po njegovih zemljiščih.
6. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali
omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa
zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi
kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske
pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, naj zakon
uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v katerem se za konkretni primer ugotovi, ali so izpolnjeni
zakonski pogoji za razlastitev, ter v katerem sta zagotovljeni tudi
sodno varstvo in nadomestilo v naravi ali odškodnina.
7. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen ZCes-1. Javne
ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet
in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa.
V prvem odstavku 39. člena ZCes-1 je določeno, da so javne
ceste državne in občinske. Po drugem odstavku 39. člena ZCes1 so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa v
lasti občin. Občina določeno cesto kategorizira, če je za takšno
kategorizacijo izkazana javna korist in če cesta ustreza merilom
za kategorizacijo javnih cest. Če so zemljišča, po katerih naj
bi potekala javna cesta, ki jo občina namerava kategorizirati, v
zasebni lasti, mora občina takšna zemljišča pred kategorizacijo
pridobiti s pravnim poslom oziroma v postopku razlastitve.
8. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih
so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest,
sprejelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so
takšni predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni
sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma lastnika
ni razlastila (npr. odločba št. U-I-289/12 z dne 24. 1. 2013, Uradni
list RS, št. 16/13). Tudi v tej zadevi Občina pred kategorizacijo
navedene javne poti s pobudnikom ni sklenila pravnega posla
za pridobitev njegovih zemljišč, po katerih poteka javna pot. Prav
tako ni bil izveden postopek razlastitve. Zato je 8. člen Odloka
o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 69. členom
Ustave. Ker 8. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom
Ustave. Navedbe Občine o neurejenosti meje na drugi strani
javne poti 751291 ob urejeni in natančno določeni meji s pobudnikovimi zemljišči niso upoštevne. Glede na navedeno je
Ustavno sodišče 8. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno pot »Valburga 48–Valburga 19« v delu, ki poteka po
zemljiščih parc. št. 425/6 in 425/7, obe k. o. Smlednik, razveljavilo (1. točka izreka). Ker je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje
izpodbijanega Odloka o kategorizaciji z Ustavo že iz navedenih
razlogov, ni presojalo še njegove skladnosti z 2. členom Ustave
ter s 126. členom ZCes-1 in 37. členom SPZ.
9. Pobudnik predlaga, naj Ustavno sodišče njegove stroške postopka s pobudo naloži v plačilo Občini. Po prvem
odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno
sodišče ne odloči drugače. Po ustaljeni ustavnosodni presoji
morajo obstajati posebno utemeljeni razlogi, da se stroški
pobudnika naložijo v plačilo nasprotnemu udeležencu.1 V kon1 Tako npr. v odločbah Ustavnega sodišča št. U-I-166/14 z
dne 21. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 32/16), 7. točka obrazložitve, in
št. U-I-198/14 z dne 23. 3. 2016 (Uradni list RS, št. 25/16), 9. točka
obrazložitve.
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kretnem primeru so takšni razlogi podani. Občina se je zavedala problema že pred sprejetjem izpodbijanega Odloka o
kategorizaciji. Po njegovi uveljavitvi pa jo je pobudnik pozval k
razveljavitvi v spornem delu in jo pri tem opozoril na ustaljeno
ustavnosodno presojo, ki jo bo po potrebi spodbudil tudi sam,
vendar se Občina ni odzvala. Ustavno sodišče je že v številnih
primerih, ko so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji
javnih cest, sprejelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo
stališče, da so takšni predpisi v neskladju z Ustavo, če občina
z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč
oziroma teh ni pridobila v razlastitvenem postopku. Zato je Občina lahko utemeljeno pričakovala vsebinsko enako odločitev
Ustavnega sodišča kot v drugih podobnih primerih. Ustavno
sodišče je zato odločilo, da je Občina v 30 dneh dolžna povrniti
pobudniku njegove stroške, ki jih je imel z vložitvijo pobude
(2. točka izreka).
10. Pobudnik je pobudo vložil po pooblaščenki, ki je
Ustavnemu sodišču predložila stroškovnik. Ustavno sodišče
ji je odvetniške stroške za opravljene storitve priznalo po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18 – v nadaljevanju
Odvetniška tarifa), in sicer po 1. točki Tarifne številke 7 v
znesku 688,50 EUR, po 2. točki Tarifne številke 7 v znesku
516,375 EUR in skladno s tretjim odstavkom 11. člena Odvetniške tarife v znesku 11,475 EUR. Stroški zastopanja znašajo
tako 1.216,35 EUR.
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS
v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnici in sodniki
dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa,
DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in
Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.
Dr. Rajko Knez
predsednik

SODNI SVET
104.

Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 30. seji 21. novembra 2019 sprejel
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ODLOČBO
o prenehanju sodniške službe
Nevenki Ferencek, višji sodnici na Okrožnem sodišču
v Mariboru, preneha sodniška služba z dnem 29. 6. 2020 iz
razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

105.

Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 32. seji 5. decembra 2019 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške funkcije
Janji Kovač, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču v Litiji,
preneha sodniška funkcija 31. 1. 2020 iz razloga po 4. točki
prvega odstavka 74. člena ZSS.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

106.

Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 32. seji 5. decembra 2019 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške službe
Borisu Miličkoviću, okrajnemu sodniku svetniku na Okrajnem sodišču v Ormožu, preneha sodniška služba 19. 7. 2020
iz razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
107.

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.)
je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na
2. izredni seji 8. 1. 2020 sprejela

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE PRAVIL
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni
list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03,
84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09,
30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17
– ZČmIS in 64/18) se v drugem odstavku 48. člena, 3. točki četrtega odstavka 58. člena, tretjem odstavku 135.c člena in tretji
alineji prvega odstavka 202. člena beseda »alinee« nadomesti
z besedo »alineje«.
2. člen
V 2. členu se:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Izrazi,
uporabljeni v pravilih, pomenijo:«;
– v 6. točki besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06
– ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF,
21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C,
99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C,
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19; v
nadaljnjem besedilu: zakon«;
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. funkcionalno ustrezen medicinski pripomoček je medicinski pripomoček, ki zavarovani osebi glede na njeno zdravstveno stanje zagotavlja zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo
ali zdravstveno nego;«;
– za 9. točko dodata novi 9.a in 9.b točka, ki se glasita:
»9.a individualno izdelan medicinski pripomoček je medicinski pripomoček, ki se pred izdajo izdela za zavarovano
osebo;
9.b individualno prilagojen artikel je artikel, ki se pred
izdajo oziroma izposojo ali ob izdaji oziroma izposoji prilagodi
za zavarovano osebo;«;
– 20. točka spremeni tako, da se glasi:
»20. naročilnica EU je listina na papirnatem obrazcu za predpisovanje medicinskega pripomočka, ki jo v okviru zdravstvene
storitve iz prve ali druge alineje prvega odstavka 135.c člena pravil
predpiše zdravstveni delavec v drugi državi članici Evropske unije,
ki sme predpisati tak medicinski pripomoček;«;
– v 22. točki beseda »alinee« nadomesti z besedo »alineje«;
– 32. točka spremeni tako, da se glasi:
»32. prilagoditev je poseg v medicinski ali zobno-protetični pripomoček zaradi anatomskih ali funkcionalnih sprememb
pri zavarovani osebi, s katerim medicinski oziroma zobno-protetični pripomoček postane funkcionalno ustrezen po njegovi
izdaji oziroma izposoji. Prilagoditev je dopustna, če jo kot možnost opredeli proizvajalec medicinskega pripomočka oziroma
izvajalec zobozdravstvenih storitev;«;
– za 34. točko doda nova 34.a točka, ki se glasi:
»34.a prva uvrstitev artikla je uvrstitev artikla na seznam
medicinskih pripomočkov, kakor je opredeljena v splošnem
aktu skupščine zavoda iz tretjega odstavka 64.a člena pravil;«;
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– 37. točka spremeni tako, da se glasi:
»37. recept EU je listina na papirnatem obrazcu za predpisovanje zdravil in živil, ki se predpisujejo na recept, ki jo v
okviru zdravstvene storitve iz prve ali druge alineje prvega odstavka 135.c člena pravil predpiše zdravstveni delavec v drugi
državi članici Evropske unije, ki sme predpisati tako zdravilo
oziroma živilo;«;
– za 41. točko doda nova 41.a točka, ki se glasi:
»41.a vrednost medicinskega pripomočka je skupni izraz
za cenovni standard, pogodbeno ceno in ceno funkcionalno
ustreznega medicinskega pripomočka iz 113. člena pravil;«;
– 42. točka črta;
– za 47. točko pika nadomesti s podpičjem in doda nova
48. točka, ki se glasi:
»48. življenjska doba artikla je predviden rok trajanja uporabe artikla, ki ga določi proizvajalec medicinskega pripomočka.«.
3. člen
V 26. členu se v 3. točki besedilo »domovih za starejše,
v posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje« nadomesti z besedilom »socialno varstvenih zavodih,
ki izvajajo institucionalno varstvo, in v zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego«.
34.a člen se črta.

4. člen

5. člen
Naslov podpoglavja »IV/3. Pravica do storitev v domovih
za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih
za usposabljanje« se spremeni tako, da se glasi:
»IV/3. Pravica do storitev v socialno varstvenih zavodih
in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego«.
6. člen
V 36. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo
»domu za starejše, posebnem socialno-varstvenem zavodu
oziroma zavodu za usposabljanje« nadomesti z besedilom
»socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo,
in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego.«.
7. člen
V 51. členu se v tretjem odstavku besedilo »zdravstvenih,
vzgojnih ali socialno-varstvenih zavodih oziroma v zavodih za
usposabljanje« nadomesti z besedilom »zdravstvenih zavodih,
socialno varstvenih zavodih, vzgojnih zavodih ali zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami«.
8. člen
V 64. členu se v drugem odstavku besedilo »Medicinski
pripomočki« nadomesti z besedilom »Skupine medicinskih pripomočkov z morebitnimi podskupinami medicinskih pripomočkov, vrste medicinskih pripomočkov«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Šifre skupin, podskupin in vrst medicinskih pripomočkov se objavijo na spletni strani zavoda.«.
Četrti, peti in šesti odstavek se črtajo.
Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
9. člen
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi:
»64.a člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do artikla, ki je uvrščen
na seznam medicinskih pripomočkov, razen v primeru iz tretjega odstavka 113. člena pravil, ko ima pravico do artikla, ki ni
nujno na seznamu medicinskih pripomočkov.
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(2) Seznam medicinskih pripomočkov se objavi na spletni strani zavoda in vsebuje podatke o vrstah medicinskih
pripomočkov z osnovnimi zahtevami kakovosti iz 1. točke
drugega odstavka 111. člena pravil (v nadaljnjem besedilu:
osnovne zahteve kakovosti), podatke o artiklih, ki izpolnjujejo te zahteve, in podatke o dobaviteljih, ki zagotavljajo te
artikle.
(3) Podrobnejša vsebina seznama medicinskih pripomočkov, postopek in podrobnejša merila za uvrščanje artiklov
na ta seznam in njihovo izločitev s tega seznama, ki vključuje
postopek ugotavljanja izpolnjevanja osnovnih zahtev kakovosti pri posameznem artiklu, se določijo s splošnim aktom skupščine zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje.
(4) Zavarovana oseba, ki je pred prvo uvrstitvijo artikla
prejela artikel v last ali iz vrste medicinskih pripomočkov z
določenim cenovnim standardom izposojenega medicinskega
pripomočka, ima pravico do artikla s seznama medicinskih pripomočkov iste vrste, ko prejetemu artiklu izteče doba trajanja
iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka 114. člena pravil ali če
ima pravico do novega pred iztekom dobe trajanja.
(5) Zavarovana oseba, ki je prejela artikel, uvrščen na
seznam medicinskih pripomočkov, v last ali iz vrste medicinskih pripomočkov z določenim cenovnim standardom izposojenega medicinskega pripomočka, ki je pozneje izločen s tega
seznama, ima pravico do drugega artikla s seznama medicinskih pripomočkov iste vrste, ko prejetemu artiklu izteče doba
trajanja iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka 114. člena pravil
ali če ima pravico do novega pred iztekom dobe trajanja.
(6) Zavarovana oseba, ki je pred prvo uvrstitvijo artikla
prejela artikel iz vrste medicinskih pripomočkov z določeno
dnevno izposojnino, ima do njega pravico najdlje tri mesece
od dne prve uvrstitve artikla, vendar ne dlje kot do izteka obdobja njegove izposoje.
(7) Zavarovana oseba, ki je prejela artikel, uvrščen na
seznam medicinskih pripomočkov, iz vrste medicinskih pripomočkov z določeno dnevno izposojnino, ki je pozneje izločen
s tega seznama, ima do njega pravico najdlje tri mesece od
dne njegove izločitve, vendar ne dlje kot do izteka obdobja
njegove izposoje.
(8) Če je obdobje izposoje prejetega artikla iz šestega
oziroma sedmega odstavka tega člena daljše od treh mesecev, zavod po dnevu prve uvrstitve artikla oziroma po dnevu
izločitve artikla s seznama medicinskih pripomočkov in pred
potekom trimesečnega obdobja pisno obvesti zavarovano
osebo o datumu poteka trimesečnega obdobja.«.
10. člen
V 65. členu se v prvem odstavku v drugi alineji v 13. točki za besedo »podloge« dodata vejica in besedilo »mobilne
neprepustne hlačke« in beseda »nepropustne« nadomesti z
besedo »neprepustne«.
V drugem odstavku se:
– v 3. točki besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z
besedilom »64. člena pravil«;
– v 4. točki besedilo »višini iz 113. člena pravil« nadomesti z besedilom »vrednosti medicinskega pripomočka«.
V tretjem odstavku se besedilo »domovih za starejše,
posebnih socialnih zavodih in zavodih za usposabljanje« nadomesti z besedilom »socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo
institucionalno varstvo, in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno
nego,«.
11. člen
V 66. členu se v prvem odstavku:
– v 5. točki besedilo »Braillov pisalni stroj,« črta;
– v 6. točki besedilo »za- in v- ušesni slušni aparat«
nadomesti z besedilom »slušni aparat, digitalni slušni aparat«.
V drugem odstavku se besedilo »navodili proizvajalca«
nadomesti z besedilom »navodilom za uporabo medicinskega
pripomočka«.
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12. člen
Naslov podpoglavja »V/1. Pravica do protez, ortoz (opornic) in ortopedskih čevljev« se spremeni tako, da se glasi:
»V/1. Pravica do protez, ortoz in ortopedske obutve«.
13. člen
V 68. členu v prvem odstavku se besedilo »(opornice)« črta.
14. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do naslednje ortopedske obutve:
1. individualno izdelanih čevljev,
2. začasnih čevljev ali
3. ortopedskih čevljev po Schejnu.
(2) Zavarovana oseba ima pravico do individualno izdelanih čevljev v vrednosti cenovnega standarda izdanega individualno izdelanega medicinskega pripomočka, ki vključuje ceno
povprečnega para čevljev, ki so na razpolago na slovenskem
trgu, ki jo plača zavarovana oseba v skladu s 5. točko drugega
odstavka 113. člena pravil. Ceno povprečnega para čevljev, ki
so na razpolago na slovenskem trgu, določi upravni odbor zavoda s splošnim aktom, ki se objavi na spletni strani zavoda.«.
15. člen
V 72. členu se v sedmem odstavku beseda »prilagojenega« črta.
16. člen
V 73. členu se besedilo »navadnih sanitarno-higienskih
prostorov« nadomesti z besedilom »toaletne školjke«.
17. člen
V naslovu podpoglavja »V/3. Pravica do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida in do medicinskih pripomočkov za
slepoto in slabovidnost« se besedilo »slepoto in slabovidnost«
nadomesti z besedilom »slepe, slabovidne in gluhoslepe«.
18. člen
V 79. členu se v 1. točki:
– v prvi alineji besedilo »oziroma vek« črta;
– četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– boleznih očesnega ozadja in očesnega živca pri vnetju
žilnice (horioiditisu), vnetju žilnice in mrežnice (horioretinitisu), vnetju mrežnice (retinitisu), vnetju živca (nevritisu), vnetju
živca in mrežnice (nevroretinitisu), atrofiji očesnega živca in
odstopu mrežnice, zapletih pri operaciji motnine očesne leče
(katarakte), zvišanem tlaku v očesu (glavkom), tujku v zrklu (intrabulbarni tujek), vnetju šarenice (iritisu) in krvavitvi v steklovini
(hemoftalmusu), bolezni očesa zaradi motenj žlez z notranjim
izločanjem (endokrini oftalmopatiji);«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. s stranskimi ščitniki pri okluziji pri odstopu mrežnice,
krvavitvi v steklovini in spomladanskem katarju;«.
19. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»84. člen
Slepa, slabovidna ali gluhoslepa zavarovana oseba ima
pravico do:
1. predvajalnika zvočnih zapisov;
2. Braillovega pisalnega stroja;
3. Braillove vrstice;
4. bele palice za slepe;
5. ultrazvočne palice.«.
20. člen
V 89. členu se v prvem odstavku v 8. točki pika nadomesti
s podpičjem ter dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
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»9. nefrostomske vrečke;
10. vrečke za seč pri cistostomi.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavarovana oseba s kolostomo, ileostomo ali urostomo ima pravico do:
1. enodelne vrečke za stomo ali vrečke za stomo in
osnovne plošče za stomo;
2. pasu za stomo;
3. nočne urinske drenažne vrečke;
4. paste za zaščito peristomalne kože;
5. zaščitnega filma za peristomalno kožo;
6. prahu za poškodovano peristomalno kožo ali zatesnitvenega obročka za poškodovano peristomalno kožo;
7. odstranjevalca lepil;
8. pripomočkov za irigacijo, ki obsegajo:
– irigacijski sistem s konusom,
– enodelni rokavnik za irigacijo ali rokavnik za irigacijo in
pritisno ploščo za irigacijo,
– čep za stomo in
– enodelno stomakapo.«.
V četrtem odstavku se 1. in 2. točka spremenita tako, da
se glasita:
»1. merilca pretoka zraka;
2. nastavka z masko ali podaljška za ustnik za dajanje
zdravila;«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zavarovana oseba z inkontinenco urina ima pravico do:
1. urinal kondomov, vrečke za seč ali zbiralnika za seč in
nočne urinske vrečke;
2. stalnega urinskega katetra, vrečke za seč ali zbiralnika
za seč in nočne urinske vrečke;
3. predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih podlog,
mobilnih neprepustnih hlačk za enkratno uporabo in fiksirnih
hlačk ali
4. vpojnih in neprepustnih hlačk za večkratno uporabo.«.
V šestem odstavku se za besedo »podlog« dodata vejica
in besedilo »mobilnih neprepustnih hlačk«.
21. člen
V 91. členu se v prvem odstavku:
– v 8. točki za besedo »glukoze« doda besedilo »v medceličnini«;
– za 8. točko doda nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a sistema za spremljanje glukoze v medceličnini, ki
obsega senzorje in čitalnik;«;
– v 10. točki besedilo »največ treh« črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pravici do medicinskih pripomočkov iz 8. in 8.a točke
prejšnjega odstavka se medsebojno izključujeta.«.
22. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»92. člen
Zavarovana oseba ima pravico do:
1. električnega stimulatorja pri inkontinenci urina ali blata;
2. funkcionalnega eno- oziroma dvokanalnega električnega stimulatorja pri mišični ohromelosti.«.
23. člen
V 97. členu se v prvem odstavku:
– v 4. točki beseda »prilagojeni« črta;
– 16. točka črta.
24. člen
V 98. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dobavitelji, ki izposojajo medicinske pripomočke iz
97. člena pravil:
1. nabavljajo nove medicinske pripomočke;
2. zbirajo od zavarovanih oseb rabljene medicinske pripomočke;
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3. medicinske pripomočke vzdržujejo, popravljajo, prilagodijo pred izposojo, ob in po izposoji, očistijo in usposobijo za
nadaljnjo uporabo;
4. zagotavljajo obveznosti iz garancije v skladu s posebnim
zakonom;
5. zagotavljajo funkcionalno ustrezne medicinske pripomočke;
6. zagotovijo vzdrževanje medicinskih pripomočkov
v 24 urah od njihovega prevzema ali po izteku tega roka zagotovijo zavarovani osebi ustrezne nadomestne medicinske
pripomočke;
7. zagotovijo popravilo medicinskih pripomočkov v 48 urah
od njihovega prevzema ali po izteku tega roka zagotovijo zavarovani osebi ustrezne nadomestne medicinske pripomočke.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dobavitelj ob izposoji medicinskega pripomočka:
1. zavarovani osebi izroči navodilo za uporabo medicinskega pripomočka, tudi če ni izposojen nov medicinski pripomoček;
2. zavarovani osebi pokaže in pojasni uporabo medicinskega pripomočka ter izvede vse ustrezne nastavitve medicinskega
pripomočka;
3. zavarovani osebi izroči telefonsko številko in elektronski
naslov, na katera se lahko zavarovana oseba obrne, če se medicinski pripomoček pokvari.«.
V četrtem odstavku se besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »97. člena pravil«.
25. člen
V 100. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Dobavitelj zavarovano osebo oziroma osebo ali izvajalca iz prejšnjega odstavka pisno pozove k vračilu medicinskega
pripomočka, če ga ne vrne v skladu s prvim oziroma z drugim
odstavkom tega člena.«.
26. člen
V 103. členu se v tretjem odstavku:
– v napovednem stavku za besedo »naslednjih« doda
beseda »medicinskih«;
– 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. medicinskih pripomočkov iz drugega odstavka 89. člena pravil;«;
– v 8. točki za besedo »podlog« dodata vejica in besedilo
»mobilnih neprepustnih hlačk«.
27. člen
V 105. členu se v drugem odstavku besedilo »domovih
za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih
za usposabljanje« nadomesti z besedilom »socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo, in v zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo
zdravstveno nego,«.
28. člen
V 107. členu se v 2. točki besedilo »v zavodih« črta.
29. člen
V 111. členu se v prvem odstavku besedilo »njegovo višino
iz 113. člena pravil« nadomesti z besedilom »vrednost medicinskega pripomočka«.
V četrtem odstavku se:
– za besedo »kakovosti« doda besedilo »po postopku,
določenem v splošnem aktu iz petega odstavka tega člena,«;
– besedilo »šestega odstavka 64. člena« nadomesti z
besedilom »tretjega odstavka 64.a člena«.
30. člen
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»113. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do medicinskega pripomočka v vrednosti cenovnega standarda, pogodbene cene
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ali cene funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka, ki
jih zavod določi ali za katere se dogovori na podlagi izhodišč,
ki so določena s splošnim aktom zavoda iz drugega odstavka
64. člena zakona.
(2) Zavarovana oseba ima pravico do medicinskega pripomočka v naslednji vrednosti cenovnega standarda oziroma
pogodbene cene:
1. dnevne izposojnine, ki se določi kot cenovni standard
za posamezno vrsto medicinskega pripomočka, ki se zagotavljajo z izposojo, če je ekonomsko upravičena za zavod;
2. cenovnega standarda izposojenega medicinskega pripomočka, ki se določi za posamezno vrsto medicinskega pripomočka, ki se zagotavljajo z izposojo, ko dnevna izposojnina
ni ekonomsko upravičena za zavod;
3. cenovnega standarda izdanega medicinskega pripomočka, ki se določi za posamezno vrsto medicinskega pripomočka, ki se zagotavljajo z izdajo, razen če je zanje dogovorjena pogodbena cena ali določen cenovni standard iz 5. točke
tega odstavka;
4. pogodbene cene izdanega individualno prilagojenega
artikla;
5. cenovnega standarda izdanega individualno izdelanega medicinskega pripomočka, ki se določi za posamezno
vrsto medicinskega pripomočka in vključuje v pravilih določeno
obvezno kritje stroškov, ki jih plača zavarovana oseba.
(3) Če medicinski pripomoček v vrednosti cenovnega
standarda in pogodbene cene ne zagotavlja funkcionalne
ustreznosti za zavarovano osebo glede na njeno zdravstveno
stanje, ima zavarovana oseba na podlagi predhodne odobritve zavoda pravico do funkcionalno ustreznega medicinskega
pripomočka z enakim namenom uporabe in podobnimi lastnostmi v vrednosti cene funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka.
(4) Če vrednost medicinskega pripomočka vključuje stroške njegovih vzdrževanj, popravil ali prilagoditev, se zanje ne
uporabljajo določbe 66. oziroma 120. člena pravil.«.
31. člen
V 114. členu se v tretjem odstavku beseda »navodili«
nadomesti z besedilom »navodilom za uporabo medicinskega
pripomočka«.
32. člen
V 115. členu se v petem odstavku v preglednici:
1. v 3. točki v peti vrstici beseda »prilagojeni« črta;
2. 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. medicinski pripomočki za slepe, slabovidne in gluhoslepe
povečevalno steklo (lupa)
3 leta
predvajalnik zvočnih zapisov
5 let
Braillova vrstica
5 let
bela palica za slepe
1 leto
ultrazvočna palica
3 leta«;
3. v 6. točki v peti vrstici za besedo »ali« doda besedilo
»podaljšek za«;
4. v 9. točki se:
– besedilo »9. medicinski pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni« nadomesti z besedilom »9. medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni«;
– v četrti vrstici za besedo »injektor« dodata pomišljaj in
besedilo »predpišejo se lahko največ trije kosi«;
– za četrto vrstico dodajo nove peta, šesta in sedma
vrstica, ki se glasijo:
»oddajnik za kontinuirano merjenje
glukoze v medceličnini

1 leto

sprejemnik rezultatov kontinuiranega merjenja glukoze v medceličnini

3 leta

čitalnik za spremljanje glukoze
v medceličnini

4 leta«;

4 / 24. 1. 2020 /

Stran

363

5. v 10. točki besedilo »10. električni stimulatorji, dihalni medicinski pripomočki in aparati« nadomesti z besedilom
»10. električni stimulatorji in medicinski pripomočki za dihanje«.
33. člen
V 116. členu se v prvem odstavku preglednice 7. do
13. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»7.

posteljne podloge, predloge,
hlačne predloge (plenice)
za enkratno uporabo

120 kosov

30 dni

8.

posteljne podloge, predloge,
150 kosov
hlačne predloge (plenice)
za enkratno uporabo v primeru
določenih zdravstvenih stanj

30 dni

9.

vpojne in neprepustne hlačke

7 kosov

180 dni

10.

fiksirne hlačke

1 kos

30 dni

11.

senzor za kontinuirano
merjenje glukoze
v medceličnini

1 kos

7 dni

12

senzor za spremljanje glukoze
v medceličnini

1 kos

14 dni

13.

kateter za dovajanje kisika

2 kosa

30 dni«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavarovana oseba, ki ima pravico do medicinskega
pripomočka iz 7. ali 8. točke preglednice iz prvega odstavka
tega člena, ima pravico, da se ji predpiše:
– en kos nočnih hlačnih predlog (plenic) za enkratno
uporabo na dan;
– en kos mobilnih neprepustnih hlačk namesto dveh kosov predlog ali hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo,
vendar ne več kot 30 kosov mobilnih neprepustnih hlačk za
30 dni.«.
V četrtem odstavku se besedilo »istovrstnega ali za drugo
vrsto medicinskega pripomočka« nadomesti z besedilom »medicinskega pripomočka iste ali druge vrste«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi
odstavek, ki se glasijo:
»(5) Zavarovana oseba, ki sočasno uporablja aparat za
določanje glukoze v krvi iz 1. točke in sistem za kontinuirano
merjenje glukoze v medceličnini iz 8. točke prvega odstavka
91. člena pravil, ima pravico do naslednjega števila diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi iz 6. točke
prvega odstavka 117. člena pravil:
– do štirih kosov na dan;
– do osmih kosov na dan med nosečnostjo.
(6) Zavarovana oseba, ki sočasno uporablja aparat za
določanje glukoze v krvi iz 1. točke in sistem za spremljanje
glukoze v medceličnini iz 8.a točke prvega odstavka 91. člena
pravil, ima pravico do naslednjega števila diagnostičnih trakov
za aparat za določanje glukoze v krvi iz 6. točke prvega odstavka 117. člena pravil:
– do enega kosa na dan pri sladkorni bolezni tipa 2;
– do dveh kosov na dan pri sladkorni bolezni tipa 1;
– do petih kosov na dan med nosečnostjo.
(7) Pooblaščeni zdravnik izda naročilnico za novo količino
diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi iz
6. točke prvega odstavka 117. člena pravil, če ugotovi, da je
pri zavarovani osebi pred iztekom obdobja iz petega oziroma
šestega odstavka tega člena prišlo do takšne spremembe zdravstvenega stanja, zaradi katere je treba predpisati ta medicinski
pripomoček.«.
34. člen
V 117. členu se v prvem odstavku:
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. urinskega katetra za enkratno uporabo, urinal kondoma, vrečke za seč, nefrostomske vrečke, vrečke za seč pri
cistostomi, zbiralnika za seč in nočne urinske vrečke;«;
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– v 6. točki za besedo »krvi« dodata vejica in besedilo »razen v primeru iz petega in šestega odstavka prejšnjega člena«.
35. člen
V 118. členu se 2. točka črta.
36. člen
V 135.d členu se v prvem, drugem, tretjem in četrtem
odstavku beseda »cene« nadomesti z besedo »vrednosti«.
V šestem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z
besedo »tretjega« in beseda »cene« z besedo »vrednosti«.
V sedmem odstavku se:
– v napovednem stavku besedilo »medicinski pripomoček, ki je individualno izdelan za zavarovano osebo« nadomesti
z besedilom »individualno izdelan medicinski pripomoček«;
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– od datuma možnega prejema;«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Stroški vrednosti medicinskega pripomočka iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se zavarovani osebi povrnejo do vrednosti medicinskega pripomočka,
vendar ne več, kot so dejanski stroški.«.
37. člen
V 139. členu se v drugem odstavku:
– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. 100 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne
bolezni, poškodbe pri delu, darovanja in posledic darovanja
živega tkiva in organov v korist druge osebe, dajanja krvi in
posledic dajanja krvi;«;
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. 90 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi izolacije;«;
– 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. 90 % osnove v vseh primerih zadržanosti od dela,
če gre za vojaške invalide in civilne invalide vojne, razen
v primeru zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, nege ožjega družinskega člana, darovanja
in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist druge
osebe, dajanja krvi in posledic dajanja krvi, ko nadomestilo
znaša 100 % osnove.«.
V tretjem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. 100 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne
bolezni, poškodbe pri delu, darovanja in posledic darovanja
živega tkiva in organov v korist druge osebe, dajanja krvi, posledic dajanja krvi in izolacije;«.
38. člen
V 176. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Napotni zdravnik na podlagi pooblastila iz 2. točke
prejšnjega odstavka enkrat ali večkrat podaljša veljavnost napotnice osebnega zdravnika, če ugotovi, da bo zavarovana
oseba na podlagi te napotnice potrebovala zdravstvene storitve
tudi po preteku obdobja veljavnosti napotnice, ki ga je na napotnici označil osebni zdravnik.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»petega odstavka tega člena«.
39. člen
V 177. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na napotnici se označi obdobje njene veljavnosti.
Napotnica velja najdlje eno leto, razen:
– napotnice za ortodontsko zdravljenje, ki velja do zaključka tega zdravljenja;
– napotnice osebnega zdravnika iz šestega odstavka
prejšnjega člena, ki jo napotni zdravnik lahko podaljša najdlje
za dve leti od preteka obdobja, ki ga je na napotnici označil
osebni zdravnik. Napotni zdravnik obdobje podaljšanja veljavnosti napotnice iz prejšnjega stavka dokumentira v zdravstveni
dokumentaciji zavarovane osebe.«.
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Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Glede označitve napotnice s stopnjo nujnosti, roka
za predložitev napotnice izvajalcu in prenehanja veljavnosti
napotnice, če ni predložena v tem roku, se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja pacientove pravice.«.
Četrti, peti in šesti odstavek se črtajo.
Dosedanji sedmi odstavek postane četrti odstavek.
40. člen
V 195. členu se v prvem odstavku besedilo »socialno-varstvenem zavodu« nadomesti z besedilom »socialno varstvenih
zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo, in v zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo
zdravstveno nego,«.

glasi:

41. člen
V 202.a členu se četrti odstavek spremeni tako, da se

»(4) Farmacevt razveljavi:
– obnovljivi recept na papirnati listini, če ga pooblaščeni
zdravnik obvesti, da je ukinil ali zamenjal zdravilo v obdobju
veljavnosti obnovljivega recepta;
– obnovljivi recept na papirnati listini oziroma obnovljivi
elektronski recept, če je predpisano zdravilo izločeno z liste in
ga ni mogoče nadomestiti z drugim zdravilom, o čemer obvesti
pooblaščenega zdravnika, ki ga je predpisal.«.
42. člen
V 204. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku besedilo »oziroma za zdravilo iz sedmega odstavka 209. člena
pravil v 15 dneh« črta.
43. člen
V 209. členu se sedmi odstavek črta.
44. člen
V 210. členu se v prvem odstavku za besedo »Zdravilo«
dodata vejica in besedilo »ne pa tudi živilo,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zavod dodeli zdravniku na njegov predlog 30 receptov za osebno rabo letno, če:
1. je zavarovan na podlagi 15. člena zakona;
2. je evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko
NIJZ 16 »Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža
zdravstvenih zavodov« iz Priloge 1 Zakona o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00,
47/15 in 31/18);
3. ima veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije
ali status zdravnika specializanta ali zdravnika sekundarija z
opravljenim strokovnim izpitom in
4. ima enega od naslednjih statusov:
– opravlja zdravstvene storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe;
– ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z zavodom, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvom za
zdravje, Ministrstvom za obrambo, Medicinsko fakulteto, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Nacionalnim laboratorijem
za zdravje, okolje in hrano, Zavodom Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino ali Zdravniško zbornico Slovenije;
– je upokojenec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovan na podlagi 10. točke prvega odstavka 15. člena zakona, ki je imel neposredno pred pridobitvijo pravice do
pokojnine status iz prve ali druge alineje te točke.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na prejšnji odstavek:
– zavod trajno ali začasno prepove dodelitev receptov za
osebno rabo, če zdravnik pri predpisu zdravila v breme obveznega zavarovanja ni ravnal v skladu s predpisi ali splošnimi
akti zavoda, ne glede na to, ali ga je predpisal na recept, recept
za osebno rabo ali v okviru standarda zdravstvene storitve, ki
jo zagotovi izvajalec;
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– zavod trajno prepove dodelitev receptov za osebno
rabo, če ugotovi, da je ob podaji predloga za dodelitev receptov
za osebno rabo naveden neresničen podatek ali predloženo
neresnično dokazilo.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Zdravnik iz prejšnjega odstavka med prepovedjo dodelitve receptov za osebno rabo ne sme uporabljati receptov za
osebno rabo, ki so mu bili dodeljeni pred prepovedjo dodelitve
receptov za osebno rabo.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »zavrne« nadomesti z besedo »prepove« in za
besedo »dodelitev« doda besedilo »in uporaba«.
45. člen
V 212. členu se v prvem odstavku v 1. točki:
– v prvi alineji beseda »in« nadomesti z vejico in za besedo »akumulatorje« doda besedilo »in vrvice za polžev vsadek«;
– v četrti alineji za besedo »glukoze« doda besedilo »v
medceličnini«, beseda »in« nadomesti z vejico in za besedo
»injektorjev« doda besedilo »in sistema za spremljanje glukoze
v medceličnini«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz šifranta vrst medicinskih pripomočkov« črta.
46. člen
213. člen se spremeni tako, da se glasi:
»213. člen
(1) Pooblaščeni zdravnik na naročilnici označi ime in
šifro medicinskega pripomočka iz tretjega odstavka 64. člena
pravil.
(2) Če je predpisan individualno izdelan medicinski pripomoček, zdravnik na naročilnici opredeli posebnosti glede
zdravstvenega stanja in drugih pogojev, ki se morajo upoštevati
pri izdelavi medicinskega pripomočka.«.
47. člen
V 214. členu se v drugem odstavku besedilo »iz šifranta
vrst medicinskih pripomočkov« črta.
48. člen
216. člen se spremeni tako, da se glasi:
»216. člen
(1) Med artikli, uvrščenimi na seznam medicinskih pripomočkov v posamezni vrsti medicinskega pripomočka, v okviru
katere po pogodbi z zavodom zagotavlja artikel, dobavitelj na
vseh svojih izdajnih mestih zagotavlja:
1. najmanj 30 % vseh artiklov, vendar ne manj kot tri artikle, katerih predmet so predloge, hlačne predloge (plenice),
posteljne podloge, mobilne neprepustne hlačke za enkratno
uporabo in fiksirne hlačke;
2. najmanj 50 % vseh artiklov, vendar ne manj kot štiri
artikle pri vrstah medicinskih pripomočkov iz naslednjih skupin
medicinskih pripomočkov:
– pri kolostomi, ileostomi in urostomi,
– pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča, razen
artiklov iz prejšnje točke in električnega stimulatorja pri inkontinenci urina ali blata,
– pri sladkorni bolezni, razen inzulinske črpalke, potrošnega materiala za inzulinsko črpalko, sistema za kontinuirano
merjenje glukoze v medceličnini in sistema za spremljanje
glukoze v medceličnini, in
– obvezilnih materialov;
3. vse artikle, brez katerih ni mogoča uporaba drugega
artikla.
(2) Dobavitelj najprej ponudi zavarovani osebi artikle s
seznama medicinskih pripomočkov.
(3) Dobavitelj zagotovi zavarovani osebi medicinske
pripomočke v 24 urah od predložitve naročilnice, razen indi-
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vidualno izdelanih medicinskih pripomočkov in individualno
prilagojenih artiklov, ki jih zagotovi v pogodbeno določenem
roku.«.
49. člen
V 217. členu se v drugem odstavku besedilo »iz 97. člena
pravil, za katere je določena dnevna izposojnina iz sedmega
odstavka 113. člena pravil« nadomesti z besedilom »z določeno dnevno izposojnino«.
V tretjem odstavku se drugi stavek črta.
V četrtem odstavku se besedilo »iz 97. člena pravil, za
katere je določena dnevna izposojnina iz sedmega odstavka
113. člena pravil« nadomesti z besedilom »z določeno dnevno
izposojnino«.
50. člen
V 228.c členu se v prvem, drugem, tretjem in četrtem
odstavku v napovednem stavku beseda »alinee« nadomesti z
besedo »alineje«.
V petem odstavku se beseda »cene« nadomesti z besedo
»vrednosti«.
51. člen
V 228.d členu se v prvem odstavku v napovednem stavku
beseda »cene« nadomesti z besedo »vrednosti«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku beseda
»cene« nadomesti z besedo »vrednosti« in v drugi alineji beseda »alinee« z besedo »alineje«.
V tretjem odstavku se v drugi alineji beseda »alinee«
nadomesti z besedo »alineje«.
V četrtem odstavku se v napovednem stavku beseda
»cene« nadomesti z besedo »vrednosti«.
V petem odstavku se v drugi alineji beseda »alinee« nadomesti z besedo »alineje«.
V šestem odstavku se v napovednem stavku in v prvi
alineji beseda »cene« nadomesti z besedo »vrednosti«.
52. člen
229. člen se spremeni tako, da se glasi:
»229. člen
(1) Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela se
izplača na podlagi zahteve za njegovo povračilo oziroma izplačilo in podatkov z listine, katere obliko in vsebino določi zavod
s splošnim aktom (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o upravičeni
zadržanosti od dela) oziroma potrdila o prostovoljnem darovanju
krvi, ki ga izstavi izvajalec, ki opravlja dejavnost jemanja krvi.
(2) Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela izstavi osebni
zdravnik, ki je pristojen za ugotavljanje začasne zadržanosti
od dela, na podlagi svoje ocene o začasni zadržanosti od dela
oziroma na podlagi odločbe imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije. Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela se
predpiše in izpolni v skladu s pravili in z drugimi splošnimi akti
zavoda.
(3) Delodajalec poleg zahteve za povračilo nadomestila
plače posreduje tudi:
– potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, na katerem
je osebni zdravnik izpolnil podatke iz svoje pristojnosti, če teh
podatkov ni izpolnil v elektronski obliki;
– podatke, določene na hrbtni strani potrdila o upravičeni
zadržanosti od dela, na podlagi katerih se izvede obračun nadomestila, in ki jih potrdi z žigom in podpisom.
(4) Delodajalec poleg zahteve za povračilo nadomestila
plače za dan, ko delavec prostovoljno daruje kri, posreduje tudi:
– potrdilo o prostovoljnem darovanju krvi;
– podatke iz druge alineje prejšnjega odstavka.
(5) Zavod delodajalcu ne povrne obračunanega nadomestila plače:
– če ga ni izplačal delavcu, ki ima do njega pravico;
– če ni izkazano, da je iz lastnih sredstev plačal delavcu
nadomestilo plače za 120 delovnih dni v koledarskem letu v
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primeru začasne nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove
bolezni ali poškodbe, ali če ni izkazano, 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 eno in drugo odsotnostjo manj kot desetih
delovnih dni (recidiv);
– če o začasni zadržanosti od dela ni, v skladu s svojimi
pristojnostmi, ki so določene v skladu z zakonom in pravili,
odločil imenovani zdravnik oziroma zdravstvena komisija.
(6) Zavarovancu s pravico do nadomestila v breme obveznega zavarovanja, ki je sam zavezanec za plačilo prispevka,
zavod izplača nadomestilo v 15 dneh po predložitvi zahteve
za izplačilo nadomestila, pri čemer davke in prispevke od nadomestila zavod obračuna in plača ob izplačilu nadomestila.
Zavarovanec iz prejšnjega stavka priloži zahtevi za izplačilo
nadomestila potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, na katerem je osebni zdravnik izpolnil podatke iz svoje pristojnosti,
če teh podatkov ni izpolnil v elektronski obliki. Podatke iz druge
alineje tretjega odstavka tega člena zavod pridobi od Finančne
uprave Republike Slovenije.«.
53. člen
V 229.a členu se v tretjem odstavku v prvi alineji beseda
»drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
54. člen
230. člen se spremeni tako, da se glasi:
»230. člen
(1) Osebni zdravnik v elektronski obliki izpolni podatke na
potrdilu o upravičeni zadržanosti od dela.
(2) Za zavarovance, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki
niso vpisani v Poslovni register Slovenije, osebni zdravnik izstavi potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela tudi v papirnati
obliki.
(3) Delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za
plačilo prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije,
prevzamejo potrdila o upravičeni zadržanosti od dela iz prvega
odstavka tega člena prek informacijskega sistema za podporo
poslovnim subjektom.«.
55. člen
V 235. členu se v prvem odstavku beseda »četrtega«
nadomesti z besedo »petega«.
Drugi odstavek se črta.
246. člen se črta.

56. člen

57. člen
V 246.a členu se besedilo »246« nadomesti z besedilom
»245«.
58. člen
V 252. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dobavitelj lahko na podlagi pisnega soglasja zavarovane osebe, da bo medicinski pripomoček uveljavila v višjem ali
drugačnem standardu in v katerem je navedena tudi vrednost
doplačila, od zavarovane osebe zahteva doplačilo kot razliko
med:
– ceno izvedbe artikla s seznama medicinskih pripomočkov, individualno izdelanega medicinskega pripomočka ali
funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka v skladu z
zahtevo zavarovane osebe in vrednostjo za to vrsto medicinskega pripomočka;
– stroški vzdrževanj ali popravil medicinskega pripomočka
in stroški iz četrtega odstavka 66. člena pravil;
– stroški prilagoditev medicinskega pripomočka in stroški
iz prvega odstavka 120. člena pravil.«.
V četrtem odstavku se napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi:
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»(4) Dobavitelj lahko na podlagi pisnega soglasja zavarovane osebe, v katerem je navedena tudi vrednost plačila,
zahteva od zavarovane osebe plačilo za medicinske pripomočke v celoti:«.
59. člen
V Prilogi se 4. točka črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
V Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 49/12) se 14. člen
črta.
61. člen
V Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/14) se:
– 120. in 121. člen črtata;
– v 125. členu v drugem odstavku za besedo »zdravila«
doda besedilo »s Seznama magistralnih zdravil« in za besedo
»so« beseda »ta«.
62. člen
V Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 64/18) se 144. in
146. člen črtata.
63. člen
(1) Naslednje določbe pravil se začnejo uporabljati 1. junija 2020:
1. spremenjena 13. točka druge alineje prvega odstavka
65. člena;
2. spremenjeni 70. člen;
3. spremenjeni 73. člen;
4. spremenjeni 84. člen;
5. novi 9. in 10. točka prvega odstavka, spremenjeni
1. in 2. točka četrtega odstavka, spremenjeni peti odstavek in
spremenjeni šesti odstavek 89. člena;
6. spremenjena 8. točka, nova 8.a točka in spremenjena
10. točka prvega odstavka ter spremenjeni drugi odstavek
91. člena;
7. spremenjeni 92. člen;
8. spremenjena 8. točka tretjega odstavka 103. člena;
9. spremenjena 4. točka, spremenjena četrta vrstica ter
nove peta, šesta in sedma vrstica 9. točke preglednice iz petega odstavka 115. člena;
10. spremenjene 7. do 13. točka preglednice iz prvega
odstavka, spremenjeni tretji odstavek ter novi peti, šesti in
sedmi odstavek 116. člena;
11. spremenjeni 2. in 6. točka prvega odstavka 117. člena;
12. spremenjeni 118. člen;
13. spremenjena četrta alineja 1. točke prvega odstavka
212. člena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se do 1. junija 2020 uporabljajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni
list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03,
84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09,
30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17
– ZČmIS in 64/18).
64. člen
Šteje se, da je Braillovi vrstici, ki jo je zavarovana oseba
prejela pred 1. junijem 2020, trajnostna doba iz tretje vrstice
spremenjene 4. točke preglednice iz petega odstavka 115. člena pravil začela teči z dnem, ko jo je zavarovana oseba prejela.
65. člen
(1) Zavarovana oseba, ki ji je pred 1. junijem 2020 izdana
naročilnica ali obnovljiva naročilnica (v nadaljnjem besedilu:

Uradni list Republike Slovenije
prvotna naročilnica), ima za obdobje od 1. junija 2020 do izteka
obdobja za količino, ki je določeno na prvotni naročilnici:
– pravico do dodatne količine posteljnih podlog, predlog
ali hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo v skladu s
spremenjenima 7. in 8. točko preglednice iz prvega odstavka
116. člena pravil, če ji je prvotna naročilnica izdana za te medicinske pripomočke;
– pravico do dodatne količine senzorjev za sistem za kontinuirano merjenje glukoze v skladu s spremenjeno 11. točko
preglednice iz prvega odstavka 116. člena pravil, če ji je prvotna naročilnica izdana za ta medicinski pripomoček;
– pravico do dodatne količine katetrov za dovajanje kisika v skladu s spremenjeno 13. točko preglednice iz prvega
odstavka 116. člena pravil, če ji je prvotna naročilnica izdana
za ta medicinski pripomoček;
– pravico do mobilnih neprepustnih hlačk v skladu z drugo
alinejo spremenjenega tretjega odstavka 116. člena pravil, če
ji je prvotna naročnica izdana za predloge ali hlačne predloge
(plenice) za enkratno uporabo.
(2) V primeru:
– iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se
izda naročilnica ali obnovljiva naročilnica za dodatno količino
medicinskega pripomočka;
– iz četrte alineje prejšnjega odstavka se namesto prvotne
naročilnice izda nova naročilnica ali obnovljiva naročilnica.
(3) Naročilnica ali obnovljiva naročilnica iz prejšnjega
odstavka se lahko izda do izteka obdobja za količino, ki je
določeno na prvotni naročilnici.
66. člen
(1) Spremenjeni drugi odstavek 89. člena pravil se začne
uporabljati z dnem uvrstitve vrst medicinskih pripomočkov iz
skupine medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi na seznam medicinskih pripomočkov.
(2) Od 1. junija 2020 do dneva iz prejšnjega odstavka ima
zavarovana oseba s kolostomo, ileostomo ali urostomo pravico
do naslednjih medicinskih pripomočkov v skladu z do takrat
veljavnimi splošnimi akti zavoda:
– vrečk za stomo ali vrečk za stomo z vgrajeno kožno
podlago;
– kožnih podlag (ploščic) za stomo, če uporablja vrečke
brez vgrajene kožne podlage;
– pasu za stomo;
– paste in prahu za nego kože;
– medicinskih pripomočkov za irigacijo, to so irigacijski
sistem s konusom, rokavnik, zamašek za stomo in stomakapa.
(3) Od uveljavite teh sprememb in dopolnitev do 1. junija 2020 se uporablja drugi odstavek 89. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06,
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12,
99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS in 64/18).
67. člen
Novi šesti in spremenjeni sedmi odstavek 176. člena
ter spremenjeni prvi odstavek 177. člena pravil se začnejo
uporabljati devetdeseti dan od uveljavitve teh sprememb in
dopolnitev.
68. člen
Tretji odstavek spremenjenega 230. člena pravil se uporablja za potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, izstavljena
za začasno zadržanost od dela, od 1. februarja 2020.
69. člen
(1) Spremenjeni tretji odstavek in 1. točka spremenjenega četrtega odstavka 252. člena pravil se začneta uporabljati
za posamezno vrsto medicinskih pripomočkov z dnem prve
uvrstitve artikla na seznam medicinskih pripomočkov v to
vrsto medicinskih pripomočkov, v katero še ni uvrščen noben
artikel.
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(2) Do dneva iz prejšnjega odstavka lahko dobavitelj na
podlagi pisnega soglasja zavarovane osebe, da bo medicinski
pripomoček uveljavila v višjem ali drugačnem standardu in v
katerem je navedena tudi vrednost doplačila, od zavarovane
osebe zahteva doplačilo kot razliko med:
– ceno izbranega medicinskega pripomočka in vrednostjo
za to vrsto medicinskega pripomočka;
– stroški vzdrževanj ali popravil medicinskega pripomočka
in stroški iz četrtega odstavka 66. člena pravil;
– stroški prilagoditev medicinskega pripomočka in stroški
iz prvega odstavka 120. člena pravil.
70. člen
(1) Šifre skupin, podskupin in vrst medicinskih pripomočkov iz spremenjenega tretjega odstavka 64. člena pravil se
objavijo na spletni strani zavoda v 15 dneh od uveljavitve teh
sprememb in dopolnitev.
(2) Z dnem objave šifer v skladu s prejšnjim odstavkom
preneha veljati Sklep o določitvi šifranta vrst medicinskih pripomočkov, št. 9001-6/2014-DI/12 z dne 13. 3. 2014 (s spremembami in dopolnitvami, št. 9001-9/2014-DI/3 z dne 17. 4. 2014,
9001-21/2014- DI/9 z dne, 20. 11. 2014, 9001-1/2016-DI/10 z
dne 25. 1. 2016 in 9001-14/2018-DI/12 z dne 10. 11. 2018).
71. člen
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev se prenehajo uporabljati 3., 4. in 7. točka 19. člena in drugi odstavek
26. člena Dogovora o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi
pripomočki za obdobje 2009–2011 (št. 1721-17/2009-DI/1 z
dne 14. 7. 2009 z Aneksom št. 1, št. 1721-17/2009-DI/2 z dne
21. 1. 2011).
72. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-9/2019-DI/3
Ljubljana, dne 8. januarja 2020
EVA 2019-2711-0037
Lučka Böhm
predsednica skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Soglašam!
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

108.

Pravilnik o seznamu in izhodiščih za vrednosti
medicinskih pripomočkov iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi 26. člena, drugega odstavka 64. člena ter za
izvrševanje drugega odstavka 76. člena in četrtega odstavka
79.b člena v zvezi z drugo alinejo drugega odstavka 70. člena
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12
– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 –
ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) ter na podlagi tretjega odstavka 64.a člena in četrtega odstavka 111. člena
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS,
št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04,
44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11,
49/12, 106/12, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20) je
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Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 2.
izredni seji 8. 1. 2020 sprejela

PRAVILNIK
o seznamu in izhodiščih za vrednosti
medicinskih pripomočkov iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik glede medicinskih pripomočkov (v nadaljnjem
besedilu: MP), ki se zagotavljajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega
zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo,
35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07,
33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14, 10/17 –
ZČmIS, 64/18 in 4/20; v nadaljnjem besedilu: pravila), določa:
– podrobnejšo vsebino seznama MP (v nadaljnjem besedilu: seznam),
– postopek in podrobnejša merila za uvrščanje artiklov na
seznam in njihovo izločitev s seznama,
– izhodišča za cenovne standarde posameznih vrst MP in
za cene posameznih MP (v nadaljnjem besedilu: izhodišča za
vrednosti MP) in postopek določitve ali odobritve vrednosti MP ter
– evidence o postopkih, ki se vodijo na podlagi tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: postopki).
2. člen
(izrazi)
Poleg izrazov, določenih v pravilih, izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. cena na ravni proizvajalca MP je cena artikla proizvajalca MP, zmanjšana za popuste in brez davka na dodano
vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV);
2. GMDN koda je oznaka globalne nomenklature o MP;
3. JAZMP je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke;
4. komisija je skupni izraz za komisijo I. stopnje za MP
in komisijo II. stopnje za MP, ki sta posebni strokovni komisiji
iz četrtega odstavka 111. člena pravil, katerih pristojnosti in
obveznosti so določene s tem pravilnikom in splošnim aktom
iz petega odstavka 111. člena pravil;
5. mnenje o pobudi je mnenje komisije o tem, ali artikel
izpolnjuje osnovne zahteve kakovosti, ki se izda v postopku
za uvrstitev artikla na seznam in postopku za izločitev artikla
s seznama;
6. NENSI šifra je enotna šifra artikla, ki je v prometu v
zdravstveni dejavnosti in s katero je zagotovljena njegova
enolična identifikacija v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS);
7. nova uvrstitev artikla je uvrstitev artikla na seznam v
vrsto MP, v kateri je že uvrščen drug artikel;
8. osnovni artikel je artikel, katerega funkcija se doseže z
uporabo povezanega artikla istega ali drugega proizvajalca MP;
9. pobuda za izločitev artikla je pobuda za izločitev artikla
s seznama;
10. pobuda za uvrstitev artikla je pobuda za uvrstitev
artikla na seznam;
11. pobudnik je proizvajalec MP ali njegov zastopnik;
12. pogodba o zagotavljanju artikla je pogodba iz prvega
odstavka 35. člena tega pravilnika, sklenjena med zavodom in
pobudnikom, ki je podal pobudo za uvrstitev artikla, za katerega
velja vrednost MP iz 28., 29., 30. ali 31. člena tega pravilnika
(v nadaljnjem besedilu: pogodbeni proizvajalec MP ali njegov
zastopnik), ne glede na to, ali je sklenjena v obliki nove pogodbe ali dodatka k pogodbi;

Uradni list Republike Slovenije
13. pogodba z dobaviteljem je pogodba o izdaji, izposoji
ali izdaji in izposoji MP, sklenjena med zavodom in dobaviteljem, ne glede na to, ali je sklenjena v obliki nove pogodbe ali
dodatka k pogodbi;
14. povezan artikel je artikel, z uporabo katerega se doseže funkcija osnovnega artikla istega ali drugega proizvajalca
MP;
15. predlagana vrednost MP je vrednost MP, ki je v skladu
s tem pravilnikom predmet pogajanj o predlagani vrednosti
MP in jo predlaga pobudnik ali drug subjekt, ki se pogaja z
zavodom;
16. proizvajalec MP je proizvajalec MP, vpisan v register
proizvajalcev MP s sedežem v RS pri JAZMP, proizvajalec
MP, vpisan v register proizvajalcev MP v drugi državi članici
Evropske unije, v kateri ima sedež, in pooblaščeni predstavnik
proizvajalca MP, kakor je določen v zakonu, ki ureja MP;
17. prva uvrstitev artikla je uvrstitev artikla na seznam v
vrsto MP, v katero še ni uvrščen noben artikel ali v kateri ni več
uvrščen noben artikel;
18. spremenjene osnovne zahteve kakovosti so spremembe ali dopolnitve osnovnih zahtev kakovosti za posamezno vrsto MP;
19. UDI koda je zaporedje numeričnih in alfanumeričnih
znakov, določenih s splošno sprejetim standardom identifikacije
in kodiranja MP;
20. veletrgovec je poslovni subjekt, ki opravlja dejavnost
prometa z MP na debelo v skladu z zakonom, ki ureja MP;
21. vrednost MP je skupni izraz za cenovni standard,
pogodbeno ceno, ceno funkcionalno ustreznega MP in ceno
izjemoma odobrenega MP iz prvega odstavka 24. člena tega
pravilnika;
22. zahteva za presojo mnenja je zahteva za presojo
mnenja komisije I. stopnje za MP o pobudi;
23. zastopnik proizvajalca MP je poslovni subjekt s sedežem v RS, ki ima s tujim proizvajalcem MP sklenjeno pogodbo
o zastopanju in je vpisan v register poslovnih subjektov, ki
opravljajo promet z MP na debelo pri JAZMP, ali poslovni subjekt s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, ki ima s
proizvajalcem MP sklenjeno pogodbo o zastopanju in izpolnjuje
pogoje za opravljanje prometa na debelo v skladu s predpisi
države sedeža;
24. združenje zavarovanih oseb je reprezentativna invalidska organizacija, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom,
ki ureja invalidske organizacije, ali humanitarna organizacija za
kronične bolnike, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom,
ki ureja humanitarne organizacije, če je ta invalidska ali humanitarna organizacija hkrati interesno združenje za zdravstvena
stanja, pri katerih zdravljenju, medicinski rehabilitaciji ali zdravstveni negi se uporablja določena vrsta MP;
25. ZZZS šifra artikla je enolična šifra artikla, ki jo določi
zavod in katere uporaba je obvezna v obveznem zdravstvenem
zavarovanju.
3. člen
(portal za pobudnike)
(1) Portal za pobudnike je spletni portal zavoda, katerega
uporaba v skladu s tem pravilnikom in z drugimi akti zavoda je
obvezna za pobudnike (v nadaljnjem besedilu: portal).
(2) Pisanje v postopkih si zavod in pobudnik medsebojno
vročata prek portala, če ni s splošnim aktom iz sedmega odstavka tega člena drugače določeno. Pisanje v postopku se
šteje za vročeno naslednji dan, ko je poslano.
(3) Zavod ne upošteva pisanj in drugih dejanj pobudnika
v postopku, če pobudnik ne ravna v skladu s prvim in z drugim
odstavkom tega člena.
(4) Zavod dodeli proizvajalcu MP ali njegovemu zastopniku dostop do portala za posamezno vrsto MP na podlagi
njegove vloge za dostop do portala, če izpolnjuje pogoje za
proizvajalca MP ali njegovega zastopnika za to vrsto MP in
tehnične pogoje za dostop do portala.
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(5) Proizvajalec MP in njegov zastopnik lahko poda vlogo
za dostop do portala za določeno vrsto MP od dneva, ko je
za to vrsto MP objavljen poziv zavoda iz prve alineje tretjega
odstavka 11. člena tega pravilnika.
(6) Vlogo za dostop do portala določi zavod in je objavljena na spletni strani zavoda.
(7) Tehnične pogoje za dostop do portala, natančnejši
obseg uporabe portala v postopkih, vključno z obrazci pisanj v
postopkih, katerih uporaba je obvezna ali neobvezna, in način
uporabe portala določi generalni direktor zavoda s splošnimi
akti, ki se objavijo na spletni strani zavoda.
4. člen
(vročanje)
(1) Razen pri vročanju prek portala zavod vroča pisanja v
postopkih po navadni ali elektronski pošti oziroma priporočeno
po pošti ali elektronski pošti v varni elektronski predal, če od
njihove vročitve teče rok v skladu s tem pravilnikom.
(2) Razen pri vročanju prek portala se pisanja v postopku, naslovljena na zavod, vlagajo na oddelek za MP, z izjemo
v primeru iz 33. in 34. člena tega pravilnika, ko se vlagajo na
organizacijski enoti zavoda (npr. pri območni enoti), ki odloča
o pravici do funkcionalno ustreznega MP iz tretjega odstavka
113. člena pravil (v nadaljnjem besedilu: funkcionalno ustrezen
MP) ali na podlagi tretjega odstavka 259. člena pravil o izjemni
odobritvi MP, ki se ne predpisuje na naročilnico (v nadaljnjem
besedilu: izjemoma odobren MP).
5. člen
(jezik)
(1) Postopki in vsa dejanja v postopkih se vodijo v slovenskem jeziku, v katerem se vlagajo tudi pobude, zahteve,
dokazila, druge listine in druga pisanja v postopku.
(2) Če pisanje v postopku ni vloženo v slovenskem jeziku,
zavod ravna tako, kot je s tem pravilnikom določeno za ravnanje z nepopolno pobudo.
6. člen
(evidence)
(1) Zavod vodi naslednje evidence o postopkih oziroma
v zvezi s postopki:
1. evidenco proizvajalcev MP in njihovih zastopnikov z
dostopom do portala;
2. evidenco o postopkih za uvrstitev artikla na seznam;
3. evidenco o postopkih za izločitev artikla s seznama;
4. evidenco o postopkih za določitev ali odobritev vrednosti MP;
5. evidenco pogodb o zagotavljanju artikla;
6. evidenco pogodb z dobavitelji.
(2) Osebni podatki se vodijo v evidencah iz prejšnjega odstavka v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.
(3) Nabor podatkov, ki se vodi v evidencah iz prvega odstavka tega člena, določi vodja oddelka zavoda za MP.
II. VSEBINA IN OBJAVA SEZNAMA
7. člen
(vsebina seznama)
(1) Seznam vsebuje podatke o vrstah MP, artiklih, ki
izpolnjujejo osnovne zahteve kakovosti, in dobaviteljih, ki zagotavljajo te artikle.
(2) Seznam vsebuje naslednje podatke o vrstah MP:
1. šifro in ime skupine in morebitne podskupine MP;
2. šifro in ime vrste MP;
3. zdravstvena stanja in druge pogoje, ki so določeni s
splošnim aktom iz drugega odstavka 64. člena pravil;
4. dobo trajanja MP z navedbo:
– trajnostne dobe MP,
– obdobja in količine MP, ki ju določajo pravila,
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– da pooblaščeni zdravnik določi obdobje in količino MP,

– da gre za enkratno pravico zavarovane osebe do MP;
5. pooblaščene zdravnike za predpis vrste MP;
6. navedbo, ali je pred izdajo MP potrebna predhodna
odobritev imenovanega zdravnika;
7. cenovni standard;
8. osnovno enoto mere, za katero je določen cenovni
standard ali pogodbena cena;
9. osnovne zahteve kakovosti.
(3) Seznam vsebuje naslednje podatke o artiklih:
1. ime ali firmo in naslov ali sedež proizvajalca MP;
2. ime ali firmo in naslov ali sedež pobudnika;
3. ime artikla, ki ga določi proizvajalec MP;
4. ime artikla na trgu RS, ki ga določi proizvajalec MP ali
njegov zastopnik;
5. GMDN kodo, če jo ima;
6. NENSI šifro, če jo ima;
7. UDI kodo, če je določena, sicer šifro artikla, ki jo določi
proizvajalec MP;
8. ZZZS šifro artikla;
9. pogodbeno ceno, če je dogovorjena;
10. stopnjo DDV;
11. osnovno pakiranje;
12. število enot mere v osnovnem pakiranju;
13. garancijsko dobo artikla, če je določena;
14. življenjsko dobo artikla, če je določena;
15. lastnosti artikla (opis in namen uporabe, ki ju določi
proizvajalec MP in osnovne značilnosti artikla s podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje osnovnih zahtev kakovosti).
(4) Seznam vsebuje naslednje podatke o dobaviteljih:
1. ime ali firmo dobavitelja;
2. podatke o izdajnih mestih dobavitelja:
– naslov,
– delovni čas in
– kontaktne podatke s telefonsko številko in elektronskim
naslovom.
(5) Poleg podatkov iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena seznam vsebuje naslednje podatke:
– datum uveljavitve podatka, če podatek začne veljati
določen dan po objavi seznama ali spremenjenega seznama;
– datum prenehanja veljavnosti podatka, če podatek preneha veljati določen dan po objavi seznama ali spremenjenega
seznama;
– druge podatke o vrstah MP, artiklih in dobaviteljih, če jih
določi vodja oddelka zavoda za MP.
8. člen
(objava seznama)
(1) Seznam in seznam s spremembami (v nadaljnjem besedilu: spremenjeni seznam) se objavi na spletni strani zavoda.
(2) Seznam oziroma spremenjen seznam se objavi v
naslednjih primerih:
– če se artikel uvrsti na seznam, ko se objavi v skladu z
20. členom ali s tretjim odstavkom 22. člena tega pravilnika;
– če se artikel izloči s seznama, ko se objavi v skladu s
46. členom tega pravilnika;
– če se spremenijo podatki s seznama, ko se objavi v
skladu s tem členom.
(3) Spremenjen seznam zaradi spremembe podatka o
vrsti MP iz drugega odstavka prejšnjega člena se objavi najpozneje na dan začetka uporabe določb akta zavoda, na podlagi
katerih se spremeni podatek.
(4) Spremenjen seznam zaradi spremembe podatka o
artiklu iz tretjega odstavka prejšnjega člena se objavi:
– zaradi spremembe podatka iz 1., 2., 3. in 4. točke – v
petih delovnih dneh od dneva, ko je zavod obveščen o spremembi podatka;
– zaradi spremembe podatka iz 9. točke – najpozneje na
dan začetka uporabe spremenjene pogodbene cene;
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– zaradi spremembe podatka iz 10. točke – najpozneje
na dan uveljavitve sklepa generalnega direktorja zavoda iz
četrtega odstavka 24. člena tega pravilnika.
(5) Spremenjen seznam zaradi spremembe podatka o
dobavitelju iz četrtega odstavka prejšnjega člena se objavi:
– v petih delovnih dneh od dneva, ko je zavod obveščen
o spremembi imena ali firme dobavitelja;
– v petih delovnih dneh od sklenitve dodatka k pogodbi z
dobaviteljem, vendar najpozneje na dan uveljavitve spremenjenega podatka o izdajnem mestu dobavitelja, kar vključuje tudi
podatke o novem izdajnem mestu ali prenehanju poslovanja
izdajnega mesta.
(6) Spremenjen seznam zaradi spremembe podatka iz
petega odstavka prejšnjega člena se objavi najpozneje na dan
uveljavitve spremenjenega podatka.
III. UVRSTITEV ARTIKLA NA SEZNAM
9. člen
(uvrstitev artikla na seznam)
(1) Artikel se uvrsti na seznam, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– artikel izpolnjuje osnovne zahteve kakovosti,
– za artikel ni sprejet ukrep, ki ima za posledico umik ali
odpoklic, prenehanje uporabe ali prometa artikla,
– določena oziroma odobrena je vrednost MP,
– za artikel je sklenjena pogodba o zagotavljanju artikla in
– za artikel je sklenjena pogodba z dobaviteljem.
(2) Osnovni artikel, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, se uvrsti na seznam, če se sočasno na seznam uvrsti
povezan artikel ali če je povezan artikel že uvrščen na seznam
oziroma se povezan artikel, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega
odstavka, uvrsti na seznam, če se sočasno na seznam uvrsti
osnovni artikel ali če je osnovni artikel že uvrščen na seznam.
(3) Izpolnjevanje pogoja iz druge, tretje, četrte in pete
alineje prvega odstavka in pogoja iz drugega odstavka tega
člena ugotavlja služba zavoda.
10. člen
(pobuda za uvrstitev artikla)
(1) Pobuda za uvrstitev artikla je popolna, če vsebuje
podatke:
– o pobudniku iz drugega odstavka tega člena (splošni del
pobude za uvrstitev artikla) in
– o artiklu iz tretjega odstavka tega člena (posebni del
pobude za uvrstitev artikla).
(2) Splošni del pobude za uvrstitev artikla vsebuje naslednje podatke o pobudniku:
1. ime ali firmo in naslov ali sedež;
2. odgovorno osebo z imenom in priimkom;
3. matično številko;
4. davčno številko;
5. elektronski naslov;
6. kontaktno osebo z imenom in priimkom ter s telefonsko
številko in elektronskim naslovom;
7. druge podatke, če so kot obvezni določeni na obrazcu
pobude za uvrstitev artikla.
(3) Posebni del pobude za uvrstitev artikla vsebuje naslednje podatke o artiklu:
1. ime ali firmo in naslov ali sedež proizvajalca MP;
2. šifro in ime skupine in morebitne podskupine MP;
3. šifro in ime vrste MP;
4. ime artikla, ki ga določi proizvajalec MP;
5. ime artikla na trgu RS, ki ga določi proizvajalec MP ali
njegov zastopnik;
6. GMDN kodo, če jo ima;
7. NENSI šifro, če jo ima;
8. UDI kodo, če je določena, sicer šifro artikla, ki jo določi
proizvajalec MP;

Uradni list Republike Slovenije
9. osnovno pakiranje;
10. število enot mere v osnovnem pakiranju;
11. predlagano vrednost MP;
12. osnovno enoto mere, za katero je predlagana vrednost MP;
13. stopnjo DDV;
14. garancijsko dobo, ki jo določi proizvajalec MP;
15. življenjsko dobo, če je določena;
16. lastnosti artikla (opis in namen uporabe, ki ju določi
proizvajalec MP in osnovne značilnosti artikla s podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje osnovnih zahtev kakovosti);
17. izjavo EU o skladnosti;
18. navodila za uporabo, razen če zakon, ki ureja MP, ne
določa drugače;
19. podatek, ali je artikel iz pobude osnovni ali povezan
artikel;
20. podatke o povezanih artiklih, če je vložena pobuda za
uvrstitev osnovnega artikla oziroma podatke o osnovnih artiklih,
če je vložena pobuda za uvrstitev povezanega artikla;
21. druge podatke, če so kot obvezni določeni na obrazcu
pobude za uvrstitev artikla.
(4) Če se artikli istega proizvajalca MP razlikujejo zlasti
po velikosti, pakiranju, dimenzijah ali barvi, imajo pa enake
lastnosti in enako predlagano vrednost MP, se vloži ena pobuda za uvrstitev artikla s podatki o enem artiklu, v kateri se za
preostale artikle navedejo naslednji podatki:
– ime artikla, ki ga določi proizvajalec MP;
– ime artikla na trgu RS, ki ga določi proizvajalec MP ali
njegov zastopnik;
– UDI kodo, če je določena, sicer šifro artikla, ki jo določi
proizvajalec MP;
– število enot mere v osnovnem pakiranju;
– drugi podatki, če so kot obvezni določeni na obrazcu
pobude za uvrstitev artikla.
11. člen
(vložitev pobude za uvrstitev artikla)
(1) Pobudo za uvrstitev artikla v posamezno vrsto MP
lahko vloži pobudnik, ki ima dostop do portala za to vrsto MP.
(2) Pobudnik vloži pobudo za uvrstitev artikla brez poziva
zavoda ali na poziv zavoda k vložitvi pobud za uvrstitev artikla.
(3) Zavod objavi poziv k vložitvi pobud za uvrstitev artikla
na svoji spletni strani in prek portala v naslednjih primerih:
– v 20 delovnih dneh od uveljavitve osnovnih zahtev kakovosti, ki so prvič določene za posamezno vrsto MP;
– v 20 delovnih dneh od uveljavitve spremenjenih osnovnih zahtev kakovosti;
– v drugem primeru, če tako odloči zavod.
(4) Zavod v pozivu k vložitvi pobud za uvrstitev artikla
določi tudi rok za njihovo vložitev, ki ne sme biti krajši od
20 delovnih dni od objave poziva zavoda k vložitvi pobud za
uvrstitev artikla.
(5) Zavod lahko v pozivu k vložitvi pobud za uvrstitev
artikla določi, da se posamezen rok, nekateri ali vsi roki, ki
so določeni s tem pravilnikom, podaljšajo za najdlje enkratno
obdobje, če bo po objavi poziva zavoda do roka za vložitev
pobud vloženo večje število pobud, določeno v pozivu zavoda
k vložitvi pobud za uvrstitev artikla.
(6) Pravočasna pobuda za uvrstitev artikla je pobuda za
uvrstitev artikla, ki spada v vrsto MP, za katero zavod objavi
poziv k vložitvi pobud za uvrstitev artikla, in je vložena pred
njegovo objavo ali do roka iz poziva zavoda k vložitvi pobud
za uvrstitev artikla.
(7) Pobudo za uvrstitev artikla, ki ni vložena v skladu s
prejšnjim odstavkom (v nadaljnjem besedilu: nepravočasna
pobuda za uvrstitev artikla), zavod začne obravnavati z iztekom
roka za izdajo mnenj komisije I. stopnje za MP o pravočasnih
pobudah.
(8) Zavod obravnava pobude za uvrstitev artikla po vrstnem redu glede na datum vložitve.
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12. člen
(obravnava pobude za uvrstitev artikla)
(1) Zavod obravnava popolno pobudo za uvrstitev artikla,
ki jo vloži pobudnik.
(2) Če pobude za uvrstitev artikla ne vloži pobudnik, služba zavoda v desetih delovnih dneh od prejema pobude obvesti
vlagatelja, da pobuda ne bo obravnavana.
(3) Če pobuda za uvrstitev artikla ni vložena v slovenskem
jeziku ali ni popolna, služba zavoda ali komisija I. stopnje za MP
v desetih delovnih dneh od vložitve pobude pozove pobudnika
k njeni dopolnitvi v roku iz poziva z opozorilom na posledico iz
petega odstavka tega člena. Rok za dopolnitev pobude za uvrstitev artikla ne sme biti krajši od petih delovnih dni od vročitve
poziva zavoda k dopolnitvi pobude.
(4) Pravočasna pobuda za uvrstitev artikla, ki jo pobudnik
dopolni v skladu s pozivom zavoda, šteje za pravočasno pobudo.
(5) Če pobudnik ne dopolni pobude za uvrstitev artikla v
skladu s pozivom zavoda, se šteje, da je pobudo umaknil naslednji dan od izteka roka za njeno dopolnitev in se izda sklep
o umiku pobude za uvrstitev artikla iz 17. člena tega pravilnika.
13. člen
(mnenje komisije I. stopnje za MP o pobudi
za uvrstitev artikla)
(1) Komisija I. stopnje za MP izda obrazloženo mnenje
o pobudi za uvrstitev artikla na podlagi podatkov iz pobude,
mnenja iz drugega odstavka tega člena, če je dano, in podatkov
iz tretjega odstavka tega člena, če so zahtevani in posredovani.
(2) Če je predmet pobude za uvrstitev artikel iz tretjega
odstavka 212. člena pravil in predstavnik kliničnega inštituta iz
petega odstavka 212. člena pravil ni član komisije I. stopnje za
MP, služba zavoda posreduje pobudo v mnenje temu izvajalcu,
ki ga lahko da v roku, ki ga določi služba zavoda in ne sme biti
krajši od petih delovnih dni od vročitve poziva zavoda.
(3) Komisija I. stopnje za MP lahko od pobudnika zahteva
predložitev vzorca artikla, predstavitev vzorca artikla in dodatna
pojasnila.
(4) Mnenje komisije I. stopnje za MP o pobudi za uvrstitev
artikla vsebuje obvestilo o možnosti vložitve zahteve za presojo
mnenja v skladu s prvim odstavkom 14. člena tega pravilnika
z opozorilom na posledico iz drugega odstavka 14. člena tega
pravilnika.
(5) Mnenje komisije I. stopnje za MP se vroči pobudniku v
75 delovnih dneh od vložitve popolne pobude za uvrstitev artikla.
14. člen
(zahteva za presojo mnenja o pobudi za uvrstitev artikla)
(1) Če se pobudnik ne strinja z mnenjem komisije I. stopnje za MP, da artikel ne izpolnjuje osnovnih zahtev kakovosti,
lahko v desetih delovnih dneh od vročitve mnenja vloži obrazloženo zahtevo za presojo mnenja.
(2) Če pobudnik ne vloži zahteve za presojo mnenja v
roku iz prejšnjega odstavka, se izda sklep o neuvrstitvi artikla
na seznam iz 16. člena tega pravilnika.
(3) Če pobudnik ne vloži zahteve za presojo mnenja v
slovenskem jeziku, ga služba zavoda v desetih delovnih dneh
od vložitve zahteve pozove k njeni dopolnitvi v roku iz poziva z
opozorilom na posledico iz četrtega odstavka tega člena. Rok
za dopolnitev zahteve za presojo mnenja ne sme biti krajši od
petih delovnih dni od vročitve poziva zavoda k dopolnitvi zahteve za presojo mnenja.
(4) Če pobudnik zahteve za presojo mnenja ne dopolni v
skladu s pozivom zavoda, se izda sklep o neuvrstitvi artikla na
seznam iz 16. člena tega pravilnika.
15. člen
(mnenje komisije II. stopnje za MP o pobudi
za uvrstitev artikla)
(1) Komisija II. stopnje za MP izda obrazloženo mnenje
o pobudi za uvrstitev artikla na podlagi podatkov iz prvega
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odstavka 13. člena tega pravilnika, podatkov iz zahteve za
presojo mnenja in podatkov iz drugega odstavka tega člena,
če so zahtevani in posredovani.
(2) Komisija II. stopnje za MP lahko od pobudnika zahteva
predložitev vzorca artikla, če ga ni zahtevala komisija I. stopnje
za MP, predstavitev vzorca artikla in dodatna pojasnila.
(3) Mnenje komisije II. stopnje za MP o pobudi za uvrstitev artikla se vroči pobudniku v 30 delovnih dneh od vložitve
popolne zahteve za presojo mnenja.
16. člen
(sklep o neuvrstitvi artikla na seznam)
(1) Če artikel ne izpolnjuje osnovnih zahtev kakovosti, se
izda sklep o neuvrstitvi artikla na seznam.
(2) Sklep o neuvrstitvi artikla na seznam izda upravni odbor
zavoda, ki lahko pooblasti generalnega direktorja zavoda, da za
posamezen artikel ali več artiklov, posamezno vrsto MP, več vrst
MP ali vse vrste MP izda sklep o neuvrstitvi artikla na seznam.
(3) Če sklep o neuvrstitvi artikla na seznam izda upravni
odbor zavoda, se vroči pobudniku v petih delovnih dneh od
izdaje. Upravni odbor zavoda obravnava predlog sklepa o neuvrstitvi artikla na seznam najpozneje na drugi seji, ki je sklicana:
– po izteku roka za vložitev zahteve za presojo mnenja
iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika, če je pobudnik ni
vložil ali jo je vložil po tem roku;
– po izteku roka za dopolnitev zahteve za presojo mnenja
iz tretjega odstavka 14. člena tega pravilnika, če je pobudnik ni
dopolnil v skladu s pozivom zavoda;
– po izdaji mnenja komisije II. stopnje za MP.
(4) Če sklep o neuvrstitvi artikla na seznam izda generalni
direktor zavoda, se vroči pobudniku v desetih delovnih dneh od
izteka roka iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka oziroma od izdaje mnenja komisije II. stopnje za MP.
17. člen
(sklep o umiku pobude za uvrstitev artikla)
(1) Če pobudnik umakne pobudo za uvrstitev artikla ali
če se v skladu s tem pravilnikom šteje, da je ta pobuda umaknjena, generalni direktor zavoda izda ugotovitveni sklep o
umiku pobude za uvrstitev artikla, v katerem se navede tudi
dan, od katerega se v skladu s tem pravilnikom šteje, da je
pobuda umaknjena (v nadaljnjem besedilu: dan umika pobude
za uvrstitev artikla).
(2) Sklep o umiku pobude za uvrstitev artikla se vroči
pobudniku v desetih delovnih dneh od dneva umika pobude
za uvrstitev artikla.
(3) Če pobudnik umakne pobudo za uvrstitev artikla ali če
se v skladu s tem pravilnikom šteje, da je ta pobuda umaknjena, lahko vloži novo pobudo za uvrstitev istega artikla.
(4) Pobudnik lahko umakne pobudo za uvrstitev artikla
do sklenitve pogodbe o zagotavljanju artikla ali če je po njeni
sklenitvi izdano obvestilo o nesklenitvi pogodbe z dobaviteljem
iz 18. člena tega pravilnika, pri čemer je dan umika pobude za
uvrstitev artikla dan, ko je zavodu vročen umik.
(5) Šteje se, da je pobuda za uvrstitev artikla umaknjena:
– če je do izdaje sklepa o uvrstitvi artikla na seznam za
artikel sprejet ukrep iz druge alineje prvega odstavka 9. člena
tega pravilnika – dan umika pobude za uvrstitev artikla je dan,
ko je zavod seznanjen z ukrepom;
– če do izdaje sklepa o uvrstitvi artikla na seznam začnejo
veljati spremenjene osnovne zahteve kakovosti za artikel – dan
umika pobude za uvrstitev artikla je dan uveljavitve spremenjenih osnovnih zahtev kakovosti;
– če je predmet pobude artikel, za katerega je bil izdan
sklep o izločitvi artikla s seznama zaradi razloga iz prve alineje
prvega odstavka 40. člena tega pravilnika in se osnove zahteve
kakovosti od izdaje sklepa niso spremenile – dan umika pobude za uvrstitev artikla je dan, ko je zavodu vročena pobuda;
– v primeru iz petega odstavka 12. člena tega pravilnika;
– v primeru iz četrtega odstavka 26. člena tega pravilnika.
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(6) Če je predmet pobude iz četrtega ali petega odstavka
tega člena osnovni artikel, se šteje, da je pobudnik umaknil
oziroma da so umaknjene tudi njegove pobude za uvrstitev
povezanih artiklov, ki jih ni mogoče uporabljati z drugimi artikli,
za katere je vložena pobuda za uvrstitev artikla, ali zanje ni
izpolnjen pogoj iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(7) Če je predmet pobude iz četrtega ali petega odstavka
tega člena povezan artikel, se šteje, da je pobudnik umaknil
oziroma da so umaknjene tudi njegove pobude za uvrstitev
osnovnih in drugih povezanih artiklov, ki jih ni mogoče uporabljati z drugimi artikli, za katere je vložena pobuda za uvrstitev
artikla ali zanje ni izpolnjen pogoj iz drugega odstavka 9. člena
tega pravilnika.
(8) V primeru iz šestega in sedmega odstavka tega člena
se glede vseh pobud izda en sklep o umiku pobud za uvrstitev
artiklov.
18. člen
(obvestilo o nesklenitvi pogodbe z dobaviteljem)
(1) Če za artikel ni sklenjena pogodba z dobaviteljem,
generalni direktor zavoda izda obvestilo o nesklenitvi pogodbe
z dobaviteljem, ki se vroči pobudniku v desetih delovnih dneh
od izteka roka za sklenitev pogodb z dobavitelji.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka pogodba o zagotavljanju artikla preneha veljati naslednji dan od izteka roka za
sklenitev pogodb z dobavitelji.
19. člen
(sklep o uvrstitvi artikla na seznam)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka
9. člena tega pravilnika, se izda sklep o uvrstitvi artikla na
seznam.
(2) Sklep o uvrstitvi artikla na seznam izda upravni odbor
zavoda, ki lahko pooblasti generalnega direktorja zavoda, da
za posamezen artikel ali več artiklov, posamezno vrsto MP, več
vrst MP ali vse vrste MP izda sklep o uvrstitvi artikla na seznam.
(3) Če sklep o uvrstitvi artikla na seznam izda upravni
odbor zavoda, se vroči pobudniku v petih delovnih dneh od
izdaje. Upravni odbor zavoda obravnava predlog sklepa o uvrstitvi artikla na seznam najpozneje na drugi seji, ki je sklicana
po izteku roka za sklenitev pogodb z dobavitelji.
(4) Če sklep o uvrstitvi artikla na seznam izda generalni
direktor zavoda, se vroči pobudniku v desetih delovnih dneh od
izteka roka za sklenitev pogodb z dobavitelji.
(5) Artikel se uvrsti na seznam deseti delovni dan od
izdaje sklepa o uvrstitvi artikla na seznam.
20. člen
(objava seznama zaradi uvrstitve artikla na seznam)
Seznam oziroma spremenjen seznam zaradi uvrstitve
artikla na seznam se objavi v petih delovnih dneh od izdaje
sklepa o uvrstitvi artikla na seznam.
21. člen
(uveljavitev pogodb z dobavitelji zaradi uvrstitve artikla
na seznam)
Z dnem uvrstitve artikla na seznam začnejo veljati pogodbe z dobavitelji v delih, ki se nanašajo na ta artikel (v nadaljnjem besedilu: pogodba z dobaviteljem za artikel).
22. člen
(pobuda za presojo spremenjenih osnovnih zahtev kakovosti)
(1) Poziv zavoda iz druge alineje tretjega odstavka
11. člena tega pravilnika je namenjen tudi ugotovitvi, ali artikli, uvrščeni na seznam, izpolnjujejo spremenjene osnovne
zahteve kakovosti (v nadaljnjem besedilu: pobuda za presojo
spremenjenih osnovnih zahtev kakovosti).
(2) Če pobuda za presojo spremenjenih osnovnih zahtev
kakovosti ni vložena pravočasno:

Uradni list Republike Slovenije
– se nepravočasna pobuda obravnava v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena tega pravilnika,
– generalni direktor zavoda izda ugotovitveni sklep o nepravočasni pobudi za presojo spremenjenih osnovnih zahtev
kakovosti, ki se vroči v desetih delovnih dneh od izteka roka iz
poziva zavoda, in
– se 31. dan od izteka roka iz poziva zavoda artikel izloči
s seznama.
(3) Z dnem izdaje sklepa o uvrstitvi artikla na seznam na
podlagi pravočasne pobude za presojo spremenjenih osnovnih
zahtev kakovosti preneha veljati predhodni sklep o uvrstitvi artikla na seznam, artikel ostane uvrščen na seznam, spremenjen
seznam zaradi sprememb podatkov o artiklu in dobaviteljih
pa se objavi v petih delovnih dneh od izdaje sklepa o uvrstitvi
artikla na seznam.
(4) V postopku o pravočasni pobudi za presojo spremenjenih osnovnih zahtev kakovosti se sklep o izločitvi artikla
s seznama zaradi razloga iz tretje alineje prvega odstavka
40. člena tega pravilnika izda tudi, če je pobuda umaknjena ali
če se v skladu s tem pravilnikom šteje, da je umaknjena, ko se
sklep o izločitvi artikla s seznama vroči v desetih delovnih dneh
od dneva umika pobude za uvrstitev artikla.
(5) Če ni v tem členu drugače določeno, se v postopku
o pobudi za presojo spremenjenih osnovnih zahtev kakovosti
uporabljajo določbe tega pravilnika o uvrstitvi artikla na seznam, v primeru izločitve artikla s seznama, ki je predmet te
pobude, pa tudi 40. člen, drugi odstavek 42. člena, 45., 46. in
47. člen tega pravilnika.
23. člen
(obveznost obveščanja o artiklu)
(1) Proizvajalec MP ali njegov zastopnik obvesti zavod, če
je za artikel sprejet ukrep, ki ima za posledico umik ali odpoklic,
prenehanje uporabe ali prometa artikla.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka se posreduje zavodu v petih delovnih dneh od dneva, ko je proizvajalec MP ali
njegov zastopnik obveščen o okoliščini iz prejšnjega odstavka.
(3) Obveznost iz prvega in drugega odstavka tega člena
velja od vložitve pobude do izločitve artikla s seznama in tudi
za artikel iz druge alineje drugega odstavka 26. člena tega
pravilnika.
IV. IZHODIŠČA ZA VREDNOSTI MP
24. člen
(vrednosti MP in pristojnost za njihovo določitev ali odobritev)
(1) Izhodišča za vrednosti MP so določena za naslednje
vrednosti MP:
1. dnevno izposojnino, ki se določi kot cenovni standard
za posamezno vrsto MP, ki se zagotavljajo z izposojo, če je
ekonomsko upravičena za zavod;
2. cenovni standard izposojenega MP, ki se določi za
posamezno vrsto MP, ki se zagotavljajo z izposojo, ko dnevna
izposojnina ni ekonomsko upravičena za zavod;
3. cenovni standard izdanega MP, ki se določi za posamezno vrsto MP, ki se zagotavljajo z izdajo, razen, če je zanje
določena oziroma dogovorjena vrednost MP iz 4., 5. ali 6. točke
tega odstavka;
4. pogodbeno ceno izdanega individualno prilagojenega
artikla;
5. cenovni standard izdanega individualno izdelanega MP,
ki se določi za posamezno vrsto MP;
6. ceno funkcionalno ustreznega MP;
7. ceno izjemoma odobrenega MP.
(2) Za določitev oziroma odobritev vrednosti MP je pristojen:
– upravni odbor zavoda za določitev cenovnih standardov
iz 1., 2., 3. in 5. točke prejšnjega odstavka;
– generalni direktor zavoda za odobritev pogodbenih cen
iz 4. točke prejšnjega odstavka;
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– direktor organizacijske enote zavoda, ki odloča o pravici
do funkcionalno ustreznega MP, za odločitev o ceni funkcionalno ustreznega MP;
– direktor organizacijske enote zavoda, ki odloča o izjemni
odobritvi MP, za odločitev o ceni izjemoma odobrenega MP.
(3) Upravni odbor zavoda lahko pooblasti generalnega
direktorja zavoda, da za posamezno vrsto MP, več vrst MP ali
vse vrste MP določi cenovni standard iz 1., 2., 3. in 5. točke
prvega odstavka tega člena.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena generalni direktor zavoda določi nove cenovne standarde zaradi
spremembe stopnje DDV.
(5) Če je za posamezne artikle iste vrste MP določena
splošna in nižja stopnja DDV, se pri določitvi oziroma odobritvi
vrednosti MP upošteva DDV po nižji stopnji.
25. člen
(pogajanja o predlagani vrednosti MP)
(1) Vrednost MP se določi oziroma odobri na podlagi pogajanj o predlagani vrednosti MP, ki jih v imenu zavoda izvaja
služba zavoda.
(2) Pogajanja o predlagani vrednosti MP se izvajajo na
način in v rokih iz poziva zavoda k pogajanjem o predlagani
vrednosti MP.
(3) Zavod se o predlagani vrednosti MP pogaja z naslednjimi subjekti:
– s proizvajalci MP ali z njihovimi zastopniki v primeru iz
28., 29., 30. in 31. člena tega pravilnika;
– z dobavitelji, ki so hkrati proizvajalci MP, v primeru iz
32. člena tega pravilnika;
– s subjekti iz drugega ali tretjega odstavka 33. člena
tega pravilnika;
– s subjekti iz petega odstavka 34. člena tega pravilnika,
če tako odloči zavod.
(4) Zavod z objavo na svoji spletni strani in prek portala
pozove proizvajalce MP ali njihove zastopnike iz prve in druge
alineje prejšnjega odstavka k pogajanjem o predlagani vrednosti MP:
– v okviru postopka iz prve in druge alineje tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika;
– v primeru iz četrtega ali petega odstavka 36. člena tega
pravilnika, če tako odloči zavod;
– v drugem primeru, če tako odloči zavod.
(5) Predlagano vrednost MP, razen v primeru izjemne
odobritve MP, zavod varuje kot poslovno skrivnost v skladu z
zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, do dneva določitve oziroma odobritve vrednosti MP, po tem dnevu pa le, če jo subjekt
kot imetnik poslovne skrivnosti določi kot poslovno skrivnost
v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Predlagano
vrednost MP v primeru izjemne odobritve MP zavod varuje
kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno
skrivnost, če jo subjekt kot imetnik poslovne skrivnosti določi
kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno
skrivnost.
(6) Če je predlagana vrednost MP na podlagi pogajanj neobičajno nizka za določitev ali odobritev vrednosti MP iz 1. do 5.
točke prvega odstavka prejšnjega člena, zavod zahteva pisno
pojasnilo od proizvajalca MP ali njegovega zastopnika. Neobičajno nizka predlagana vrednost MP je tista, ki je za vsaj 20 %
nižja od naslednje najnižje predlagane vrednosti MP. Če pisno
pojasnilo zadostno ne pojasnjuje neobičajno nizke predlagane
vrednosti MP, je zavod ne upošteva kot izhodišča za določitev
ali odobritev vrednosti MP.
26. člen
(predseznam MP za pogajanja)
(1) V primeru iz 28., 29., 30. in 31. člena tega pravilnika se
pogajanja izvedejo le za artikle, ki izpolnjujejo osnovne zahteve
kakovosti, katerih seznam pripravi služba zavoda (v nadaljnjem
besedilu: predseznam MP za pogajanja).
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(2) Predseznam MP za pogajanja poleg podatkov o vrstah
MP vsebuje podatke o naslednjih artiklih, ki izpolnjujejo osnovne zahteve kakovosti:
– o artiklih iz pobud za uvrstitev artikla;
– o artiklih, za katere ni sklenjena pogodba o zagotavljanju artikla ali pogodba z dobaviteljem ali ki so bili izločeni
s seznama zaradi razloga iz četrte alineje prvega odstavka
40. člena tega pravilnika, če nista iztekli dve leti od zadnjega
mnenja komisije, da artikel izpolnjuje osnovne zahteve kakovosti, ki po njegovi izdaji niso bile spremenjene;
– o artiklih, ki so uvrščeni na seznam, in o artiklih, za
katere so izdani sklepi o uvrstitvi artikla na seznam, vendar še
niso uvrščeni na seznam.
(3) Osnovni in povezani artikli iz prve in druge alineje
prejšnjega odstavka se vodijo na predseznamu MP za pogajanja, če se uporabljajo z drugimi artikli, ki se vodijo na tem
predseznamu.
(4) Če ni več izpolnjen pogoj iz druge alineje drugega odstavka tega člena, se šteje, da je pobuda umaknjena naslednji
dan od izteka dveletnega roka in se izda sklep o umiku pobude
za uvrstitev artikla iz 17. člena tega pravilnika.
(5) Artikel se črta s predseznama MP za pogajanja, če
pobudnik umakne pobudo za uvrstitev artikla ali če se v skladu
s tem pravilnikom šteje, da je ta pobuda umaknjena.
(6) Nabor podatkov, ki se vodijo v predseznamu MP za
pogajanja o vrstah MP in artiklih, določi vodja oddelka zavoda
za MP.
27. člen
(obveznost posredovanja podatkov za vrednosti MP)
(1) Proizvajalci MP, njihovi zastopniki in izvajalci v desetih
delovnih dneh od vročitve poziva zavoda k posredovanju podatkov, zavodu posredujejo podatke o cenah in morebitne druge
podatke, ki so podlaga za določitev ali odobritev vrednosti MP,
in dokazila, ki zavodu omogočajo ugotavljanje vrednosti MP.
(2) Zavod varuje podatek iz prejšnjega odstavka kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, če ga subjekt kot imetnik poslovne skrivnosti določi kot
poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno
skrivnost.
28. člen
(izhodišča za dnevno izposojnino)
(1) Dnevna izposojnina za posamezno vrsto MP se določi
na podlagi naslednjih izhodišč:
– izhodiščne cene dnevne izposojnine,
– 11 % izhodiščne cene dnevne izposojnine za stroške
prometa, stroške prilagoditve artikla in dodatke, ki so potrebni
za njegovo uporabo, ter stroške prevozov za izvedena vzdrževanja, popravila in prilagoditve artikla na domu zavarovane
osebe in
– DDV.
(2) Pri določitvi izhodiščne cene dnevne izposojnine se
upošteva najnižja dnevna skupna vrednost za artikel, izračunana na letno raven, pri katere izračunu se upoštevajo:
– cena na ravni proizvajalca MP,
– stroški vzdrževanj v življenjski dobi artikla iz 66. člena
pravil, ki so potrebni za stroške dela in rezervne dele v skladu
s priporočili proizvajalca MP, in
– stroški popravil v življenjski dobi artikla iz 66. člena
pravil, ki so potrebni za stroške dela po oceni proizvajalca MP.
(3) Predlagana vrednost MP za dnevno izposojnino je
predlagana dnevna skupna vrednost za artikel iz prejšnjega
odstavka, s prikazom predlagane cene na ravni proizvajalca
MP ter predlaganih stroškov vzdrževanj in stroškov popravil.
29. člen
(izhodišča za cenovni standard izposojenega MP)
(1) Cenovni standard izposojenega MP se določi za posamezno vrsto MP, ko dnevna izposojnina ni ekonomsko upra-

Stran

374 /

Št.

4 / 24. 1. 2020

vičena za zavod glede na letno število zavarovanih oseb, ki
imajo pravico do MP, predvideno količino izdanih MP, namen
uporabe MP ter predvidene stroške iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Cenovni standard izposojenega MP se določi na podlagi izhodišč iz prvega odstavka 30. člena tega pravilnika in ne
vključuje stroškov popravil, vzdrževanja in prilagoditev MP, ki
se v tem primeru krijejo posebej v skladu s 66. členom oziroma
120. členom pravil.
(3) Ob naslednji izposoji MP iz prvega odstavka tega
člena drugi zavarovani osebi, je dobavitelj upravičen do obračuna največ 10 % cenovnega standarda izposojenega MP
za stroške priprave istega MP za nadaljnjo izposojo drugi
zavarovani osebi.
(4) Za predlagano vrednost MP za cenovni standard izposojenega MP se smiselno uporabljajo določbe petega odstavka
30. člena tega pravilnika.
(5) Vrednost stroškov priprave MP iz tretjega odstavka
tega člena za posamezno vrsto MP določi upravni odbor zavoda.
30. člen
(izhodišča za cenovni standard izdanega MP)
(1) Cenovni standard izdanega MP se za posamezno
vrsto MP določi na podlagi naslednjih izhodišč:
– izhodiščne cene,
– 15 % izhodiščne cene za stroške prometa in
– DDV.
(2) Izhodiščna cena iz prejšnjega odstavka je najnižja
cena na ravni proizvajalca MP, dosežena s pogajanji. Zaradi
določitve izhodiščne cene lahko zavod upošteva tudi ceno
istega artikla brez DDV v RS, Avstriji, Madžarski ali Hrvaški, če
je nižja od najnižje cene na ravni proizvajalca MP, dosežene
s pogajanji.
(3) Prejšnji odstavek se ne uporablja za osnovne in povezane artikle.
(4) Cenovni standardi izdanega MP za osnovni artikel in
povezane artikle istega proizvajalca MP se določijo sočasno.
Pri določitvi izhodiščne cene za osnovni artikel in povezane
artikle istega proizvajalca MP se upoštevajo najnižja skupna
vrednost letne količine osnovnega artikla in povezanih artiklov
istega proizvajalca MP za eno zavarovano osebo ter izhodiščne
cene osnovnega artikla in povezanega artikla istega proizvajalca MP, dosežene s pogajanji. Letna količina osnovnega artikla
in povezanih artiklov se določi na naslednji način:
1. za artikel, katerega količina je določena s pravili – na
letno raven preračunana količina artiklov;
2. za artikel, katerega količino v skladu s pravili določi
pooblaščeni zdravnik:
– v primeru prve uvrstitve artikla – količina artikla, ki jo
priporoča proizvajalec MP ali njegov zastopnik;
– v primeru nove uvrstitve artikla – povprečno izdana količina artikla v preteklem koledarskem letu, ki jo ugotovi zavod.
(5) Predlagana vrednost MP za cenovni standard izdanega MP je:
– če ne gre za osnovni ali povezan artikel – predlagana
cena na ravni proizvajalca MP;
– če gre za osnovni in povezan artikel – predlagana skupna vrednost iz prejšnjega odstavka.
31. člen
(izhodišča za pogodbeno ceno izdanega individualno
prilagojenega artikla)
(1) Pogodbena cena izdanega individualno prilagojenega
artikla se dogovori na podlagi naslednjih izhodišč:
– izhodiščne cene,
– 10 % izhodiščne cene za stroške prometa in
– DDV.
(2) Pri določitvi izhodiščne cene iz prejšnjega odstavka se
upošteva najnižja vrednost za artikel na letni ravni, pri katere
izračunu se upoštevajo:
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– cena na ravni proizvajalca MP,
– stroški vzdrževanj v življenjski dobi artikla iz 66. člena
pravil, ki so potrebni za stroške dela in rezervne dele v skladu
s priporočili proizvajalca MP, in
– stroški popravil v življenjski dobi artikla iz 66. člena
pravil, ki so potrebni za stroške dela po oceni proizvajalca MP.
(3) Predlagana vrednost MP za pogodbeno ceno izdanega individualno prilagojenega artikla je predlagana vrednost
za artikel iz prejšnjega odstavka, s prikazom predlagane cene
na ravni proizvajalca MP ter predlaganih stroškov vzdrževanj
in stroškov popravil.
32. člen
(izhodišča za cenovni standard izdanega individualno
izdelanega MP)
(1) Cenovni standard izdanega individualno izdelanega
MP se za posamezno vrsto MP določi na podlagi naslednjih
izhodišč:
– skupnih stroškov materialov in stroškov dela,
– 12 % stroškov iz prejšnje alineje za stroške prometa in
– DDV.
(2) Skupni stroški materialov in stroški dela, na podlagi
katerih se določi cenovni standard izdanega individualno izdelanega MP, ne smejo biti višji od najnižjih skupnih stroškov
materialov in stroškov dela, doseženih s pogajanji.
(3) Predlagana vrednost MP za cenovni standard izdanega individualno izdelanega MP so predlagani skupni stroški
materialov in stroški dela iz prejšnjega odstavka.
(4) Če se na poziv zavoda k pogajanjem o predlagani
vrednosti MP za cenovni standard izdanega individualno izdelanega MP prijavi več kot pet proizvajalcev MP, se zavod
pogaja najmanj z vsemi tistimi proizvajalci MP, ki so ponudili
pet najnižjih predlaganih vrednosti MP.
33. člen
(izhodišča za ceno funkcionalno ustreznega MP)
(1) Zavod odloči o ceni funkcionalno ustreznega MP v
postopku odločanja o pravici do tega MP.
(2) Cena funkcionalno ustreznega MP ne sme biti višja od
najnižje cene MP z DDV, dosežene s pogajanji z najmanj tremi
lekarnami, drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo
promet z MP v RS na drobno v specializirani prodajalni oziroma
z vsemi temi subjekti, če so na trgu RS manj kot trije.
(3) Če je predmet odločitve funkcionalno ustreznega MP
individualno izdelan MP, se cena funkcionalno ustreznega MP
določi ob smiselni uporabi prvega, drugega in tretjega odstavka
prejšnjega člena po izvedenih pogajanjih s proizvajalcem MP
ali z njegovim zastopnikom, katerega predračun zavarovana
oseba priloži vlogi za odobritev funkcionalno ustreznega MP.
34. člen
(izhodišča za ceno izjemoma odobrenega MP)
(1) Zavod odloči o ceni izjemoma odobrenega MP v postopku odločanja o izjemni odobritvi MP.
(2) Če je predmet izjemne odobritve MP, do katerega
zavarovana oseba nima pravice v skladu s pravili, se cena
izjemoma odobrenega MP določi v vrednosti MP iz 28., 29.,
30., 31., 32. ali 33. člena tega pravilnika.
(3) Če je predmet izjemne odobritve MP, ki ni pravica
v skladu s pravili, se cena izjemoma odobrenega MP določi
največ v višini cene MP z DDV:
– iz predračuna za MP, ki ga zavarovana oseba priloži
vlogi za izjemno odobritev MP ali
– iz predračuna za MP, ki ga zavod pridobi ob upoštevanju
zahtev iz zdravstvene dokumentacije zavarovane osebe, če
zavarovana oseba vlogi za izjemno odobritev MP ne priloži
predračuna za MP ali če zavod kljub predloženemu predračunu
sam pridobi drug predračun.
(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka zavarovana
oseba priloži vlogi več predračunov ali če zavod pridobi več

Uradni list Republike Slovenije
predračunov, se pri določitvi cene izjemoma odobrenega MP
upošteva najnižja cena MP z DDV iz predračuna.
(5) Zavod lahko določi višino cene MP z DDV iz tretjega in
četrtega odstavka tega člena na podlagi pogajanj z lekarnami,
drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo promet z
MP v RS na drobno v specializirani prodajalni, ali veletrgovci.
35. člen
(sklenitev pogodbe o zagotavljanju artikla)
(1) S pogodbo o zagotavljanju artikla se pogodbeni proizvajalec MP ali njegov zastopnik zaveže, da bo vsem veletrgovcem oziroma vsem dobaviteljem, če veletrgovca ni v preskrbi z
MP, vsaj dve leti od uvrstitve artikla na seznam ta artikel zagotavljal po ceni, ki ne bo višja od izhodiščne cene, ki je podlaga
za odločitev pristojnega organa zavoda o določitvi cenovnega
standarda iz 28., 29. ali 30. člena tega pravilnika oziroma o
odobritvi pogodbene cene iz 31. člena tega pravilnika.
(2) Zavod v desetih delovnih dneh po odločitvi pristojnega
organa zavoda iz prejšnjega odstavka z objavo na svoji spletni
strani in prek portala pozove proizvajalce MP ali njihove zastopnike, da v skladu z njegovim pozivom sklenejo pogodbe o
zagotavljanju artikla iz prve in druge alineje drugega odstavka
26. člena tega pravilnika. Zavod v pozivu k sklenitvi pogodb o
zagotavljanju artikla določi tudi rok za njihovo sklenitev.
36. člen
(sprememba cenovnih standardov oziroma pogodbene cene)
(1) Cenovni standardi in pogodbene cene se spremenijo
z dnem uveljavitve spremenjene stopnje DDV.
(2) Zavod v okviru postopka za uvrstitev artiklov na
seznam na poziv zavoda iz druge alineje tretjega odstavka
11. člena tega pravilnika na novo določi cenovni standard in
odobri pogodbeno ceno zaradi uveljavitve spremenjenih osnovnih zahtev kakovosti.
(3) Cenovni standard izdanega MP se za posamezno
vrsto MP zniža, če zavod zanj določi nižjo izhodiščno ceno,
ker ugotovi, da so za vsaj 30 % artiklov s seznama iz te vrste
MP cene z DDV v Avstriji, Madžarski ali Hrvaški za več kot 5 %
nižje od veljavnega cenovnega standarda.
(4) Zavod v dveh letih od vsakokratne uveljavitve cenovnih standardov ali pogodbenih cen preveri njihovo ustreznost
in jih po potrebi na novo določi oziroma odobri.
(5) Če se finančno stanje zavoda tako spremeni, da obveznosti do dobaviteljev ali izvajalcev ne more več poravnati v
roku, zavod lahko predlaga pogodbenim proizvajalcem MP ali
njihovim zastopnikom nova pogajanja o predlaganih cenovnih
standardih oziroma pogodbenih cenah z namenom znižanja
cenovnih standardov in pogodbenih cen.
(6) Zavod se lahko kadar koli odloči za pogajanja o predlagani vrednosti MP zaradi nameravane spremembe cenovnih
standardov ali pogodbenih cen.
37. člen
(sprememba pogodbe o zagotavljanju artikla)
(1) Če se v obdobju iz prvega odstavka 35. člena tega
pravilnika spremeni izhodiščna cena, ki je podlaga za odločitev pristojnega organa zavoda o določitvi oziroma odobritvi
spremenjene vrednosti MP, se zaradi tega ne sklene dodatek k
pogodbi o zagotavljanju artikla, temveč veljajo nove izhodiščne
cene od dneva začetka uporabe spremenjene vrednosti MP.
(2) Če se po obdobju iz prvega odstavka 35. člena tega
pravilnika zniža izhodiščna cena, ki je podlaga za odločitev pristojnega organa zavoda o določitvi oziroma odobritvi nove nižje
vrednosti MP, zavod pred začetkom uporabe nižje vrednosti
MP posreduje pogodbenemu proizvajalcu MP ali njegovemu
zastopniku dodatek k pogodbi o zagotavljanju artikla s to novo
nižjo izhodiščno ceno in v pozivu zavoda k sklenitvi tega dodatka določi tudi rok, v katerem lahko pogodbeni proizvajalec MP
ali njegov zastopnik zavrne njegovo sklenitev z opozorilom na
posledico iz tretjega odstavka tega člena.
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(3) Če pogodbeni proizvajalec MP ali njegov zastopnik
ne zavrne sklenitve dodatka v skladu s pozivom zavoda iz
prejšnjega odstavka, se šteje, da je dodatek k pogodbi o zagotavljanju artikla sklenjen naslednji dan od izteka roka iz poziva
zavoda k sklenitvi tega dodatka.
(4) Če je sklenjen dodatek iz drugega odstavka tega člena
ali če se v skladu s prejšnjim odstavkom šteje, da je sklenjen,
proizvajalec MP ali njegov zastopnik od dneva začetka uporabe
nove nižje vrednosti MP zagotavlja artikel po izhodiščni ceni,
ki ni višja od nove nižje izhodiščne cene iz dodatka k pogodbi
o zagotavljanju artikla.
(5) Če se po obdobju iz prvega odstavka 35. člena tega
pravilnika zviša izhodiščna cena, ki je podlaga za odločitev
pristojnega organa zavoda o določitvi oziroma odobritvi nove
višje vrednosti MP, lahko pogodbeni proizvajalec MP ali njegov zastopnik predlaga zavodu sklenitev dodatka k pogodbi
o zagotavljanju artikla z novo višjo izhodiščno ceno, ki ni
višja od izhodiščne cene, ki je podlaga za odločitev pristojnega organa zavoda o določitvi oziroma odobritvi nove višje
vrednosti MP.
(6) V primeru iz prejšnjega odstavka se dodatek k pogodbi
o zagotavljanju artikla sklene v desetih delovnih dneh od prejema predloga za njegovo sklenitev in nova višja izhodiščna cena
iz dodatka velja od datuma sklenitve dodatka, proizvajalec MP
ali njegov zastopnik pa do tega datuma zagotavlja artikel po
prej veljavni nižji izhodiščni ceni.
38. člen
(predseznam MP za pogodbe)
(1) Zaradi sklenitve pogodb z dobavitelji služba zavoda
pripravi seznam artiklov, ki izpolnjujejo osnovne zahteve kakovosti in za katere so sklenjene pogodbe o zagotavljanju artikla
(v nadaljnjem besedilu: predseznam MP za pogodbe).
(2) Predseznam MP za pogodbe vsebuje podatke o vrstah
MP, cenovnih standardih oziroma pogodbenih cenah in artiklih.
(3) Nabor podatkov, ki se vodijo v predseznamu MP za
pogodbe o vrstah MP, cenovnih standardih oziroma pogodbenih cenah in artiklih, določi vodja oddelka zavoda za MP.
39. člen
(sklenitev in sprememba pogodbe z dobaviteljem)
(1) Zavod z objavo na svoji spletni strani ter prek portala
za izvajalce in dobavitelje pozove dobavitelje, da v skladu z
njegovim pozivom sklenejo pogodbe za artikle s predseznama
MP za pogodbe. Zavod v pozivu k sklenitvi pogodbe z dobavitelji določi tudi rok za sklenitev teh pogodb.
(2) Dobavitelj v skladu s pozivom zavoda iz prejšnjega
odstavka obvesti zavod, katere artikle iz posamezne vrste MP
s predseznama MP za pogodbe bo zagotavljal po pogodbi z
zavodom.
(3) Če dobavitelj ne ravna v skladu s pozivom zavoda iz
prvega odstavka tega člena ali če kljub obvestilu artiklov ne bi
zagotavljal v skladu s pravili, se šteje, da je z dnem uvrstitve
artikla na seznam prenehala veljati pogodba z dobaviteljem v
delu, ki se nanaša na zagotavljanje artiklov iz te vrste MP, razen v delih, ki urejajo obveznosti in pravice pogodbenih strank
zaradi uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v skladu s pravili
(npr. zaradi vzdrževanj, popravil in prilagoditev artikla).
(4) Če se cenovni standard ali pogodbena cena spremeni
zaradi spremembe DDV, se zaradi tega ne sklene dodatek k
pogodbi z dobaviteljem, temveč veljajo nove vrednosti MP od
dneva začetka uporabe spremenjene vrednosti MP.
(5) Če pristojni organ zavoda določi nov nižji cenovni
standard ali odobri novo nižjo pogodbeno ceno in znižanje ni
posledica spremembe DDV, zavod pred začetkom uporabe
nižje vrednosti MP posreduje dobavitelju dodatek k pogodbi
s to novo nižjo vrednostjo MP ter v pozivu zavoda k sklenitvi
tega dodatka določi tudi rok, v katerem lahko dobavitelj zavrne
njegovo sklenitev z opozorilom na posledico iz šestega odstavka tega člena.
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(6) Če dobavitelj ne zavrne sklenitve dodatka v skladu s
pozivom zavoda iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je dodatek
k pogodbi z dobaviteljem sklenjen naslednji dan od izteka roka
iz poziva zavoda.
(7) Če je sklenjen dodatek iz petega odstavka tega člena
ali če se v skladu s prejšnjim odstavkom šteje, da je sklenjen,
dobavitelj od dneva začetka uporabe nove nižje vrednosti MP
zagotavlja artikel po vrednosti MP iz dodatka k pogodbi z dobaviteljem, ki ni višja od nove nižje vrednosti MP, ki jo določi
oziroma odobri pristojni organ zavoda.
(8) Če pristojni organ zavoda določi nov višji cenovni
standard ali odobri novo višjo pogodbeno ceno in zvišanje ni
posledica spremembe DDV, lahko dobavitelj predlaga zavodu
sklenitev dodatka k pogodbi z dobaviteljem z novo višjo vrednostjo MP, ki ni višja od tiste, ki jo določi oziroma odobri pristojni
organ zavoda.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka se dodatek k pogodbi z dobaviteljem sklene v desetih delovnih dneh od prejema
predloga za njegovo sklenitev in nova višja vrednost MP iz dodatka velja od datuma sklenitve dodatka, dobavitelj pa do tega
datuma zagotavlja artikel po prej veljavnem nižjem cenovnem
standardu oziroma prej veljavni nižji pogodbeni ceni.
V. IZLOČITEV ARTIKLA S SEZNAMA
40. člen
(izločitev artikla s seznama)
(1) Artikel se izloči s seznama, če je izpolnjen vsaj eden
od naslednjih pogojev:
– če artikel ne izpolnjuje več osnovnih zahtev kakovosti;
– če je za artikel odrejen ukrep, ki ima za posledico umik
ali odpoklic, prenehanje uporabe ali prometa artikla;
– če prenehajo veljati vse pogodbe o zagotavljanju artikla;
– če prenehajo veljati vse pogodbe z dobavitelji za artikel;
– če tako določa 22. člen tega pravilnika.
(2) Z istim sklepom se izločijo s seznama osnovni in povezani artikli, če ni izpolnjen pogoj iz drugega odstavka 9. člena
tega pravilnika, ne da bi se zanje ugotavljalo izpolnjevanje
pogojev iz prejšnjega odstavka.
(3) Izpolnjevanje pogoja iz druge, tretje in četrte alineje
prvega odstavka tega člena ugotavlja služba zavoda.
(4) V primeru iz pete alineje prvega odstavka tega člena
se artikel izloči s seznama v skladu z 22. členom tega pravilnika.
41. člen
(pobudniki in pobuda za izločitev artikla)
(1) Predmet pobude za izločitev artikla je lahko artikel, za
katerega je izdan sklep o uvrstitvi artikla na seznam.
(2) Pobudo za izločitev artikla lahko vložijo naslednji subjekti (v nadaljnjem besedilu: pobudnik za izločitev artikla):
1. proizvajalec MP ali njegov zastopnik;
2. združenja proizvajalcev MP;
3. združenja dobaviteljev MP iz 63.a člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 –
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13
– ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ
, 64/17 – ZZDej-K in 36/19);
4. združenja zavarovanih oseb;
5. izvajalec;
6. JAZMP;
7. ministrstvo, pristojno za zdravje;
8. zavod.
(3) Pobuda za izločitev artikla je popolna, če vsebuje:
1. podatke o pobudniku za izločitev artikla (splošni del
pobude za izločitev artikla):
– ime ali firmo in naslov ali sedež pobudnika za izločitev
artikla,
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– kontaktno osebo z imenom in priimkom ter s telefonsko
številko in elektronskim naslovom;
2. podatke o artiklu (posebni del pobude za izločitev
artikla):
– ZZZS šifro artikla,
– ime artikla, ki ga določi proizvajalec MP,
– ime artikla na trgu RS, ki ga določi proizvajalec MP ali
njegov zastopnik,
– ime ali firmo in naslov ali sedež proizvajalca MP ali
njegovega zastopnika;
3. navedbo in obrazložitev razloga za izločitev artikla s
seznama iz prvega odstavka prejšnjega člena.
42. člen
(obravnava pobude za izločitev artikla)
(1) Zavod obravnava popolno pobudo za izločitev artikla,
ki jo vloži pobudnik za izločitev artikla.
(2) V postopku za izločitev artikla s seznama sodelujejo
naslednji subjekti, ki se jim vročajo vsa pisanja v postopku:
– pobudnik za izločitev artikla, ki je vložil pobudo,
– pogodbeni proizvajalec MP tega artikla ali njegov zastopnik, če ni sam pobudnik za izločitev artikla, in
– pogodbeni proizvajalci MP ali njihovi zastopniki, ki imajo sklenjene pogodbe o zagotavljanju osnovnih in povezanih
artiklov.
(3) Če pobude za izločitev artikla ni vložil pogodbeni
proizvajalec MP tega artikla ali njegov zastopnik, mu služba
zavoda posreduje pobudo v mnenje, ki ga lahko da v roku, ki
ga določi služba zavoda in ne sme biti krajši od petih delovnih
dni od vročitve poziva zavoda.
(4) Če je pobuda za izločitev artikla vložena zaradi razloga iz prve alineje prvega odstavka 40. člena tega pravilnika in
je izdan sklep o neizločitvi artikla s seznama, zavod ne obravnava nove pobude za njegovo izločitev zaradi istega razloga
ob istih osnovnih zahtevah kakovosti, o čemer služba zavoda
obvesti pobudnika za izločitev artikla v desetih delovnih dneh
od vložitve nove pobude.
(5) Če ni v tem členu drugače določeno, se v postopku za
izločitev artikla s seznama smiselno uporabljajo drugi, tretji in
peti odstavek 12. člena tega pravilnika.
(6) Zavod obravnava pobude za izločitev artikla po vrstnem redu glede na datum vložitve, pri čemer lahko sočasno
obravnava pobude za izločitev istega artikla.
43. člen
(mnenje komisije in zahteva za presojo mnenja
o pobudi za izločitev artikla)
(1) Če je vložena pobuda za izločitev artikla zaradi razloga iz prve alineje prvega odstavka 40. člena tega pravilnika,
lahko zahtevo za presojo mnenja vloži subjekt iz drugega
odstavka prejšnjega člena, ki se posreduje v mnenje drugim
subjektom iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki lahko dajo
mnenje v roku, ki ga določi služba zavoda in ne sme biti krajši
od petih delovnih dni od vročitve poziva zavoda.
(2) Če ni v tem členu drugače določeno, se v postopku o
pobudi iz prejšnjega odstavka smiselno uporabljajo 13., 14. in
15. člen tega pravilnika.
44. člen
(umik pobude za izločitev artikla)
(1) Če pobudnik za izločitev artikla umakne pobudo za izločitev artikla ali če se v skladu s tem pravilnikom šteje, da je ta
pobuda umaknjena, generalni direktor zavoda izda ugotovitveni
sklep o umiku pobude za izločitev artikla, v katerem se navede
tudi dan, od katerega se v skladu s tem pravilnikom šteje, da je
pobuda umaknjena (v nadaljnjem besedilu: dan umika pobude
za izločitev artikla).
(2) Sklep o umiku pobude za izločitev artikla se vroči v
desetih delovnih dneh od dneva umika pobude za izločitev
artikla.
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(3) Če pobudnik za izločitev artikla umakne pobudo za
izločitev artikla ali če se v skladu s tem pravilnikom šteje, da
je ta pobuda umaknjena, lahko vloži novo pobudo za izločitev
istega artikla zaradi istega razloga.
(4) Pobudnik za izločitev artikla lahko do izdaje sklepa
o izločitvi ali neizločitvi artikla s seznama umakne pobudo za
izločitev artikla, če je prenehal razlog iz druge, tretje ali četrte
alineje prvega odstavka 40. člena tega pravilnika, zaradi katerega je vložena pobuda, pri čemer je dan umika pobude za
izločitev artikla dan, ko zavod prejme umik pobude.
(5) Šteje se, da je pobuda za izločitev artikla umaknjena:
– če do izdaje sklepa o izločitvi ali neizločitvi artikla s seznama zaradi razloga iz prve alineje prvega odstavka 40. člena
tega pravilnika začnejo veljati spremenjene osnovne zahteve
kakovosti za artikel – dan umika pobude za izločitev artikla je
dan uveljavitve spremenjenih osnovnih zahtev kakovosti;
– če se v primeru iz petega odstavka 42. člena tega pravilnika smiselno uporabi peti odstavek 12. člena tega pravilnika.

vljanja pravic zavarovanih oseb v skladu s pravili (npr. zaradi
vzdrževanj, popravil in prilagoditev artikla).
(3) Z dnem izločitve artikla s seznama zaradi razloga iz
četrte alineje prvega odstavka 40. člena tega pravilnika prenehajo veljati pogodbe o zagotavljanju artikla.
(4) Zavod prek svoje spletne strani ter portala za izvajalce
in dobavitelje obvesti dobavitelje o prenehanju pogodb iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena:
– v petih delovnih dneh od izdaje sklepa o izločitvi artikla s
seznama v primeru iz prve alineje četrtega odstavka 45. člena
tega pravilnika;
– na dan izdaje sklepa o izločitvi artikla s seznama v
primeru iz druge in tretje alineje četrtega odstavka 45. člena
tega pravilnika.

45. člen

(akti za uporabo portala)

(sklep o izločitvi in neizločitvi artikla s seznama)

(1) Vloga za dostop do portala se objavi na spletni strani
zavoda v 15 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Generalni direktor zavoda sprejme splošne akte iz
sedmega odstavka 3. člena tega pravilnika v 15 dneh od uveljavitve tega pravilnika.

(1) Sklep o neizločitvi artikla s seznama se izda, če ni
izpolnjen pogoj za izločitev artikla s seznama iz pobude za
izločitev artikla. Sklep o izločitvi artikla s seznama se izda, če
je izpolnjen pogoj za izločitev artikla s seznama.
(2) Sklep o izločitvi in sklep o neizločitvi artikla s seznama
zaradi razloga iz prve alineje prvega odstavka 40. člena tega
pravilnika se izda in vroči v roku ob smiselni uporabi drugega,
tretjega in četrtega odstavka 16. člena tega pravilnika.
(3) Sklep o izločitvi in sklep o neizločitvi artikla s seznama
zaradi razloga iz druge, tretje ali četrte alineje prvega odstavka 40. člena tega pravilnika izda generalni direktor zavoda v
30 dneh od vložitve popolne pobude za izločitev artikla in se
vroči v roku iz četrtega odstavka 47. člena tega pravilnika.
(4) Artikel se izloči s seznama:
– 31. dan od izdaje sklepa o izločitvi artikla s seznama
zaradi razloga iz prve ali tretje alineje prvega odstavka 40. člena tega pravilnika;
– naslednji dan od izdaje sklepa o izločitvi artikla s seznama zaradi razloga iz druge alineje prvega odstavka 40. člena
tega pravilnika, razen če je z ukrepom določen daljši rok za
njegovo izvršitev, ko se artikel izloči s seznama v skladu z
rokom za izvršitev ukrepa;
– naslednji dan od izdaje sklepa o izločitvi artikla s seznama zaradi razloga iz četrte alineje prvega odstavka 40. člena
tega pravilnika.
(5) Z dnem izločitve artikla s seznama preneha veljati
sklep o uvrstitvi artikla na seznam.
46. člen
(objava seznama zaradi izločitve artikla s seznama)
Spremenjen seznam zaradi izločitve artikla s seznama se
objavi najpozneje na dan izločitve artikla s seznama.
47. člen
(prenehanje veljavnosti pogodb zaradi izločitve artikla
s seznama)
(1) Z dnem izločitve artikla s seznama zaradi razloga iz
prve ali druge alineje prvega odstavka 40. člena tega pravilnika
prenehajo veljati:
– pogodbe o zagotavljanju artikla in
– pogodbe z dobavitelji za artikel, razen v delih, ki urejajo
obveznosti in pravice pogodbenih strank zaradi uveljavljanja
pravic zavarovanih oseb v skladu s pravili (npr. zaradi vzdrževanj, popravil in prilagoditev artikla).
(2) Z dnem izločitve artikla s seznama zaradi razloga iz
tretje alineje prvega odstavka 40. člena tega pravilnika prenehajo veljati pogodbe z dobavitelji za artikel, razen v delih, ki
urejajo obveznosti in pravice pogodbenih strank zaradi uvelja-

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen

49. člen
(prenehanje veljavnosti pogodb z dobavitelji ob prvi uvrstitvi
artikla na seznam)
Z dnem prve uvrstitve artikla na seznam v vrsto MP, v
katero še ni uvrščen noben artikel, prenehajo veljati pred tem
sklenjene pogodbe z dobavitelji za vse artikle iz te vrste MP,
razen v delih, ki urejajo obveznosti in pravice pogodbenih
strank zaradi uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v skladu s
pravili (npr. zaradi vzdrževanj, popravil in prilagoditev artikla).
50. člen
(vrednosti za nekatere MP do prve uvrstitve artikla
na seznam)
(1) Do dneva prve uvrstitve artikla na seznam v vrsto MP,
v katero še ni uvrščen noben artikel, se uporabljajo:
– cenovni standardi za MP iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega
odstavka 24. člena tega pravilnika, ki jih določi upravni odbor
zavoda na podlagi pogajanj službe zavoda s proizvajalci MP ali
z njihovimi zastopniki;
– pogodbene cene za MP iz 4. točke prvega odstavka
24. člena tega pravilnika, ki jih odobri generalni direktor zavoda na podlagi pogajanj službe zavoda s proizvajalci MP ali z
njihovimi zastopniki.
(2) V primeru iz drugega odstavka 34. člena tega pravilnika se do dneva prve uvrstitve artikla na seznam v vrsto MP, v
katero še ni uvrščen noben artikel, uporabljajo do takrat veljavni
cenovni standardi in pogodbene cene.
51. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– Pravilnik o uvrščanju in izločitvi medicinskih pripomočkov na seznam medicinskih pripomočkov (Uradni list RS,
št. 25/14) in
– Pravilnik o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov in za cene pripomočkov (artiklov) iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/14).
(2) Z dnem prve uvrstitve artikla na seznam v vrsto MP,
v katero še ni uvrščen noben artikel, se za to vrsto MP prenehajo uporabljati naslednje določbe Dogovora o preskrbi z
medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje 2009–2011
(št. 1721-17/2009-DI/1 z dne 14. 7. 2009 z Aneksom št. 1,
št. 1721-17/2009-DI/2 z dne 21. 1. 2011):
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– 6. točka tretjega odstavka 1. člena,
– prvi odstavek in prvi stavek drugega odstavka 10. člena,
– drugi stavek tretjega odstavka 11. člena,
– tretji in četrti odstavek 12. člena,
– 17. člen,
– 18. člen in
– drugi odstavek 29. člena.
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– v enaindvajseti alineji besedilo »Pravilniku o živilih za
posebne zdravstvene namene (Uradni list RS, št. 46/02, 54/07
in 2/09« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja zdravstveno
ustreznost živil«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen

52. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-9/2019-DI/4
Ljubljana, dne 8. januarja 2020
EVA 2019-2711-0038

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-8/2019-DI/9
Ljubljana, dne 12. decembra 2019
EVA 2019-2711-0055
Lučka Böhm
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Lučka Böhm
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Soglašam!

Soglašam!

Aleš Šabeder
minister za zdravje

Aleš Šabeder
minister
za zdravje

110.
109.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o razvrščanju živil za posebne zdravstvene
namene na listo

Na podlagi desetega odstavka 23.c člena in 26. člena
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11,
40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C,
99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C,
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) ter
1. točke prvega odstavka 70. in prvega odstavka 71. člena
Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije na 9. redni seji 12. 12.
2019 sprejela

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o razvrščanju živil
za posebne zdravstvene namene na listo
1. člen
V Pravilniku o razvrščanju živil za posebne zdravstvene
namene na listo (Uradni list RS, št. 110/10) se v 2. členu v
prvem odstavku:
– v prvi alineji besedilo »(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08 in
62/10 – ZUPJS; v nadaljnjem besedilu: zakon)« nadomesti
z besedilom »(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS,
87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C,
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19; v
nadaljnjem besedilu: zakon)«;
– v deveti alineji besedilo »Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr.,
64/07, 33/08 in 88/09)« nadomesti z besedilom »pravili, ki
urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje,«;

Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih
za upravičenost do medicinskih pripomočkov
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06,
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12,
99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 –
ZČmIS, 64/18 in 4/20) in 3. točke 13. člena Statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in
1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije na 2. izredni seji 8. 1. 2020 sprejela

SKLEP
o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih
za upravičenost do medicinskih pripomočkov
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
Ta sklep določa nekatera zdravstvena stanja in druge
pogoje, pri katerih ima zavarovana oseba pravico do posameznega medicinskega pripomočka, ki je pravica v skladu s pravili, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem
besedilu: pogoji za medicinske pripomočke).
2. člen
(1) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Proteze
udov so v Prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Ortoze so
v Prilogi 2, ki je sestavni del tega sklepa.
(3) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Ortopedska obutev so v Prilogi 3, ki je sestavni del tega sklepa.
(4) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki za podporo gibalnih zmožnosti so v Prilogi 4, ki
je sestavni del tega sklepa.
(5) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki za dihanje so v Prilogi 5, ki je sestavni del
tega sklepa.
(6) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi so v Prilogi 6,
ki je sestavni del tega sklepa.
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(7) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča
so v Prilogi 7, ki je sestavni del tega sklepa.
(8) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni so v Prilogi 8, ki je sestavni
del tega sklepa.
(9) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki za slepe, slabovidne in gluhoslepe so v Prilogi
9, ki je sestavni del tega sklepa.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
(1) Pogoji za medicinske pripomočke, ki so v Prilogi 6 tega
sklepa, se začnejo uporabljati z dnem, ko so na seznam medicinskih pripomočkov uvrščene vrste medicinskih pripomočkov
iz skupine Medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in
urostomi.
(2) Do dneva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo pogoji
za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri
kolostomi, ileostomi in urostomi, ki so v Prilogi 10, ki je sestavni
del tega sklepa.
4. člen
(1) Pogoji za medicinske pripomočke, ki so v Prilogi 7 tega
sklepa, se začnejo uporabljati z dnem, ko so na seznam medicinskih pripomočkov uvrščene vrste medicinskih pripomočkov
iz skupine Medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z
odvajanjem seča.
(2) Do dneva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo pogoji
za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri
inkontinenci in težavah z odvajanjem seča, ki so v Prilogi 11, ki
je sestavni del tega sklepa.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati medicinski kriteriji, določeni v Prilogi 2 Sklepa o določitvi nazivov in
šifer medicinskih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj,
pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček,
št. 0202-94/4-2005 z dne 18. 5. 2005 (s spremembami in dopolnitvami, št. 0202-14izr/1b-2005 z dne 20. 6. 2005, 0202-52/5a2005 z dne 21. 7. 2005, 0202-15izr/1b-2005 z dne 8. 8. 2005,
0202-1/6a-2005 z dne 23. 11. 2005, 0202-6/4a-2006 z dne
28. 3. 2006, 0202-9/7b-2006 z dne 28. 6. 2006, 0202-14/6c2006 z dne 15. 11. 2006, 9001-15/2007-DI/4 z dne 20. 6. 2007,
9001-13/2008-DI/9 z dne 24. 4. 2008, 9001-24/2008-DI/6 z
dne 4. 11. 2008, 9001-7/2009-DI/6 z dne 18. 2. 2009, 900124/2009-DI/2 z dne 15. 7. 2009, 9001-36/2009-DI/3 z dne
3. 12. 2009, 9001-36/2009-DI/6 – popr. z dne 3. 12. 2009,
9001-19/2010-DI/5 z dne 16. 6. 2010, 9001-16/2011-DI/6 z
dne 19. 5. 2011, 9001-27/2011-DI/14 z dne 30. 11. 2011, 900112/2012-DI/5 z dne 8. 11. 2012 in 9001-10/2013-DI/14 z dne
16. 10. 2013), za naslednje medicinske pripomočke:
– iz skupine Ortopedska obutev:
1. posebej izdelani čevlji;
2. začasni čevelj – desni;
3. začasni čevelj – levi;
4. čevelj po Schejnu do 1. leta starosti – desni;
5. čevelj po Schejnu do 1. leta starosti – levi;
6. ortopedski čevlji po mavčnem odlitku;
7. ortopedski čevlji po mavčnem odlitku – najzahtevnejši;
– iz skupine Vozički ter ostali pripomočki za gibanje, stojo
in sedenje:
1. bergla – 1 kom;
2. bergla – par;
– iz skupine Električni stimulatorji in ostali aparati:
1. funkcionalni električni stimulator – enokanalni;
2. funkcionalni električni stimulator – dvokanalni;
3. električni stimulator pri inkontinenci urina;
4. električni stimulator pri inkontinenci blata;
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5. elektrodi za FES – samolepilni par;
6. elektrodi za FES – iz gaze par ali komplet;
7. elektrode za FES – dve samolepilni in rokavica;
8. elektrode za FES – dve samolepilni in nogavica;
9. elektroda za kontinenčni električni stimulator rektalna
ali vaginalna;
10. navleka za FES – električna manšeta za fiksacijo dveh
elektrod iz gaze;
11. navleka za FES – dva trakova za fiksacijo elektrod
iz gaze;
12. priključni kabel za FES za elektrode;
13. priključek za FES – sinhronizacijsko stikalo s kablom;
14. električni razpršilec zraka – inhalator;
15. merilec pretoka zraka;
16. aspirator;
17. inhalator s funkcijo upora pri izdihu z masko;
18. inhalator s funkcijo upora pri izdihu z ustnikom;
19. prenosni aspirator;
– iz skupine Pripomočki pri umetno izpeljanem črevesju
in urostomi:
1. pas za stomo;
2. zamašek za stomo;
3. kožna podlaga (ploščica);
4. irigacijski sistem s konusom;
5. vrečka za kolostomo;
6. stomakapa za kolostomo;
7. vrečka za ileostomo;
8. vrečka za seč za urostomo;
9. vrečka z vgrajeno kožno podlago za kolostomo;
10. stomakapa z vgrajeno kožno podlago za kolostomo;
11. vrečka z vgrajeno kožno podlago za ileostomo;
12. vrečka z vgrajeno kožno podlago za vgreznjeno ileostomo;
13. vrečka z vgrajeno kožno podlago za vgreznjeno urostomo;
14. kožna podlaga (ploščica) za vgreznjene stome;
15. rokavnik za irigacijo za lepljenje na kožo;
16. rokavnik za irigacijo za kožno podlago;
17. pasta za nego stome vsaj 30 gr.;
18. pasta za nego stome vsaj 60 gr.;
19. prah za nego stome vsaj 25 gr.;
– iz skupine Pripomočki pri težavah z odvajanjem seča:
1. vrečka za seč z izpustom 2,0 l;
2. vrečka za seč brez izpusta 1,5 l;
3. zbiralnik za seč (urinal), 1500 ml, 1 kos;
4. zbiralnik za seč (urinal), 800 ml, 1 kos;
5. zbiralnik za seč (urinal), 500 ml, 1 kos;
6. urinal kondom navadni;
7. urinal kondom latex;
8. urinal kondom silikonski;
9. lepilni trak za fiksacijo urinal kondoma;
10. stalni urinski kateter silikonski za 6 tednov;
11. stalni urinski kateter z zamaškom navadni;
12. urinski kateter za enkratno uporabo;
13. urinski kateter s hidrofilno prevleko ali iz silikona;
14. nepropustne hlačke za lahko inkontinenco;
15. predloga za srednjo inko.;
16. moška predloga za srednjo inko., vpojnost vsaj 600 ml;
17. predloga za težko inko., vpojnost vsaj 1000 ml;
18. plenice za težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm,
dnevna;
19. plenice za težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm,
dnevna;
20. plenice za težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm,
dnevna;
21. plenice za težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm,
nočna;
22. plenice za težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm,
nočna;
23. plenice za težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm,
nočna;
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24. predloga za zelo težko inko., vpojnost vsaj 2500 ml;
25. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm,
dnevna;
26. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm,
dnevna;
27. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od
100–150 cm, dnevna;
28. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm,
nočna;
29. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm,
nočna;
30. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od
100–150 cm, nočna;
31. plenice za otroke do 25 kg;
32. posteljne predloge 60x60 cm;
33. posteljne predloge 60x90 cm;
34. fiksirne hlačke;
35. predloga za srednjo inko.-zbirna nar.;
36. moška predloga za srednjo inko., vpojnost vsaj
600 ml-zbirna nar.;
37. predloga za težko inko., vpojnost vsaj 1000 ml-zbirna
nar.;
38. plenice za težko inko.-obseg pasu 50–80 cm, dnevna-
zbirna nar.;
39. plenice za težko inko.-obseg pasu 80–100 cm, dnevna-zbirna nar.;
40. plenice za težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm,
dnevna-zbirna nar.;
41. plenice za težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm,
nočna-zbirna nar.;
42. plenice za težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm,
nočna-zbirna nar.;
43. plenice za težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm,
nočna-zbirna nar.;
44. predloga za zelo težko inko., vpojnost vsaj 2500 ml-
zbirna nar.;
45. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm,
dnevna-zbirna nar.;
46. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm,
dnevna-zbirna nar.;
47. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od
100–150 cm, dnevna-zbirna nar.;
48. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm,
nočna-zbirna nar.;
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49. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm,
nočna-zbirna nar.;
50. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od
100–150 cm, nočna-zbirna nar.;
51. plenice za otroke do 25 kg-zbirna nar.;
52. posteljne predloge 60x60 cm-zbirna nar.;
53. posteljne predloge 60x90 cm-zbirna nar. in
54. fiksirne hlačke-zbirna nar.;
– iz skupine Kanile:
1. kateter za dovajanje kisika – nazalni;
2. kateter za dovajanje kisika – binazalni;
3. kateter za dovajanje kisika za otroke do 5 let;
4. aspiracijski kateter;
5. nastavek z masko za dajanje zdravila;
6. podaljšek za ustnik za dajanje zdravila;
– iz skupine Pripomočki za slepe:
1. predvajalnik zvočnih zapisov;
2. Braillov pisalni stroj;
3. Brajeva vrstica;
4. bela palica za slepe;
5. ultrazvočna palica za slepe.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi zdravstvenih stanj in drugih pogojev za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov (Uradni list RS,
št. 64/18).
7. člen
Ta sklep začne veljati 1. junija 2020.
Št. 9000-9/2019-DI/5
Ljubljana, dne 8. januarja 2020
EVA 2019-2711-0039
Lučka Böhm
predsednica skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Soglašam!
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

POGOJI
Zavarovana oseba z amputacijo vsaj dveh prstov in stopalnic (transmetatarzalna ali višja transverzalna amputacija
stopala).
PROTEZA ZA STOPALO IZ SILIKONA – Zavarovana oseba z amputacijo vsaj dveh prstov in stopalnic (transmetatarzalna ali višja transverzalna amputacija
DESNA
stopala).
NAVLEKA ZA KRN
Zavarovana oseba, ki uporablja protezo za zgornji ali spodnji ud.

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
PROTEZA ZA STOPALO IZ SILIKONA – LEVA

Priloga 1: Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Proteze udov
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VAKUUMSKA OPORNICA ZA STOPALO –
VISOKA NEGIBLJIVA – LEVA

Št.

VAKUUMSKA OPORNICA ZA STOPALO –
VISOKA NEGIBLJIVA – DESNA

Zavarovana oseba, motivirana za *aktivno zdravljenje:
 rane, če gre za manjšo rano na desnem stopalu, ki je posledica nevropatije (diabetične ali druge), Charcotove
artropatije, dokazane ishemije stopala, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema,
 akutne Charcotove nevroartropatije na desnem stopalu,
 kronične Charcotove nevroartropatije, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema brez prisotnosti rane na
desnem stopalu, vendar z grozečim nastankom kronične rane.
*Aktivno zdravljenje pomeni, da je zavarovana oseba motivirana za dosego ciljne vrednosti glikemije, ustrezno
nameščanje in nošenje vakuumske opornice.
Zavarovana oseba, motivirana za *aktivno zdravljenje:
 rane, če gre za manjšo rano na levem stopalu, ki je posledica nevropatije (diabetične ali druge), Charcotove
artropatije, dokazane ishemije stopala, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema,
 akutne Charcotove nevroartropatije na levem stopalu,
 kronične Charcotove nevroartropatije, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema, brez prisotnosti rane na
levem stopalu, vendar z grozečim nastankom kronične rane.
*Aktivno zdravljenje pomeni, da je zavarovana oseba motivirana za dosego ciljne vrednosti glikemije, ustrezno
nameščanje in nošenje vakuumske opornice.
Zavarovana oseba, motivirana za *aktivno zdravljenje:
 rane, če gre za večjo rano na desnem stopalu, ki je posledica nevropatije (diabetične ali druge), Charcotove
artropatije, dokazane ishemije stopala, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema,
 akutne Charcotove nevroartropatije na desnem stopalu,
 kronične Charcotove nevroartropatije, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema, brez prisotnosti rane na
desnem stopalu, vendar z grozečim nastankom kronične rane,
 stanja po operativni rekonstrukciji Charcotove nevroartropatije z interno fiksacijo na desnem stopalu.
*Aktivno zdravljenje pomeni, da je zavarovana oseba motivirana za dosego ciljne vrednosti glikemije, ustrezno
nameščanje in nošenje vakuumske opornice.
Zavarovana oseba, motivirana za *aktivno zdravljenje:
 rane, če gre za večjo rano na levem stopalu, ki je posledica nevropatije (diabetične ali druge), Charcotove artropatije,
dokazane ishemije stopala, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema
 akutne Charcotove nevroartropatije na levem stopalu,

POGOJI
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VAKUUMSKA OPORNICA ZA STOPALO –
KRATKA GIBLJIVA – LEVA

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
Vakuumske opornice
VAKUUMSKA OPORNICA ZA STOPALO –
KRATKA GIBLJIVA – DESNA

Priloga 2: Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Ortoze

Stran
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IZRAVNALNI PODPLAT ZA VAKUUMSKO
OPORNICO ZA STOPALO

kronične Charcotove nevroartropatije, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema, brez prisotnosti rane na
levem stopalu, vendar z grozečim nastankom kronične rane,
 stanja po operativni rekonstrukciji Charcotove artropatije z interno fiksacijo na levem stopalu.
*Aktivno zdravljenje pomeni, da je zavarovana oseba motivirana za dosego ciljne vrednosti glikemije, ustrezno
nameščanje in nošenje vakuumske opornice.
Zavarovana oseba, ki ima pravico do vakuumske opornice za stopalo kratke gibljive ali visoke negibljive za eno nogo.
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ORTOPEDSKI ČEVLJI PO SCHEJNU

4 / 24. 1. 2020

ZAČASNI ČEVLJI

Št.

INDIVIDUALNO IZDELANI ČEVLJI –
NAJZAHTEVNEJŠI

POGOJI
Zavarovana oseba, ki zaradi okvare stopala ne more uporabljati navadnih čevljev in za korekcijo funkcije stopala ne
zadostujejo posebej izdelani vložki, ima pravico do individualno izdelanih čevljev po klasični meritvi z metrom in obrisom
stopala s prilagoditvami podplata in/ali notranjega dela čevlja in/ali opetnika in/ali prednjega zgornjega dela, če:
 je mlajša od 15 let in ima več kot 1,5 cm eno nogo krajšo od druge;
 je stara vsaj 15 let in ima eno nogo več kot 2,5 cm krajšo od druge;
 ima zaradi izpaha, preloma ali večjih kostnih izrastkov močneje deformiran skočni sklep in stopalo, vštevši močnejšo
deformacijo nožnih palcev;
 ima prirojeno ali pridobljeno močneje dvignjeno stopalo, petno stopalo, konjsko stopalo, navznoter obrnjeno oziroma
izrazito navzven obrnjeno stopalo, paralitično ali paretično stopalo;
 ima močno deformirane prste stopala, tako da posamezni prsti segajo čez druge prste oziroma manjkata na stopalu
dva prsta ali del stopala;
 ima na stopalu izrazite trofične spremembe, diabetično stopalo IV. rizične skupine in z II. stopnjo deformiranosti;
 ima elefantiazo.
Zavarovana oseba, pri kateri individualno izdelani čevlji niso ustrezni in potrebuje zahtevnejše individualno izdelane
čevlje, ki so izdelani po mavčnem odlitku stopala ali s CAD-CAM tehnologijo, če:

ima zaradi izpaha, preloma ali večjih kostnih izrastkov zelo močno deformiran skočni sklep in stopalo ter so
deformacije zatrjene;

ima močno deformirano paralitično ali paretično stopalo z zatrjenimi deformacijami;

ima amputacijo po Lisfrancu ali Chopartu;
ima Charcotovo stopalo ali diabetično stopalo IV. rizične skupine, z II. stopnjo deformiranosti in ranami na podplatu.

Zavarovana oseba, pri kateri individualno izdelani čevlji ali zahtevnejši individualno izdelani čevlji niso ustrezni in
potrebuje najzahtevnejše individualno izdelane čevlje, ki so izdelani po podkolenskem mavčnem odlitku ali s CAD-CAM
tehnologijo, če:

ima zaradi izpaha, preloma ali večjih kostnih izrastkov zelo močno deformiran skočni sklep in stopalo ter so
deformacije zatrjene;

ima močno deformirano paralitično ali paretično stopalo z zatrjenimi deformacijami;

ima amputacijo po Lisfrancu ali Chopartu;

ima Charcotovo stopalo ali diabetično stopalo IV. rizične skupine, z II. stopnjo deformiranosti in ranami na podplatu.
Zavarovana oseba, ki ne more uporabljati individualno izdelanih čevljev, če ima diabetično stopalo IV. rizične skupine in
II. stopnje deformiranosti. Večje rane na stopalu ali po operativnih posegih na stopalu.
Zavarovana oseba, mlajša od enega leta, ki se zaradi hude deformacije stopal zdravi konzervativno.
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INDIVIDUALNO IZDELANI ČEVLJI –
ZAHTEVNEJŠI

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
INDIVIDUALNO IZDELANI ČEVLJI

Priloga 3: Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Ortopedska obutev
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Zavarovana oseba z mišično ohromelostjo, ki ima okvaro zgornjih motoričnih nevronov in je z zunanjo kontrolo mišične
skupine dokazana funkcionalnost ter je usposobljena za rokovanje z aparatom.
Zavarovana oseba z mišično ohromelostjo, ki ima okvaro zgornjih motoričnih nevronov in je z zunanjo kontrolo mišične
skupine dokazana funkcionalnost ter je usposobljena za rokovanje z aparatom.
Upravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), pri čemer je oseba
upravičena do toliko vrst elektrod, to je parov ali kompletov elektrod, do kolikor kanalov FES je upravičena.
Upravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), pri čemer je oseba
upravičena do toliko vrst elektrod, to je parov ali kompletov elektrod, do kolikor kanalov FES je upravičena.
Upravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), pri čemer je oseba
upravičena do toliko vrst elektrod, to je parov ali kompletov elektrod, do kolikor kanalov FES je upravičena.
Upravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), pri čemer je oseba
upravičena do toliko vrst elektrod, to je parov ali kompletov elektrod, do kolikor kanalov FES je upravičena.

POGOJI
Zavarovana oseba je v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja prejela električni skuter.
Zavarovana oseba, če:
 gre za osebo z motorično prizadetostjo,
 gre za osebo, mlajšo od 15 let,
 je zmožna voziti prilagojeni tricikel in
 ima v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico tudi do vozička na ročni pogon ali vozička na ročni pogon
za otroka ali transportnega vozička za otroka.
Zavarovana oseba, ki je utrpela okvaro živčevja v starosti do 18 let, pri:
 kognitivni zmožnosti učenja hoje in uporabe pripomočka,
 okvari osrednjega živčevja z motnjo ravnotežja (z ali brez ataksije) ali ob okvari perifernega živčevja,
 zmerni do težji prizadetosti funkcije zgornjih udov,
 zmerni do težji prizadetosti funkcije trupa in
 težji ali težki obliki ohromelosti mišic spodnjih udov ali delni do popolni amputaciji spodnjih udov ali hudih
kontrakturah, omejitvah gibljivosti in deformacijah spodnjih udov,
če se s pripomočkom omogoči funkcija hoje vsaj na kratke razdalje.
Pareza. Ankiloza ali kontraktura velikega sklepa spodnje okončine. Amputacija ali enakovredna prirojena pomanjkljivost
spodnjega uda.

Št.

ELEKTRODI ZA FES – IZ GAZE PAR ALI
KOMPLET
ELEKTRODE ZA FES – DVE SAMOLEPILNI IN
ROKAVICA
ELEKTRODE ZA FES – DVE SAMOLEPILNI IN
NOGAVICA

Električni stimulatorji
FUNKCIONALNI ELEKTRIČNI STIMULATOR –
ENOKANALNI
FUNKCIONALNI ELEKTRIČNI STIMULATOR –
DVOKANALNI
ELEKTRODI ZA FES – SAMOLEPILNI PAR

BERGLA

HODULJA ZA ZADAJŠNJI VLEK

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
AKUMULATOR ZA ELEKTRIČNI SKUTER
OTROŠKI TRICIKEL

Priloga 4: Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki za podporo gibalnih zmožnosti
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Upravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), pri čemer je oseba
upravičena do navleke, če uporablja elektrode iz gaze in sicer do toliko kompletov navlek, kolikor kanalov FES uporablja.
Upravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), pri čemer je oseba
upravičena do navleke, če uporablja elektrode iz gaze in sicer do toliko kompletov navlek, kolikor kanalov FES uporablja.
Upravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), pri čemer je oseba
upravičena do toliko priključkov, kolikor kanalov FES uporablja.
Upravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), če oseba potrebuje
sinhronizacijo gibov in električne stimulacije za korekcijo vzorca gibanja, pri čemer je zavarovana oseba upravičena do
toliko priključkov s sinhronizacijskim stikalom, kolikor kanalov FES je treba sinhronizirati.

386 /
Št.

PRIKLJUČEK ZA FES – SINHRONIZACIJSKO
STIKALO S KABLOM

NAVLEKA ZA FES – ELEKTRIČNA MANŠETA
ZA FIKSACIJO DVEH ELEKTROD IZ GAZE
NAVLEKA ZA FES – DVA TRAKOVA ZA
FIKSACIJO ELEKTROD IZ GAZE
PRIKLJUČNI KABEL ZA FES ZA ELEKTRODE
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APARAT ZA PODPORO DIHANJU S
POZITIVNIM TLAKOM OB VDIHU IN IZDIHU
(BIPAP) – ZAHTEVEN

APARAT ZA PODPORO DIHANJU S
POZITIVNIM TLAKOM OB VDIHU IN IZDIHU
(BIPAP)

Št.

*OHS je sindrom hipoventilacije zaradi debelosti (BMI 30 ali več).
**ICSD-3 je mednarodna klasifikacija motenj spanja.
***CSAS je sindrom centralne apneje v spanju (primarne, zaradi druge bolezni ali zaradi zdravil/substanc).

*OSAS je sindrom obstruktivne apneje v spanju (obstruktivna apneja v spanju).
Pri zavarovani osebi z/s:
 *OHS, definiranim z **ICSD-3, ki je nezadovoljivo zdravljen z visokim CPAP (> 15 cm H2O), to je z vztrajajočo
hipoksemijo s saturacijo s kisikom v krvi < 90 % ali perzistentnimi apnejami/hipopnejami ali vztrajno hiperkapnijo v
budnosti,
 nočno hipoventilacijo, dokazano s kapnografijo (alternativno s PAAK iz arterijske linije), če je porast pCO2 preko
7,3 kPa za ≥ 10 min, ali če pCO2 poraste za ≥ 1,33 kPa med spanjem glede na stanje v budnosti in preseže 6,7 kPa
za ≥ 10 min,
 drugimi sindromi hipoventilacije, definiranimi z ICSD-3 (npr. KOPB, kifoskolioza, živčno mišične bolezni, hipoventilacija
zaradi zdravil/substanc in podobnih stanj), kjer ni potrebe po > 16 h/dan ventilatorni podpori in življenje bolnika ni
odvisno od ventilatorja ali
 kroničnim ***CSAS, ki vztraja kljub ročni CPAP titraciji in optimizaciji terapije osnovne bolezni, dokazanim s
polisomnografijo.

*OSAS je sindrom obstruktivne apneje v spanju (obstruktivna apneja v spanju).
**ICSD-3 je mednarodna klasifikacija motenj spanja.
***CSAS je sindrom centralne apneje v spanju (primarne, zaradi druge bolezni ali zaradi zdravil/substanc).
****OHS je sindrom hipoventilacije zaradi debelosti (BMI 30 ali več).
Zavarovana oseba z *OSAS, ki je nezadovoljivo zdravljen s CPAP-om s potrebo po zelo visokih pritiskih (> 15 cm H2O) ali
pri intoleranci CPAP-a.

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
POGOJI
Medicinski pripomočki za vzdrževanje pozitivnega tlaka
APARAT ZA VZDRŽEVANJE STALNEGA
Zavarovana oseba, ki ima:
PRITISKA V DIHALNIH POTEH (CPAP)
 *OSAS, diferenciran glede na **ICSD-3 kriterije,
 ***CSAS zaradi Cheyne-Stokesovega dihanja, definiran z ICSD-3 kriterijem, kot terapija prvega izbora,
 drugi kronični CSAS, definirani z ICSD-3 kriterijem, kot terapija prvega izbora ali
 ****OHS, definiran z ICSD-3 kriterijem, če s CPAP odpravimo apneje/hipopneje, dosežemo stabilno saturacijo s
kisikom v krvi ≥ 90 % ter dosežemo normalizacijo jutranjega pCO2.

Priloga 5: Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki za dihanje
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Zavarovana oseba s:
 *CSAS, ki vztraja kljub ročni titraciji s CPAP ali z BIPAP – zahtevnim in optimizaciji terapije osnovne bolezni, dokazanim
s polisomnografijo ali
 CSAS, ki se pojavijo zaradi CPAP ali BIPAP terapije in vztrajajo še tri mesece po uvedbi CPAP ali BIPAP.

Št.

VENTILATOR – APARAT ZA UMETNO
PREDIHAVANJE PLJUČ

388 /

*CSAS je sindrom centralne apneje v spanju (primarne, zaradi druge bolezni ali zaradi zdravil/substanc).
Zavarovana oseba s stabilno kronično respiracijsko insuficienco v okviru kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) ali
živčno-mišične bolezni z oslabelostjo dihalnih mišic, stara vsaj 18 let, ki ji je zagotovljena trajna nega na domu s potrebo
po celodnevni asistirani ventilaciji.
Zavarovana oseba s KOPB ali živčno-mišičnimi boleznimi z oslabelostjo dihalnih mišic, mlajša od 18 let, ki ji je zagotovljena
trajna nega na domu s potrebo po asistirani ventilaciji.
DIHALNI BALON
Zavarovana oseba, ki se na domu zdravi zaradi kronične dihalne odpovedi, ima trajno traheostomo, je trajno odvisna od
mehanične ventilacije pljuč in je oseba, ki zanjo skrbi, usposobljena za uporabo dihalnega balona, ter če:
 bi morebitna okvara aparata za mehanično predihavanje pljuč zahtevala takojšnje izvajanje temeljnih postopkov
oživljanja ali
 je dihalni balon potreben za nego traheostome in toaleto spodnjih dihalnih poti.
 Zavarovana oseba, mlajša od petih let, z boleznijo pljuč in traheostomo, če je oseba, ki zanjo skrbi na domu,
usposobljena za uporabo dihalnega balona.
Medicinski pripomočki za čiščenje dihalnih poti
ELEKTRIČNI MASATOR PLJUČ
Zavarovana oseba, ki se zdravi zaradi kronične gnojne pljučne bolezni v okviru cistične fibroze.
ASPIRATOR
Nezmožnost izkašljevanja pri zavarovani osebi, ki ji je zagotovljena trajna nega na domu.
PRENOSNI ASPIRATOR
Otrok, ki ima trajno traheostomo, nosi endotrahealno kanilo in potrebuje večje število aspiracij dnevno. Zavarovana
oseba, ki potrebuje več kot tri aspiracije dnevno, je vezana na invalidski voziček in ji prenosni aspirator zagotavlja
samostojno gibanje.
ASPIRACIJSKI KATETER
Uporaba aspiratorja pri negi na domu.
MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA
Zavarovana oseba, mlajša od 18 let, ali zavarovana oseba, stara vsaj 18 let, ki je zbolela pred 18. letom starosti in se zdravi
IZKAŠLJEVANJE Z OSCILIRAJOČO PEEP
tudi v odrasli dobi, pri:
VALVULO
 kronični gnojni pljučni bolezni,
 bronhiektazijah,
 primarni ciliarni diskineziji ali
 traheomalaciji ali bronhomalaciji.
Zavarovana oseba s kronično pljučno boleznijo, s kroničnim produktivnim kašljem, ki traja več kot šest tednov, in
oteženim izkašljevanjem.

APARAT ZA PODPORO DIHANJU S
POZITIVNIM TLAKOM OB VDIHU IN IZDIHU
(BIPAP) – ZELO ZAHTEVEN

Stran
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Zavarovana oseba, ki zaradi svoje starosti (otrok) ali spremljajočih prizadetosti ne more učinkovito uporabljati
medicinskega pripomočka za izkašljevanje z oscilirajočo PEEP valvulo in se zdravi zaradi:

kronične gnojne pljučne bolezni,

bronhiektazij,

akutne ali kronične atelektaze pljuč ali
traheomalacije ali bronhomalacije.

Zavarovana oseba s kolapsom intratorakalnih dihalnih poti ali trajno nepredihanostjo dela pljuč.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA
VZDRŽEVANJE POZITIVNEGA TLAKA MED
IZDIHOM (PEEP VALVULA) Z USTNIKOM
Medicinski pripomočki za zdravljenje in spremljanje
PULZNI OKSIMETER Z ALARMOM
Zavarovana oseba, mlajša od 18 let, ki se zdravi s kisikom na domu zaradi kronične dihalne odpovedi v okviru
napredovane oblike cistične fibroze, intersticijske pljučne bolezni s hipoksemijo, pljučne arterijske hipertenzije,
bronhopulmonalne displazije, obliterantnega bronhiolitisa ali zavarovana oseba, stara vsaj 18 let, pri kateri se zdravljenje
navedenega stanja neprekinjeno nadaljuje iz obdobja pred 18. letom starosti.
Zavarovana oseba pri zdravljenju z ventilatorjem – aparatom za umetno predihavanje pljuč na domu.
SENZORJI ZA PULZNI OKSIMETER ZA
Zavarovana oseba z zdravstvenim stanjem in ob drugih pogojih, ki določajo pravico do pulznega oksimetra.
VEČKRATNO UPORABO
SENZORJI ZA PULZNI OKSIMETER ZA
Zavarovana oseba, mlajša od treh let, s pravico do pulznega oksimetra.
LEPLJENJE NA KOŽO DO TRETJEGA LETA
STAROSTI
ELEKTRIČNI RAZPRŠILEC ZRAKA KOPB s FEV manj kot 50 % referenčne vrednosti. Mukoviscidoza. Laringektomirana oseba. Trajna traheostoma.
INHALATOR
INHALATOR S FUNKCIJO UPORA PRI IZDIHU Otroci s cistično fibrozo pljuč.
Z MASKO
INHALATOR S FUNKCIJO UPORA PRI IZDIHU Cistična fibroza pljuč.
Z USTNIKOM
MERILEC PRETOKA ZRAKA
Bronhialna astma s stalnimi dihalnimi težavami.
NASTAVEK Z MASKO ZA DAJANJE
Bronhialna astma ali mukoviscidoza pri otrocih starih do 15 let in nezmožnosti uporabe ustnika na razpršilu.
ZDRAVILA
PODALJŠEK ZA USTNIK ZA DAJANJE
Bronhialna astma ali mukoviscidoza pri otrocih starih do 15 let in nezmožnosti uporabe ustnika na razpršilu.
ZDRAVILA

MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA
VZDRŽEVANJE POZITIVNEGA TLAKA MED
IZDIHOM (PEEP VALVULA) Z MASKO
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Trajno zdravljenje s kisikom na domu pri otroku do petega leta starosti.

4 / 24. 1. 2020

KATETER ZA DOVAJANJE KISIKA – NAZALNI
KATETER ZA DOVAJANJE KISIKA –
BINAZALNI
KATETER ZA DOVAJANJE KISIKA ZA OTROKE
DO PETIH LET

SISTEM ZA DOVAJANJE TEKOČEGA KISIKA
nad 5 l/min

Št.

SISTEM ZA DOVAJANJE TEKOČEGA KISIKA
do 5 l/min

Zavarovana oseba z dolgotrajno respiratorno boleznijo s tako stalno hipoksemijo, ki ima v stabilni fazi bolezni pO2 v
arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti:
 prisotna pljučna hipertenzija ali
 hematokrit ≥ 56 %.
Zavarovana oseba pri napredovanem pljučnem raku in kronični respiracijski insuficienci zaradi spremljajoče kronične
obstruktivne pljučne bolezni (KOPB).
Zavarovana oseba, mlajša od 15 let, z dolgotrajno respiratorno boleznijo s stalno hipoksemijo.
Zavarovana oseba z dolgotrajno respiratorno boleznijo s tako stalno hipoksemijo, ki ima v stabilni fazi bolezni pO2 v
arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti:
 prisotna pljučna hipertenzija ali
 hematokrit ≥ 56 %.
Zavarovana oseba pri napredovanem pljučnem raku in kronični respiracijski insuficienci zaradi spremljajoče kronične
obstruktivne pljučne bolezni (KOPB).
Zavarovana oseba, mlajša od 15 let, z dolgotrajno respiratorno boleznijo s stalno hipoksemijo.
Zavarovana oseba z dolgotrajno respiratorno boleznijo s tako stalno hipoksemijo, ki ima v stabilni fazi bolezni pO2 v
arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti hkrati že prisotna pljučna hipertenzija ali pa je
hematokrit ≥ 56 %, če:
 je uvrščena na čakalno listo za transplantacijo pljuč,
 potrebuje odmerke kisika nad 4 litre kisika na minuto ali
 z dodatkom kisika v Shuttle testu prehodi vsaj 300 metrov,
pri navedenem stanju ima pravico do zdravljenja za eno leto. Pri dolgotrajni respiratorni bolezni s stalno hipoksemijo ima
zavarovana oseba, mlajša od 15 let, pravico do zdravljenja za eno leto.
Zavarovana oseba z dolgotrajno respiratorno boleznijo s tako stalno hipoksemijo, ki ima v stabilni fazi bolezni pO2 v
arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti hkrati že prisotna pljučna hipertenzija ali pa je
hematokrit ≥ 56 %, če:
 je uvrščena na čakalno listo za transplantacijo pljuč,
 potrebuje odmerke kisika vsaj 5 litrov na minuto ali
 z dodatkom kisika v Shuttle testu prehodi vsaj 300 metrov,
pri navedenem stanju ima pravico do zdravljenja za eno leto. Pri dolgotrajni respiratorni bolezni s stalno hipoksemijo ima
zavarovana oseba, mlajša od 15 let, pravico do zdravljenja za eno leto.
Trajno zdravljenje s kisikom na domu.
Trajno zdravljenje s kisikom na domu.
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NAJEM IN POLNJENJE KISIKOVE JEKLENKE

Medicinski pripomočki za dovajanje kisika
KONCENTRATOR KISIKA

Stran
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MEDICINSKI PRIPOMOČKI
Enodelne vrečke
ENODELNA VREČKA ZA KOLOSTOMO BREZ
IZPUSTA
VELIKA ENODELNA VREČKA ZA
KOLOSTOMO BREZ IZPUSTA
ENODELNA VREČKA ZA KOLOSTOMO BREZ
IZPUSTA, KONVEKSNA
ENODELNA ČREVESNA STOMALNA VREČKA
Z IZPUSTOM
ENODELNA ČREVESNA STOMALNA VREČKA
Z IZPUSTOM, KONVEKSNA
VELIKA ENODELNA ČREVESNA STOMALNA
VREČKA Z IZPUSTOM, KONVEKSNA
ENODELNA VREČKA ZA UROSTOMO
VELIKA ENODELNA VREČKA ZA UROSTOMO
ENODELNA VREČKA ZA UROSTOMO,
KONVEKSNA
VELIKA ENODELNA VREČKA ZA
UROSTOMO, KONVEKSNA
Dvodelne vrečke
OSNOVNA PLOŠČA ZA IZLOČALNO STOMO
OSNOVNA PLOŠČA ZA IZLOČALNO STOMO,
KONVEKSNA
VREČKA ZA KOLOSTOMO BREZ IZPUSTA
VELIKA VREČKA ZA KOLOSTOMO BREZ
IZPUSTA
ČREVESNA STOMALNA VREČKA Z
IZPUSTOM
VELIKA ČREVESNA STOMALNA VREČKA Z
IZPUSTOM

Št.

Ileostoma pri osebi, ki uporablja dvodelni sistem. Kolostoma pri osebi, ki izloča delno formirano do tekoče blato in
uporablja enodelni sistem.
Ileostoma pri osebi z večjo količino izločka, ki uporablja dvodelni sistem. Kolostoma pri osebi, ki izloča delno formirano do
tekoče blato in uporablja dvodelni sistem.

Kolostoma pri osebi, ki izloča formirano blato in uporablja dvodelni sistem.
Kolostoma pri osebi, ki izloča večjo količino formiranega blata in uporablja dvodelni sistem.

Dvodelni sistem pri kolostomi ali ileostomi ali urostomi.
Dvodelni sistem pri vgreznjeni kolostomi ali ileostomi ali urostomi.

Ugreznjena urostoma pri osebi, ki izloča večjo količino urina in uporablja enodelni sistem.

Ileostoma pri osebi, ki uporablja enodelni sistem. Kolostoma pri osebi, ki izloča delno formirano do tekoče blato in
uporablja enodelni sistem.
Ugreznjena ileostoma pri osebi, ki uporablja enodelni sistem. Ugreznjena kolostoma pri osebi, ki izloča delno formirano
do tekoče blato in uporablja enodelni sistem.
Ugreznjena ileostoma z večjo količino izločka pri osebi, ki uporablja enodelni sistem. Ugreznjena kolostoma pri osebi, ki
izloča večjo količino delno formiranega do tekočega blata in uporablja enodelni sistem.
Urostoma pri osebi, ki uporablja enodelni sistem.
Urostoma pri osebi, ki izloča večjo količino urina in uporablja enodelni sistem.
Ugreznjena urostoma pri osebi, ki uporablja enodelni sistem.

Ugreznjena kolostoma pri osebi, ki izloča formirano blato in uporablja enodelni sistem.

Kolostoma pri osebi, ki obilno izloča formirano blato in uporablja enodelni sistem.

Kolostoma pri osebi, ki izloča formirano blato in uporablja enodelni sistem.

POGOJI

Priloga 6: Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi
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NOČNA URINSKA DRENAŽNA VREČKA
ZAŠČITNI FILM
ODSTRANJEVALEC LEPIL

Kolostoma. Ileostoma. Urostoma.
Kolostoma. Ileostoma. Urostoma.
Razdražena koža in/ali roseče poškodbe kože okoli kolostome, ileostome ali urostome.
Poškodovana koža in zatekanje izločka pod oprijemno površino osnovne plošče in/ali kožne gube, vrzeli in druge neravne
površine kože okoli kolostome, ileostome ali urostome.
Urostoma.
Poškodovana ali občutljiva koža okoli kolostome, ileostome ali urostome.
Poškodbe povrhnjice kože pri tanki in občutljivi koži pri odstranjevanju pripomočkov za oskrbo kolostome, ileostome ali
urostome.

Št.

Dodatki
PAS ZA STOMO
ZATESNITVENA PASTA
PRAH ZA NEGO STOME
ZATESNITVENI OBROČEK

Redno izvajanje postopka izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo.
Redno izvajanje postopka izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo in uporabo enodelnega sistema.
Redno izvajanje postopka izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo.
Redno izvajanje postopka izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo.
Redno izvajanje postopka izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo in je treba zaščititi stomalno odprtino pred
škodljivimi zunanjimi vplivi.
Redno izvajanje postopka izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo in je treba zaščititi stomalno odprtino pred
škodljivimi zunanjimi vplivi.

Urostoma pri osebi, ki uporablja dvodelni sistem.
Urostoma pri osebi, ki izloča večjo količino urina in uporablja dvodelni sistem.
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ČEP ZA STOMO

VREČKA ZA UROSTOMO
VELIKA VREČKA ZA UROSTOMO
Medicinski pripomočki za irigacijo
IRIGACIJSKI SISTEM ZA KOLOSTOMO
ENODELNI ROKAVNIK ZA IRIGACIJO
ROKAVNIK ZA IRIGACIJO
PRITISNA PLOŠČA ZA IRIGACIJO
ENODELNA STOMAKAPA

Stran
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URINSKI KATETER ZA ENKRATNO UPORABO Zavarovana oseba s stenozo uretre. Zavarovana oseba z motnjo v izpraznjevanju sečnega mehurja (nevrogeni mehur,
infravezikalna odtočna motnja).
URINSKI KATETER S HIDROFILNO
Zavarovana oseba s stenozo uretre. Zavarovana oseba z motnjo v izpraznjevanju sečnega mehurja (nevrogeni mehur,
PREVLEKO ALI IZ SILIKONA
infravezikalna odtočna motnja).
URINSKI KATETER S HIDROFILNO
Zavarovana oseba s stenozo uretre. Zavarovana oseba z motnjo v izpraznjevanju sečnega mehurja (nevrogeni mehur,
PREVLEKO ALI IZ SILIKONA IN Z VODNO
infravezikalna odtočna motnja).
VREČKO
STALNI URINSKI KATETER SILIKONSKI ZA
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina.
ŠEST TEDNOV
VREČKA ZA SEČ STERILNA MED 700 IN
Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter.
1200 ml
VREČKA ZA SEČ STERILNA MED 1300 IN
Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter.
2000 ml
ZBIRALNIK ZA SEČ STERILEN MED 300 IN
Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter, če nosi zbiralnik za seč na nogi.
600 ml
ZBIRALNIK ZA SEČ STERILEN MED 700 IN
Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter, če nosi zbiralnik za seč na nogi.
1200 ml

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
POGOJI
Medicinski pripomočki za kateterizacijo in urinali
URINAL KONDOM LATEKS
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina.
URINAL KONDOM SILIKONSKI
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina.
VREČKA ZA SEČ NE-STERILNA MED 1300 IN Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom.
2000 ml
ZBIRALNIK ZA SEČ NE-STERILEN MED 300
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom, če nosi zbiralnik za seč na nogi.
IN 600 ml
ZBIRALNIK ZA SEČ NE-STERILEN MED 700
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom, če nosi zbiralnik za seč na nogi.
IN 1200 ml
ZBIRALNIK ZA SEČ NE-STERILEN MED 1300 Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom, če nosi zbiralnik za seč na nogi.
IN 2000 ml

Priloga 7: Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča
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Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.

MOŠKA PREDLOGA – ŽEPEK ZA SREDNJO
INKONTINENCO

4 / 24. 1. 2020

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba sicer s popolno urinsko inkontinenco, vendar s suhimi intervali (najpogosteje v razmiku od ene do treh
ur), torej lahko še delno zadržuje urin, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

Št.

MOŠKA PREDLOGA ZA SREDNJO
INKONTINENCO
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Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba sicer s popolno urinsko inkontinenco, vendar s suhimi intervali (najpogosteje v razmiku od ene do treh
ur), torej lahko še delno zadržuje urin, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter, če nosi zbiralnik za seč na nogi.
ZBIRALNIK ZA SEČ STERILEN MED 1300 IN
2000 ml
Zavarovana oseba z nefrostomo.
NEFROSTOMSKA VREČKA STERILNA MED
400 IN 800 ml
Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali uporablja urinal kondom ali cistostomski kateter, če je treba
NOČNA URINSKA VREČKA NE-STERILNA
preko noči zbrati večji volumen urina tako, da se nočna urinska vrečka priključi na vrečko za seč ali zbiralnik za seč.
2000 ml
Neprepustne hlačke
Zavarovana oseba z inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin.
NEPREPUSTNE HLAČKE ZA LAHKO
INKONTINENCO
Zavarovana oseba s pravico do predlog ali hlačnih predlog.
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg
pasu do 65 cm
Zavarovana oseba s pravico do predlog ali hlačnih predlog.
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg
pasu 50–90 cm
Zavarovana oseba s pravico do predlog ali hlačnih predlog.
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg
pasu 80–110 cm
Zavarovana oseba s pravico do predlog ali hlačnih predlog.
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg
pasu 100–150 cm
Zavarovana oseba s pravico do predlog ali hlačnih predlog.
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg
pasu več kot 150 cm
Predloge, hlačne predloge (plenice) in posteljne predloge
*Zavarovana oseba sicer s popolno urinsko inkontinenco, vendar s suhimi intervali (najpogosteje v razmiku od ene do treh
PREDLOGA ZA SREDNJO INKONTINENCO
ur), torej lahko še delno zadržuje urin, ima pravico do največ 120 kosov na mesec. Zavarovana oseba z delno inkontinenco
blata ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

Stran
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Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta in pol, z obsegom pasu od
80 do 110 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.

*Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta in pol, z obsegom pasu
od 80 do 110 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in delno do popolno inkontinenco blata, stara nad štiri leta in pol, z
obsegom pasu od 50 do 90 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in delno do popolno inkontinenco blata, stara nad štiri leta in pol, z
obsegom pasu od 50 do 90 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

Št.

HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO
INKONTINENCO – obseg pasu 80–110 cm,
nočna

HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO
TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 50 –
90 cm, nočna
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO
INKONTINENCO – obseg pasu 80–110 cm,
dnevna

HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO
TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 50 –
90 cm , dnevna

HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO
TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu do
65 cm, dnevna in nočna

PREDLOGA ZA FEKALNO INKONTINENCO

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba z inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol, z obsegom pasu, manjšim od 65 cm (telesne
mere mladostnika), ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba z delno do popolno inkontinenco blata ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKONTINENCO

*Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina ima pravico do največ 120 kosov na mesec. Zavarovana oseba s popolno
bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in blata ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

PREDLOGA ZA TEŽKO INKONTINENCO
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HLAČNA PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO
INKONTINENCO – obseg pasu 100–150 cm,
nočna

HLAČNA PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO
INKONTINENCO – obseg pasu 80–110 cm,
nočna
HLAČNA PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO
INKONTINENCO – obseg pasu 100–150 cm,
dnevna

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol, z obsegom pasu od 100 do 150 cm, ima
pravico do največ 30 kosov na mesec.

*Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol, z obsegom pasu od 100 do 150 cm,
ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol, z obsegom pasu od 80 do 110 cm, ima
pravico do največ 30 kosov na mesec.

Št.

*Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol, z obsegom pasu od 80 do 110 cm, ima
pravico do največ 120 kosov na mesec.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta in pol, z obsegom pasu od
100 do 150 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.

*Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta in pol, z obsegom pasu
od 100 do 150 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
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HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO
INKONTINENCO – obseg pasu 100–150 cm,
nočna
HLAČNA PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO
INKONTINENCO – obseg pasu 80–110 cm,
dnevna

HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO
INKONTINENCO – obseg pasu 100–150 cm,
dnevna

Stran
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Inkontinenca blata, pri kateri je elektromiografsko dokazana oslabelost sfinkterskih mišic in je z uporabo aparata
pričakovati izboljšanje njihove funkcije.
Upravičenost in uporaba električnega stimulatorja pri inkontinenci urina ali blata.

Inkontinenca urina, pri kateri je z uporabo aparata pričakovati izboljšanje funkcije sfinkterne muskulature.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni od dopolnjenega tretjega leta starosti dalje pravico do največ 150
kosov na mesec.
Zavarovana oseba s pravico do predlog ali hlačnih predlog.
Zavarovana oseba s pravico do predlog ali hlačnih predlog.
Zavarovana oseba s pravico do predlog.

*Zavarovana oseba z inkontinenco urina ali blata, stara nad štiri leta in pol, s telesno težo do 30 kg, ima pravico do največ
120 kosov na mesec.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka,
poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in delno do popolno inkontinenca blata, stara nad štiri leta in pol, z
obsegom pasu nad 150 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.

*Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina in delno do popolno inkontinenca blata, stara nad štiri leta in pol, z
obsegom pasu nad 150 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

Težka stanja¹ - uporablja se veljavna Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) - splošni opisovalec z negativno lestvico,
ki označuje obseg ali težo okvare.

POSTELJNE PODLOGE 60 x 60 cm
POSTELJNE PODLOGE 60 x 90 cm
FIKSIRNE HLAČKE
Električni stimulatorji pri inkontinenci
ELEKTRIČNI STIMULATOR PRI
INKONTINENCI URINA
ELEKTRIČNI STIMULATOR PRI
INKONTINENCI BLATA
ELEKTRODA ZA KONTINENČNI ELEKTRIČNI
STIMULATOR REKTALNA ALI VAGINALNA

HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO
TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu več
kot 150 cm, nočna
PLENICE ZA OTROKE DO 30 kg

HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO
TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu več
kot 150 cm, dnevna
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SENZOR ZA KONTINUIRANO MERJENJE
GLUKOZE V MEDCELIČNINI

TRAKOVI ZA OPTIČNO
(SEMIKVANTITATIVNO) DOLOČANJE
GLUKOZE IN KETONOV V URINU

*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavarovana oseba sama ali oseba, ki zanjo skrbi.
Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo tipa 1, če koncentracija glukoze v krvi doseže ali preseže 15 mmol/l in zavarovana
oseba s sladkorno boleznijo, ki je noseča, če koncentracija glukoze v krvi doseže ali preseže 12 mmol/l, za preprečevanje
nastanka ketoacidoze.
Noseča zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, kadar je to potrebno zaradi spremljanja primernosti vnosa hrane.
Zavarovana oseba, ki se zdravi z inzulinsko črpalko ali s funkcionalno inzulinsko terapijo in je na podlagi meritev sposobna
izboljšati urejenost glikemije, če:
 je mlajša od sedmih let,
 ima sladkorno bolezen s sindromom nezavedanja hipoglikemije in ob tem veliko tveganje za pojav hude
hipoglikemije, ali
 je noseča in ima slabo urejeno sladkorno bolezen.

Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki obvlada *samokontrolo in **samo-vodenje.

Št.

DIAGNOSTIČNI TRAKOVI ZA APARAT ZA
DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI
TRAKOVI ZA OPTIČNO
(SEMIKVANTITATIVNO) DOLOČANJE
GLUKOZE V KRVI
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*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavarovana oseba sama ali oseba, ki zanjo skrbi.
Zavarovana oseba s pravico do aparata za določanje glukoze v krvi.

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
POGOJI
Medicinski pripomočki za določanje glukoze
APARAT ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI
Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki aktivno sodeluje pri zdravljenju in je usposobljena za izvajanje *samokontrole
in **samo-vodenja:
 če se trajno zdravi z inzulinom,
 če ima neurejeno sladkorno bolezen na kombinirani peroralni terapiji, ko začne z edukacijo za inzulinsko zdravljenje
ali
 če ima ugotovljeno sladkorno bolezen v času nosečnosti ali dojenja.
Zavarovana oseba s prirojeno ali pridobljeno motnjo presnove, ki ima za posledico hiperinzulinemijo, ta pa hipoglikemijo,
če aktivno sodeluje pri zdravljenju in je usposobljena za izvajanje samokontrole in samo-vodenja.

Priloga 8: Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni
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Medicinski pripomočki za dajanje inzulina
MEHANSKI INJEKTOR
IGLA ZA MEHANSKI INJEKTOR
INZULINSKA ČRPALKA

ČITALNIK ZA SPREMLJANJE GLUKOZE V
MEDCELIČNINI

SPREJEMNIK REZULTATOV
KONTINUIRANEGA MERJENJA GLUKOZE V
MEDCELIČNINI
SENZOR ZA SPREMLJANJE GLUKOZE V
MEDCELIČNINI

ODDAJNIK ZA KONTINUIRANO MERJENJE
GLUKOZE V MEDCELIČNINI

Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, zdravljeno z inzulinom ali GLP-1 agonisti.
Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, zdravljeno z inzulinom ali GLP-1 agonisti.
Zavarovana oseba, ki je bila pri dotedanjem zdravljenju zavzeta za uspeh zdravljenja in usposobljena za *samokontrolo in
**samo-vodenje ter ravnanje z inzulinsko črpalko pri:
 sladkorni bolezni tipa 1, pri kateri je bilo tudi 6-mesečno izvajanje funkcionalne inzulinske terapije (FIT) neuspešno,
 sladkorni bolezni tipa 1 s sindromom nezavedanja hipoglikemije kljub zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina
dnevno,
 sladkorni bolezni, ki se zdravi z inzulinom in pred načrtovano nosečnostjo oziroma med nosečnostjo in v času dojenja,
in ki nima dobro urejene sladkorne bolezni, kljub zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno, ali
 zavarovani osebi, mlajši od 18 let, s sladkorno boleznijo tipa 1 ter s pogostimi in velikimi nihanji krvnega sladkorja
kljub natančnem zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno.
V zdravstveni dokumentaciji oziroma predlogu imenovanemu zdravniku lečeči diabetolog potrdi, da je zavarovana oseba
aktivno sodelovala pri dotedanjem zdravljenju v skladu z navodili zdravnika in je usposobljena za samokontrolo, samovodenje in ravnanje z inzulinsko črpalko.

Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki je na podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, če:
 ima pravico do inzulinske črpalke,
 se zdravi s štirimi ali več injekcijami inzulina dnevno, ali
 je noseča in se zdravi z inzulinom.
Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki je na podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, če:
 ima pravico do inzulinske črpalke,
 se zdravi s štirimi ali več injekcijami inzulina dnevno, ali
 je noseča in se zdravi z inzulinom.

Zavarovana oseba, ki se zdravi z inzulinsko črpalko ali s funkcionalno inzulinsko terapijo in je na podlagi meritev sposobna
izboljšati urejenost glikemije, če:
 je mlajša od sedmih let,
 ima sladkorno bolezen s sindromom nezavedanja hipoglikemije in ob tem veliko tveganje za pojav hude
hipoglikemije, ali
 je noseča in ima slabo urejeno sladkorno bolezen.
Zavarovana oseba, ki se zdravi s funkcionalno inzulinsko terapijo in se ne zdravi z inzulinsko črpalko, pa tudi prehod na
zdravljenje z inzulinsko črpalko ni predviden in ima pravico do senzorjev in oddajnika za kontinuirano merjenje glukoze.
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*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavarovana oseba sama ali oseba, ki zanjo skrbi.

Št.

LANCETA ZA PROŽILNO NAPRAVO
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*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavarovana oseba sama ali oseba, ki zanjo skrbi.
Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki obvlada *samokontrolo in **samo-vodenje.

*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavarovana oseba sama ali oseba, ki zanjo skrbi.
SET ZA INZULINSKO ČRPALKO
Zavarovana oseba s pravico do inzulinske črpalke.
AMPULA ZA INZULINSKO ČRPALKO
Zavarovana oseba s pravico do inzulinske črpalke.
Medicinski pripomočki za odvzem vzorca krvi
PROŽILNA NAPRAVA
Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki obvlada *samokontrolo in **samo-vodenje.

Pri zavarovanih osebah, mlajših od sedmih let, se zdravljenje sladkorne bolezni tipa 1 s pomočjo inzulinske črpalke lahko
začne ob postavitvi diagnoze.

Stran

4 / 24. 1. 2020
Uradni list Republike Slovenije

BELA PALICA ZA SLEPE
ULTRAZVOČNA PALICA

BRAILLOVA VRSTICA

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
PREDVAJALNIK ZVOČNIH ZAPISOV
BRAILLOV PISALNI STROJ

POGOJI
Zavarovana oseba z vidno ostrino 0,20 in manj.
Zavarovana oseba z izgubo vida iz 4. ali 5. kategorije poslabšanja vida (vidna ostrina z najboljšo možno korekcijo) po
Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10), ki obvlada Braillovo
pisavo, če je usposobljena za delo s tem medicinskim pripomočkom.
Zavarovana oseba z izgubo vida iz 4. ali 5. kategorije poslabšanja vida (vidna ostrina z najboljšo možno korekcijo) po
Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10), ki obvlada Braillovo
pisavo, če je usposobljena za delo s tem medicinskim pripomočkom.
Slepota.
Zavarovana oseba z izgubo vida in sluha.

Priloga 9: Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki za slepe, slabovidne in gluhoslepe
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VREČKA ZA SEČ ZA UROSTOMO
KOŽNA PODLAGA (PLOŠČICA) ZA
VGREZNJENE STOME
ROKAVNIK ZA IRIGACIJO ZA KOŽNO
PODLAGO
Medicinski pripomočki za irigacijo
ZAMAŠEK ZA STOMO
IRIGACIJSKI SISTEM S KONUSOM
STOMAKAPA ZA KOLOSTOMO

Kolostoma pri osebi, ki redno izvaja irigacijo.
Kolostoma z rednim izpiranjem na domu.
Kolostoma pri osebi, ki se redno irigira in uporablja dvodelni sistem.

4 / 24. 1. 2020

Kolostoma z rednim izpiranjem na domu in uporabo dvodelnih sistemov.

Dvodelni sistem pri: kolostomi ali ileostomi ali urostomi.
Kolostoma pri osebi, ki uporablja dvodelni sistem.
Ileostoma pri osebi, ki uporablja dvodelni sistem. Kolonostoma s kratkim delom debelega črevesja oz. izločanjem
tekočega blata.
Urostoma pri osebi, ki uporablja dvodelni sistem.
Dvodelni sistem pri vgreznjeni: kolostomi ali ileostomi ali urostomi.

Kolostoma z rednim izpiranjem na domu in uporabo enodelnih sistemov.

Vgreznjena urostoma pri osebi, ki uporablja enodelni sistem.

Urostoma pri osebi, ki uporablja enodelni sistem.

Ileostoma pri osebi, ki uporablja enodelni sistem. Kolonostoma s kratkim delom debelega črevesja oz. izločanjem
tekočega blata.
Vgreznjena ileostoma pri osebi, ki uporablja enodelni sistem.

Št.

Kolostoma pri osebi z redno irigacijo, ki uporablja enodelni sistem.

Kolostoma pri osebi, ki uporablja enodelni sistem.

POGOJI

402 /

VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA
KOLOSTOMO
STOMAKAPA Z VGRAJENO KOŽNO
PODLAGO ZA KOLOSTOMO
VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA
ILEOSTOMO
VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA
VGREZNJENO ILEOSTOMO
VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA
UROSTOMO
VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA
VGREZNJENO UROSTOMO
ROKAVNIK ZA IRIGACIJO ZA LEPLJENJE NA
KOŽO
Dvodelne vrečke
KOŽNA PODLAGA (PLOŠČICA)
VREČKA ZA KOLOSTOMO
VREČKA ZA ILEOSTOMO

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
Enodelne vrečke

Priloga 10: Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi v prehodnem obdobju
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Dodatki
PAS ZA STOMO
PASTA ZA NEGO STOME vsaj 30 gr.
PASTA ZA NEGO STOME vsaj 60 gr.
PRAH ZA NEGO STOME vsaj 25 gr.
Kolostoma. Ileostoma. Urostoma.
Kolostoma. Ileostoma. Urostoma.
Kolostoma. Ileostoma. Urostoma.
Kolostoma. Ileostoma. Urostoma.
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Neprepustne hlačke
NEPREPUSTNE HLAČKE za lahko inkontinenco
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu do
65 cm

Bolezenska inkontinenca urina, pri kateri zavarovana oseba lahko še delno zadržuje urin.
Zavarovana oseba s pravico do predlog ali hlačnih predlog.

Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali uporablja urinal kondom ali cistostomski kateter,
če je treba preko noči zbrati večji volumen urina tako, da se nočna urinska vrečka priključi na vrečko za seč ali
zbiralnik za seč.

4 / 24. 1. 2020

NEFROSTOMSKA VREČKA STERILNA MED 400 IN
800 ml
NOČNA URINSKA VREČKA NE-STERILNA 2000 ml

ZBIRALNIK ZA SEČ STERILEN MED 1300 IN 2000 ml

Popolna bolezenska inkontinenca urina.
Popolna bolezenska inkontinenca urina.
Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter.
Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter.
Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter, če nosi zbiralnik za seč na
nogi.
Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter, če nosi zbiralnik za seč na
nogi.
Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter, če nosi zbiralnik za seč na
nogi.
Zavarovana oseba z nefrostomo.

Št.

Popolna bolezenska inkontinenca urina.
Popolna bolezenska inkontinenca urina.
Popolna bolezenska inkontinenca urina.
Popolna bolezenska inkontinenca urina.
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom.
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom, če nosi zbiralnik za seč na nogi.
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom, če nosi zbiralnik za seč na nogi.
Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom, če nosi zbiralnik za seč na nogi.
Stenoza uretre. Motnja v izpraznjevanju sečnega mehurja (nevrogeni mehur, infravezikalna odtočna motnja).
Stenoza uretre. Motnja v izpraznjevanju sečnega mehurja (nevrogeni mehur, infravezikalna odtočna motnja).

POGOJI
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ZBIRALNIK ZA SEČ STERILEN MED 700 IN 1200 ml

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
Medicinski pripomočki za katetrizacijo in urinali
URINAL KONDOM NAVADNI
URINAL KONDOM LATEX
URINAL KONDOM SILIKONSKI
LEPILNI TRAK ZA FIKSACIJO URINAL KONDOMA
VREČKA ZA SEČ NE-STERILNA MED 1300 IN 2000 ml
ZBIRALNIK ZA SEČ NE-STERILEN MED 300 IN 600 ml
ZBIRALNIK ZA SEČ NE-STERILEN MED 700 IN 1200 ml
ZBIRALNIK ZA SEČ NE-STERILEN MED 1300 IN 2000 ml
URINSKI KATETER ZA ENKRATNO UPORABO
URINSKI KATETER S HIDROFILNO PREVLEKO ALI IZ
SILIKONA
STALNI URINSKI KATETER SILIKONSKI ZA ŠEST TEDNOV
STALNI URINSKI KATETER Z ZAMAŠKOM NAVADNI
VREČKA ZA SEČ STERILNA MED 700 IN 1200 ml
VREČKA ZA SEČ STERILNA MED 1300 IN 2000 ml
ZBIRALNIK ZA SEČ STERILEN MED 300 IN 600 ml

Priloga 11: Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča v prehodnem obdobju

Stran
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PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 80–100 cm,
dnevna

Št.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta
in pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 80 do 100 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 50–80 cm,
dnevna

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata ima pravico do največ
120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta
in pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 50 do 80 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

PREDLOGA ZA TEŽKO INKO., vpojnost vsaj 1000 ml

MOŠKA PREDLOGA ZA SREDNJO INKO., vpojnost vsaj
600 ml

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin, ima
pravico do največ 120 kosov na mesec.

Zavarovana oseba s pravico do predlog ali hlačnih predlog.
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu
50– 90 cm
Zavarovana oseba s pravico do predlog ali hlačnih predlog.
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu
80– 110 cm
Zavarovana oseba s pravico do predlog ali hlačnih predlog.
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu
100– 150 cm
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu več kot Zavarovana oseba s pravico do predlog ali hlačnih predlog.
150 cm
Predloge, hlačne predloge (plenice) in posteljne predloge za nego na domu
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin, ima
PREDLOGA ZA SREDNJO INKO.
pravico do 120 kosov na mesec. Zavarovana oseba z delno inkontinenco blata ima pravico do največ
120 kosov na mesec.
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*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta
in pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 100 do 150 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta in
pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 50 do 80 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta in
pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 80 do 100 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta in
pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 100 do 150 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata ima pravico do največ 120 kosov na
mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol in težka nad
25 kg ter z obsegom pasu med 50 in 80 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol in težka nad
25 kg ter z obsegom pasu med 80 in 100 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol in težka nad
25 kg ter z obsegom pasu med 100 in 150 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol in težka nad
25 kg ter z obsegom pasu med 50 in 80 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol in težka nad
25 kg ter z obsegom pasu med 80 in 100 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.

PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 100–150 cm,
dnevna

PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 50–80 cm,
nočna
PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 80–100 cm,
nočna
PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 100–150 cm,
nočna
PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKO., vpojnost vsaj
2500 ml

PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. – obseg pasu 50–80 cm,
dnevna

PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. – obseg pasu
80– 100 cm, dnevna

PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. – obseg pasu
100– 150 cm, dnevna

PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. – obseg pasu 50–80 cm,
nočna
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. – obseg pasu
80– 100 cm, nočna
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Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol in težka nad
25 kg ter z obsegom pasu med 100 in 150 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba z bolezensko inkontinenco urina ali blata, stara nad štiri leta in pol, telesno težo do 25 kg,
ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta
in pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 50 do 80 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata ima pravico do največ
120 kosov na mesec.

Št.

PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 50–80 cm,
dnevna – ZBIRNA NAR.

PREDLOGA ZA TEŽKO INKO., vpojnost vsaj 1000 ml –
ZBIRNA NAR.

MOŠKA PREDLOGA ZA SREDNJO INKO., vpojnost vsaj
600 ml – ZBIRNA NAR.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin, ima
pravico do največ 120 kosov na mesec.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni od dopolnjenega tretjega leta starosti
pravico do največ 150 kosov na mesec.
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 60 cm
Zavarovana oseba, ki je upravičena do plenic.
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 90 cm
Zavarovana oseba, ki je upravičena do plenic.
FIKSIRNE HLAČKE
Pri upravičenosti do predlog, en kos na mesec.
Predloge, hlačne predloge (plenice) in posteljne predloge v socialnih in drugih posebnih zavodih (zbirna nar.)
PREDLOGA ZA SREDNJO INKO. – ZBIRNA NAR.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin, ima
pravico do največ 120 kosov na mesec. Zavarovana oseba z delno inkontinenco blata, ima pravico do največ
120 kosov na mesec.

PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. – obseg pasu
100– 150 cm, nočna
PLENICE ZA OTROKE DO 25 kg
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Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta
in pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 50 do 80 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta
in pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 80 do 100 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta
in pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 100 do 150 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata ima pravico do največ 120 kosov na
mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol in težka nad 25
kg ter z obsegom pasu med 50 in 80 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol in težka nad 25
kg ter z obsegom pasu med 80 in 100 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol t in težka nad
25 kg ter z obsegom pasu med 100 in 150 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 100–150 cm,
dnevna – ZBIRNA NAR.

PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 50–80 cm,
nočna – ZBIRNA NAR.
PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 80–100 cm,
nočna – ZBIRNA NAR.
PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 100–150 cm,
nočna – ZBIRNA NAR.
PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKO., vpojnost vsaj
2500 ml – ZBIRNA NAR.

PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. – obseg pasu 50–80 cm,
dnevna – ZBIRNA NAR.

PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. – obseg pasu
80– 100 cm, dnevna – ZBIRNA NAR.

PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. – obseg pasu
100– 150 cm, dnevna – ZBIRNA NAR.
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Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.

*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta
in pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 80 do 100 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta
in pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 100 do 150 cm, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 80–100 cm,
dnevna – ZBIRNA NAR.
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Inkontinenca urina, pri kateri je z uporabo aparata pričakovati izboljšanje funkcije sfinkterne muskulature.
Inkontinenca blata, pri kateri je elektromiografsko dokazana oslabelost sfinkterskih mišic in je z uporabo
aparata pričakovati izboljšanje njihove funkcije.
Upravičenost in uporaba električnega stimulatorja pri inkontinenci urina ali blata.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega
zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni od dopolnjenega tretjega leta starosti
pravico do največ 150 kosov na mesec.
Zavarovana oseba, ki je upravičena do plenic.
Zavarovana oseba, ki je upravičena do plenic.
Pri upravičenosti do predlog, en kos na mesec.

*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol in težka nad
25 kg ter z obsegom pasu med 50 in 80 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol in težka nad
25 kg ter z obsegom pasu med 80 in 100 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol in težka nad
25 kg ter z obsegom pasu med 100 in 150 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.
*Zavarovana oseba z bolezensko inkontinenco urina ali blata pri otrocih starih nad štiri leta in pol in telesno
težo do 25 kg, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.

ELEKTRODA ZA KONTINENČNI ELEKTRIČNI
STIMULATOR REKTALNA ALI VAGINALNA
Težka stanja¹ - uporablja se veljavna Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) - splošni opisovalec z negativno lestvico,
ki označuje obseg ali težo okvare.

POSTELJNE PREDLOGE 60 x 60 cm – ZBIRNA NAR.
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 90 cm – ZBIRNA NAR.
FIKSIRNE HLAČKE – ZBIRNA NAR.
Električni stimulatorji pri inkontinenci
ELEKTRIČNI STIMULATOR PRI INKONTINENCI URINA
ELEKTRIČNI STIMULATOR PRI INKONTINENCI BLATA

PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. – obseg pasu 50–80 cm,
nočna – ZBIRNA NAR.
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. – obseg pasu
80– 100 cm, nočna – ZBIRNA NAR.
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. – obseg pasu
100– 150 cm, nočna – ZBIRNA NAR.
PLENICE ZA OTROKE DO 25 kg – ZBIRNA NAR.
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Sklep o osnovnih zahtevah kakovosti
za medicinske pripomočke iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi tretjega odstavka 111. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06,
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12,
99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 –
ZČmIS, 64/18 in 4/20) je Skupščina Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije na 2. izredni seji 8. 1. 2020 sprejela

SKLEP
o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske
pripomočke iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja
1. člen
Ta sklep določa osnovne zahteve kakovosti, ki določajo
materiale, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost medicinskega pripomočka in so dosegljivi na slovenskem trgu, ter druge
zahteve, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost medicinskega
pripomočka.
2. člen
(1) Osnovne zahteve kakovosti za posamezne vrste medicinskih pripomočkov iz skupine medicinski pripomočki pri
sladkorni bolezni so v Prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Osnovne zahteve kakovosti za posamezne vrste medicinskih pripomočkov iz skupine medicinski pripomočki pri
inkontinenci in težavah z odvajanjem seča so v Prilogi 2, ki je
sestavni del tega sklepa.
(3) Osnovne zahteve kakovosti za posamezne vrste medicinskih pripomočkov iz skupine medicinski pripomočki pri
kolostomi, ileostomi in urostomi so v Prilogi 3, ki je sestavni
del tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-9/2019-DI/6
Ljubljana, dne 8. januarja 2020
EVA 2019-2711-0040
Lučka Böhm
predsednica skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Soglašam!
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

VRSTA MEDICINSKEGA
PRIPOMOČKA
OSNOVNE ZAHTEVE KAKOVOSTI

Medicinski pripomočki za določanje glukoze
Brez kodiranja oziroma samodejno kodiranje, podajanje rezultatov meritev kot ekvivalent meritvi glukoze v plazmi,
visoko ločljivi zaslon z dobro vidnim rezultatom merjenja, hitrost merjenja do 10 sekund, vzorec krvi do 5 µl,
merjenje z vzorcem kapilarne krvi, dolgoročni spomin z možnostjo shranjevanja vsaj 300 meritev, ki jih lahko
prebere ob naslednji kontroli tudi zdravnik, ponoven prikaz že prebranih rezultatov, brez možnosti brisanja
APARAT ZA DOLOČANJE rezultatov, možnost prenosa rezultatov na osebni računalnik, rezultati meritev so zaklenjeni v mmol/l (merilno
1231
GLUKOZE V KRVI
območje od 1,7 do 23,3 mmol/l), v kompletu je poleg aparata najmanj deset trakov za aparat, deset lancet in
prožilna naprava. Lokalno zagotavljanje pomoči uporabnikom v slovenskem jeziku in servis. Če ima merilnik in
programska oprema, ki se z njim uporablja, besedna sporočila, morajo biti v slovenskem jeziku. Podane morajo biti
informacije za prepoznavanje ustreznih diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi, da se doseže
varna kombinacija.
Rok embalaže po odprtju embalaže (primarne – stične ovojnine) najmanj tri mesece. Skladnost diagnostičnih trakov
DIAGNOSTIČNI TRAKOVI
z aparatom za določanje glukoze v krvi opredeljuje proizvajalec aparata za določanje glukoze v krvi ali proizvajalec
1232 ZA APARAT ZA DOLOČANJE
diagnostičnih trakov. Podane morajo biti informacije za prepoznavanje ustreznih aparatov za določanje glukoze v
GLUKOZE V KRVI
krvi, da se doseže varna kombinacija.
TRAKOVI ZA OPTIČNO
(SEMIKVANTITATIVNO)
1240
Optično (semikvantitativno) odčitavanje vrednosti glukoze v krvi, primerjava barve z barvno skalo.
DOLOČANJE GLUKOZE
V KRVI
TRAKOVI ZA OPTIČNO
(SEMIKVANTITATIVNO)
1250
Optično (semikvantitativno) odčitavanje vrednosti ketonov in glukoze v urinu, primerjava barve z barvno skalo.
DOLOČANJE GLUKOZE
IN KETONOV V URINU
Elektrokemični senzor za vstavitev v podkožje, ki se vodotesno povezuje s kompatibilnim oddajnikom za
SENZOR ZA
1247 KONTINUIRANO MERJENJE kontinuirano merjenje. Senzor za enkratno uporabo se v podkožje vstavlja s sprožilno napravo. Življenjska doba
GLUKOZE V MEDCELIČNINI senzorja, vstavljenega v podkožje, je minimalno šest dni za 75 % senzorjev.

ŠIFRA
MP

Priloga 1: Osnovne zahteve kakovosti za posamezne vrste medicinskih pripomočkov iz skupine medicinski pripomočki
pri sladkorni bolezni
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Majhna električna vodotesna naprava, ki se vodotesno povezuje s senzorjem za kontinuirano merjenje glukoze.
Omogoča fleksibilno namestitev na priporočene dele telesa. Prejete električne signale brezžično posreduje do
ODDAJNIK ZA
kompatibilnega prikazovalnika podatkov (monitorja) ali do kompatibilne inzulinske črpalke. Baterije, ki se polnijo,
1248 KONTINUIRANO MERJENJE
omogočajo vsaj 6‐dnevno neprekinjeno delovanje, oziroma, če se polnijo v krajšem času, le‐to ne sme vplivati hkrati
GLUKOZE V MEDCELIČNINI
na menjavo senzorja za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini. Baterije, ki se ne polnijo, omogočajo
6‐mesečno neprekinjeno delovanje. Opozorilo za šibko in prazno baterijo.
Majhna električna naprava z zaslonom, ki od kompatibilnega oddajnika sprejema podatke o neprekinjenem
merjenju glukoze, jih prikazuje na zaslon in omogoča varno komunikacijo. Prikaz meritev ravni glukoze v
medceličnini v mmol/L. Prikaz puščic za smer in hitrost spreminjanja glukoze. Graf gibanja glukoze s privzetim
SPREJEMNIK REZULTATOV 3‐urnim grafom, sicer možna tudi informacija za zadnjih 1, 3, 6, 12 in 24 ur. Možnost premikanja med prikazi na
KONTINUIRANEGA
zaslonu za spreminjanje nastavitev in delovanja. Avtomatski alarm za hipoglikemijo pri 3,1 mmol/L. Možnost
1249
MERJENJA GLUKOZE
nastavitev alarmov: visoka/nizka glukoza, hitrost spreminjanja glukoze, aktivacija dremeža. Omogoča prenos
V MEDCELIČNINI
podatkov v pripadajočo programsko opremo, ki je v slovenskem jeziku in omogoča obdelavo podatkov, ki so na
voljo v sprejemniku. Razdalja oddajanja med oddajnikom in sprejemnikom vsaj 3 metre. Zapis časa na ekranu.
Prikaz stanja baterije. Opozorilo za šibko in prazno baterijo. Dodatni alarmi za prekinitev povezave z oddajnikom,
napake v delovanju sistema.
Medicinski pripomočki za dajanje inzulina
Medicinski pripomoček za odmerjanje in injiciranje inzulina, omogoča nastavitev odmerka v razponu za 0,5 ali
1233
MEHANSKI INJEKTOR
1,0 enoto, za večkratno uporabo. Podane morajo biti informacije za prepoznavanje ustreznih igel za mehanski
injektor, da se doseže varna kombinacija.
Sterilna, za enkratno uporabo, za podkožno injiciranje, kompatibilna z injektorjem. Skladnost igle z mehanskim
IGLA ZA MEHANSKI
1234
injektorjem opredeljuje proizvajalec mehanskega injektorja ali proizvajalec igel. Podane morajo biti informacije za
INJEKTOR
prepoznavanje ustreznih mehanskih injektorjev, da se doseže varna kombinacija.
Naprava za neprekinjeno podkožno dovajanje inzulina z meniji v slovenskem jeziku. Je vodotesen medicinski
pripomoček na baterije, ki se nosi ob telesu. Vključuje ampulo (rezervoar z najmanj 100 npr. inzulina), črpalni
mehanizem in nadzornik hitrosti infuzije. Črpalka omogoča infuzijo bazalnih odmerkov od 0,025 ali 0,05 do
minimalno 16,0 npr. inzulina na uro ter infuzijo bolusnih odmerkov od 0,025 ali 0,05 do minimalno 25,0 npr.
inzulina. Omogoča prednastavitev različnih profilov bazalnih odmerkov inzulina in izbire med različnimi profili
1252
INZULINSKA ČRPALKA
bazalnih odmerkov. Omogoča shranjevanje in prikaz podatkov preteklih bolusov, alarmov in bazalnih odmerkov ter
možnost zaklepanja tipkovnice. Črpalka omogoča prenos podatkov v pripadajočo programsko opremo, ki je v
slovenskem jeziku in omogoča obdelavo podatkov, ki so na voljo v črpalki.
Omogoča odklop črpalke od telesa brez menjave seta. Omogoča prikaz varnostnih sporočil. Črpalki je priložen
ustrezen zaščitni ovitek. Lokalno zagotavljanje pomoči uporabnikom v slovenskem jeziku in zagotavljanje
nadomestne črpalke v okviru trajnostne dobe.
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V skladu s točko (c) 1. točke 2. člena Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji,
spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES
in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12) harmonizirani standard pomeni evropski standard, sprejet na podlagi zahteve Komisije za uporabo usklajevalne
zakonodaje Unije.

Vsi navedeni medicinski pripomočki izpolnjujejo bistvene zahteve s sklicevanjem na zadnje, v Uradnem listu Evropske unije, objavljene harmonizirane
standarde (če je potrebno).

SET ZA INZULINSKO
ČRPALKO

Vsebuje kateter, kanilo (različnih mer, uvajalnih kotov in materialov) in obliž. Skladnost seta z inzulinsko črpalko
opredeljuje proizvajalec inzulinske črpalke ali proizvajalec seta za inzulinsko črpalko. Podane morajo biti informacije
za prepoznavanje ustreznih inzulinskih črpalk, da se doseže varna kombinacija.
Sterilna ampula (rezervoar) za inzulin, lahka, nelomljiva. Skladnost ampule (rezervoarja) z inzulinsko črpalko
AMPULA ZA INZULINSKO
1244
opredeljuje proizvajalec inzulinske črpalke ali proizvajalec ampule. Podane morajo biti informacije za prepoznavanje
ČRPALKO
ustreznih inzulinskih črpalk, da se doseže varna kombinacija.
Medicinski pripomočki za odvzem vzorca krvi
Za kapilarni odvzem krvi z možnostjo nastavitve globine vboda. Globina vboda najmanj 1,5 mm. Podane morajo biti
1235
PROŽILNA NAPRAVA
informacije za prepoznavanje ustreznih lancet, da se doseže varna kombinacija.
Sterilne lancete za kapilarni odvzem vzorca krvi. Skladnost lancete s prožilno napravo opredeljuje proizvajalec
LANCETA ZA PROŽILNO
1236
prožilne naprave ali proizvajalec lancet. Podane morajo biti informacije za prepoznavanje ustreznih prožilnih
NAPRAVO
naprav, da se doseže varna kombinacija.

1243
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Urinal kondom silikonski - samolepilni, iz 100 % silikona, transparenten, zagotavlja neprekinjen pretok urina,
različnih velikosti. Urinal kondom mora biti priključen na zbiralnik za seč, da bi deloval tako, kot je potrebno za
njegov predvideni namen in za varno uporabo. Za urinal kondom morajo biti posredovani podatki, na podlagi
katerih je možno ugotoviti, s katerimi zbiralniki za seč je skladen.

URINAL KONDOM LATEKS

URINAL KONDOM
SILIKONSKI

STALNI URINSKI KATETER
SILIKONSKI za 6 tednov

URINSKI KATETER ZA
ENKRATNO UPORABO

URINSKI KATETER
S HIDROFILNO PREVLEKO
ALI IZ SILIKONA

URINSKI KATETER
S HIDROFILNO PREVLEKO
ALI IZ SILIKONA
IN Z VODNO VREČKO

1193

1194

1195

1136

1197

1198

Stalni urinski kateter silikonski - kateter 2-potni, iz 100 % silikona, z mehko, zaobljeno in ojačano konico, dvema
lateralnima odprtinama za drenažo, z balonom 1,5–5 ml pediatričen in 5–10 ml odrasli, ki je stabiliziran s prečnimi
brazdami, prehodi ob šivu so gladki, dolžina katetra 40–42 cm. Na katetru mora biti oznaka velikosti katetra in
kapaciteta balona. Kateter mora biti v dvojni ovojnini, posamično pakiran, sterilen, brez lateksa.
Stalni urinski kateter mora biti priključen na urinsko vrečko, kot je potrebno za njegov predvideni namen in za varno
uporabo. Za stalni urinski kateter morajo biti posredovani podatki, na podlagi katerih je možno ugotoviti, s katerimi
urinskimi vrečkami je skladen.
Kateter iz medicinskega PVC-ja, ne vsebuje DEHP-ja in lateksa, mehak, z zaprtim vrhom, z dvema stranskima
poliranima atravmatskima odprtinama za učinkovito drenažo, pri uvajanju ne povzroča poškodbe sluznice sečnice,
različnih velikosti. Moški, ženski in otroški.
Hidrofilni prevlečen kateter za čisto intermitentno kateterizacijo za enkratno uporabo. Lastnosti: iz PVC-ja,
prevlečen s PVP, ali iz 100 % silikona, mehak, z zaprtim vrhom, dve stranski odprtini za drenažo, ob stiku z vodo
formira spolzek film, ki omogoča gladek prehod skozi sečnico, brez trenja, pri uvajanju ne povzroča poškodbe
sluznice, različnih velikosti. Moški, ženski in otroški.
Hidrofilni prevlečen kateter za čisto intermitentno kateterizacijo za enkratno uporabo z vodno vrečko. Lastnosti: iz
medicinskega PVC-ja, prevlečen s PVP, ali iz 100 % silikona, dve stranski polirani atravmatski odprtini za drenažo, ob
stiku z vodo formira spolzek film, ki omogoča gladek prehod skozi sečnico, brez trenja, pri uvajanju ne povzroča
poškodbe sluznice, priključki različnih velikosti v skladu s standardom. Moški, ženski in otroški. Ne vsebuje lateksa,
ne vsebuje ftalatov.

Urinal kondom lateks - enodelni ali dvodelni z lepilnim trakom, iz lateksa, zagotavlja neprekinjen pretok urina,
različnih velikosti. Urinal kondom mora biti priključen na zbiralnik za seč, da bi deloval tako, kot je potrebno za
njegov predvideni namen in za varno uporabo. Za urinal kondom morajo biti posredovani podatki, na podlagi
katerih je možno ugotoviti, s katerimi zbiralniki za seč je skladen.

OSNOVNE ZAHTEVE KAKOVOSTI

Št.

Medicinski pripomočki za katetrizacijo in urinali
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Priloga 2: Osnovne zahteve kakovosti za posamezne vrste medicinskih pripomočkov iz skupine medicinski pripomočki
pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča
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Neprepustne hlačke
NEPREPUSTNE HLAČKE ZA Za večkratno uporabo, pralne najmanj na 60 °C, št. pranj vsaj 50, všit pralni vložek z vpojno predlogo, zaščita pred
1137
LAHKO INKONTINENCO
iztekanjem, vpojnost vsaj 75 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948).
Predloge, hlačne predloge (plenice) in posteljne predloge
Vpojnost vsaj 350 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro, z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, beljeno brez klora, elastične niti brez lateksa, zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po
PREDLOGA ZA SREDNJO
celi površini, samolepilni trak za pričvrstitev na spodnje perilo, sama struktura predloge preprečuje razvoj
1138
INKONTINENCO
neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože. Predloga mora biti dermatološko testirana in
hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Uporaba brez fiksirnih hlačk.
Anatomsko prilagojena oblika moškemu spolovilu, vpojnost vsaj 450 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948),
večplastno vpojno jedro, beljeno brez klora, elastične niti brez lateksa, z enosmerno propustno zgornjo plastjo,
MOŠKA PREDLOGA ZA
1183
zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, samolepilni trak za pričvrstitev na spodnje perilo,
SREDNJO INKONTINENCO
sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože. Predloga mora
biti dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Uporaba brez fiksirnih hlačk.
MOŠKA PREDLOGA –ŽEPEK Vpojnost vsaj 300 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), predloga posebej oblikovana za moške, v obliki
1101
ZA SREDNJO
»žepa«. Vpojno jedro, nevtralizator vonjav, prekrit z netkanim materialom, enostavno nameščanje v spodnje perilo
z lepljivim trakom.
INKONTINENCO
Vpojnost vsaj 1000 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, beljeno brez klora, elastične niti brez lateksa, zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po
PREDLOGA ZA TEŽKO
celi površini, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože,
1148
INKONTINENCO
indikator vlage. Predloga mora biti dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Uporaba s
fiksirnimi hlačkami.
Vpojnost vsaj 2500 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, beljeno brez klora, elastične niti brez lateksa, zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po
PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO
celi površini, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože,
1184
INKONTINENCO
indikator vlage. Predloga mora biti dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Uporaba s
fiksirnimi hlačkami.
Posebno oblikovane zaščite pred iztekanjem blata znotraj predloge, vpojnost vsaj 1300 ml po Rothwellovi metodi
PREDLOGA ZA FEKALNO (SIST ISO 11948-1), večplastno vpojno jedro, indikator vlage, z enosmerno propustno zgornjo plastjo, za tekočino
1102
neprepustna plast na zunanji strani, sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja. Predloga mora
INKONTINENCO
biti dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Uporaba s fiksirnimi hlačkami.
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HLAČNA PREDLOGA ZA
TEŽKO IN ZELO TEŽKO
INKONTINENCO – obseg
pasu do 65 cm, dnevna in
nočna

HLAČNA PREDLOGA ZA
TEŽKO IN ZELO TEŽKO
INKONTINENCO – obseg
pasu 50–90 cm, dnevna

HLAČNA PREDLOGA ZA
TEŽKO in ZELO TEŽKO
INKONTINENCO – obseg
pasu 50–90 cm, nočna

HLAČNA PREDLOGA ZA
TEŽKO INKONTINENCO –
obseg pasu 80–110 cm,
dnevna

HLAČNA PREDLOGA ZA
TEŽKO INKONTINENCO –
obseg pasu 80–110 cm,
nočna

1103

1149

1152

1150

1153

Vpojnost vsaj 1300 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.
Vpojnost vsaj 1300 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.
Vpojnost vsaj 1700 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.
Vpojnost vsaj 1600 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.
Vpojnost vsaj 2000 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.

Stran

416 /
Št.

4 / 24. 1. 2020
Uradni list Republike Slovenije

Št.

1157

1159

1156

1154

1151

Vpojnost vsaj 2000 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
HLAČNA PREDLOGA ZA
zunanja plast neprepustna za tekočino zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
TEŽKO INKONTINENCO –
sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
obseg pasu 100–150 cm,
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
dnevna
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.
Vpojnost vsaj 2200 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
HLAČNA PREDLOGA ZA
zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
TEŽKO INKONTINENCO –
sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
obseg pasu 100–150 cm,
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
nočna
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.
Vpojnost vsaj 2000 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
HLAČNA PREDLOGA ZA
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
ZELO TEŽKO
zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
INKONTINENCO – obseg sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
pasu od 80–110 cm,
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
dnevna
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.
Vpojnost vsaj 2500 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
HLAČNA PREDLOGA ZA
zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
ZELO TEŽKO
sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
INKONTINENCO – obseg
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
pasu od 80–110 cm, nočna
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.
Vpojnost vsaj 2300 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
HLAČNA PREDLOGA ZA
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
ZELO TEŽKO
zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
INKONTINENCO – obseg sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
pasu od 100–150 cm,
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
dnevna
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.
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HLAČNA PREDLOGA ZA
TEŽKO IN ZELO TEŽKO
INKONTINENCO – obseg
pasu več kot 150 cm, nočna

PLENICE ZA OTROKE DO 30
KG

1104
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FIKSIRNE HLAČKE
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POSTELJNE PODLOGE 60 x
60 cm
POSTELJNE PODLOGE 60 x
90 cm

HLAČNA PREDLOGA ZA
TEŽKO IN ZELO TEŽKO
INKONTINENCO – obseg
pasu več kot 150 cm,
dnevna

1160
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HLAČNA PREDLOGA ZA
ZELO TEŽKO
INKONTINENCO – obseg
pasu od 100–150 cm,
nočna

Vpojnost vsaj 2800 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.
Vpojnost vsaj 2300 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
zunanja plast neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.
Vpojnost vsaj 2800 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora,
zunanja stran neprepustna za tekočino in zračna po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje,
sama struktura predloge preprečuje razvoj neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna
stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Hlačna predloga mora biti
dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti parfumirana. Obseg pasu lahko odstopa +/–10 % od
opredeljenega.
Vpojnost vsaj 1000 ml po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948), večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno
zgornjo plastjo, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zračna
po celi površini, indikator vlage, sistem za večkratno pritrjevanje, sama struktura predloge preprečuje razvoj
neprijetnega vonja in preprečuje povratno vlaženje kože, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi
nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Plenica mora biti dermatološko testirana in hipoalergena in ne sme biti
parfumirana.
Neprepustna zunanja folija, lepljeni robovi na vseh straneh podloge, večplastno vpojno jedro, vpojnost vsaj 800 ml
po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948).
Neprepustna zunanja folija, lepljeni robovi na vseh straneh podloge, večplastno vpojno jedro, vpojnost vsaj 1200 ml
po Rothwellovi metodi (SIST ISO 11948).
Gosto tkane mrežaste hlačke za pritrjevanje predlog za inkontinenco, za večkratno uporabo, pralne najmanj na
60 °C, število pranj vsaj 30.
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Enodelne vrečke

ŠIFRA
MP

Enodelna vrečka za kolostomo brez izpusta je v enem kosu z zaprtimi konci, oblikovana za pritrditev na kožo okoli
izločalne stome in namenjena za uporabo kot zbiralnik za blato po kolostomiji (blato je praviloma formirano).
Načrtovana in izdelana je tako, da se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem. Namenjena je za enkratno
uporabo in sestavljena iz vrečke, v katero je v zgornjem delu vgrajena ploščata površina, ki deluje kot osnovna
plošča.
Zagotovljena je najmanj ena enodelna vrečka za kolostomo brez izpusta s prostornino (merjeno v skladu s
standardom SIST EN ISO 8670-2) od vključno 220 ml do vključno 340 ml in najmanj ena od vključno 380 ml do
vključno 560 ml. Razlika med prostorninama enodelnih vrečk za kolostomo brez izpusta znaša vsaj 20 %.
Standardno sta zagotovljeni enodelni vrečki za kolostomo brez izpusta z možnostjo izreza odprtine za izločalno
stomo (»cut to fit«). Vsaj na večji enodelni vrečki za kolostomo brez izpusta je zagotovljena možnost izreza
odprtine najmanj do premera okrogle odprtine oziroma dolžine male osi ovalne odprtine 50 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne vrečke za kolostomo brez izpusta s
prostornino izven zahtevanih območij, večjo od 100 ml in enodelne vrečke za kolostomo brez izpusta z drugimi
možnostmi odprtine za izločalno stomo, kot npr. predizrezana odprtina, prilagodljiva odprtina.
Vrečka je podolgovata, z zaobljenimi robovi. Na celotni površini, ki se dotika telesa, ima mehko, vodoodbojno
oblogo, ki se ne lepi na kožo, je vodotesna in ima vgrajen filter.
Filter učinkovito nevtralizira vonjave, prepušča pline z namenom preprečevanja napihovanja vrečke. Izloček ne
uhaja skozi filter. Filter je med kopanjem in tuširanjem vodotesen, ali pa so v pakiranje enodelnih vrečk za
kolostomo brez izpusta vključeni potrebni dodatki za zaščito filtra pred vdorom vode.
Osnovna plošča je enoslojna. Prilagaja se premikom kože in se ne guba. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko
okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s premerom največ 20 mm. Načrtovana in izdelana je za krajši čas
pritrditve na kožo (od osem ur do dva dni) ter tako, da samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim
pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod oprijemno površino. Varno pritrditev na kožo omogoča
samolepilni sloj, ki je optimiziran za lažje odstranjevanje.
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne
vrečke za kolostomo brez izpusta z dvoslojno osnovno ploščo.

OSNOVNE ZAHTEVE KAKOVOSTI

Priloga 3: Osnovne zahteve kakovosti za posamezne vrste medicinskih pripomočkov iz skupine medicinski pripomočki
pri kolostomi, ileostomi in urostomi
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Velika enodelna vrečka za kolostomo brez izpusta je v enem kosu z zaprtimi konci, oblikovana za pritrditev na
kožo okoli izločalne stome in namenjena za uporabo kot zbiralnik za večjo količino blata po kolostomiji (blato je
praviloma formirano). Načrtovana in izdelana je tako, da se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem.
Namenjena je za enkratno uporabo in sestavljena iz vrečke, v katero je v zgornjem delu vgrajena ploščata
površina, ki deluje kot osnovna plošča.
Zagotovljena je najmanj ena velika enodelna vrečka za kolostomo brez izpusta s prostornino (merjeno v skladu s
standardom SIST EN ISO 8670-2), vsaj 600 ml. Standardno je zagotovljena velika enodelna vrečka za kolostomo
brez izpusta z možnostjo izreza odprtine za izločalno stomo (»cut to fit«) najmanj do premera okrogle odprtine
oziroma dolžine male osi ovalne odprtine 70 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi velike enodelne vrečke za kolostomo brez
VELIKA ENODELNA VREČKA
izpusta z drugimi možnostmi odprtine za izločalno stomo, kot npr. predizrezana odprtina, prilagodljiva odprtina.
ZA KOLOSTOMO BREZ
Vrečka je podolgovata, z zaobljenimi robovi. Na celotni površini, ki se dotika telesa, ima mehko, vodoodbojno
IZPUSTA
oblogo, ki se ne lepi na kožo, je vodotesna in ima vgrajen filter.
Filter učinkovito nevtralizira vonjave, prepušča pline z namenom preprečevanja napihovanja vrečke. Izloček ne
uhaja skozi filter. Filter je med kopanjem in tuširanjem vodotesen, ali pa so v pakiranje velikih enodelnih vrečk za
kolostomo brez izpusta vključeni potrebni dodatki za zaščito filtra pred vdorom vode.
Osnovna plošča je enoslojna. Prilagaja se premikom kože in se ne guba. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko
okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s premerom največ 20 mm. Načrtovana in izdelana je za krajši čas
pritrditve na kožo (od osem ur do dva dni) in tako, da samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim
pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod oprijemno površino. Varno pritrditev na kožo omogoča
samolepilni sloj, ki je optimiziran za lažje odstranjevanje.
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi velike enodelne

Samolepilni sloj preprečuje izločkom iz izločalne stome, da bi prišli v stik s peristomalno kožo in vpija njeno
odvečno vlago. Pri predvidenih pogojih uporabe se odstrani brez poškodb kože in puščanja ostankov lepila na
koži. Samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s poškodovano
kožo. V primeru dvoslojne osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli izločalne stome ali v kakršnem koli
drugem primeru predvidena uporaba z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije za
prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje,
navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev posamezne enodelne vrečke za kolostomo brez izpusta na seznam medicinskih pripomočkov je
predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega
pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi enodelnimi vrečkami za kolostomo brez izpusta.
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Enodelna vrečka za kolostomo brez izpusta, konveksna je v enem kosu z zaprtimi konci, oblikovana za pritrditev na
kožo okoli ugreznjene izločalne stome in namenjena za uporabo kot zbiralnik za blato po kolostomiji (blato je
praviloma formirano). Načrtovana in izdelana je tako, da se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem.
Namenjena je za enkratno uporabo in sestavljena iz vrečke, v katero je v zgornjem delu vgrajena konveksna
površina, ki deluje kot osnovna plošča.
Zagotovljena je najmanj ena enodelna vrečka za kolostomo brez izpusta, konveksna s prostornino (merjeno v
skladu s standardom SIST EN ISO 8670-2) vsaj 430 ml. Standardno je zagotovljena enodelna vrečka za kolostomo
brez izpusta, konveksna z možnostjo izreza odprtine za izločalno stomo (»cut to fit«) najmanj do premera okrogle
odprtine oziroma dolžine male osi ovalne odprtine 43 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne vrečke za kolostomo brez izpusta,
konveksne s prostornino od 100 ml in enodelne vrečke za kolostomo brez izpusta, konveksne z drugimi
možnostmi odprtine za izločalno stomo, kot npr. predizrezana odprtina, prilagodljiva odprtina.
Vrečka je podolgovata, z zaobljenimi robovi. Na celotni površini, ki se dotika telesa, ima mehko, vodoodbojno
oblogo, ki se ne lepi na kožo, je vodotesna in ima vgrajen filter.
Filter učinkovito nevtralizira vonjave, prepušča pline z namenom preprečevanja napihovanja vrečke. Izloček ne
uhaja skozi filter. Filter je med kopanjem in tuširanjem vodotesen, ali pa so v pakiranje enodelnih vrečk za
kolostomo brez izpusta, konveksnih vključeni potrebni dodatki za zaščito filtra pred vdorom vode.
Osnovna plošča je enoslojna. Prilagaja se premikom kože in se ne guba ter omogoča ugrez okoli izločalne stome
od 4 mm od 7 mm. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s
premerom največ 20 mm. Načrtovana in izdelana je za krajši čas pritrditve na kožo (od osem ur do dva dni) ter

vrečke za kolostomo brez izpusta z dvoslojno osnovno ploščo.
Samolepilni sloj preprečuje izločkom iz izločalne stome, da bi prišli v stik s peristomalno kožo in vpija odvečno
vlago peristomalne kože. Pri predvidenih pogojih uporabe se odstrani brez poškodb kože in puščanja ostankov
lepila na koži. Samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s
poškodovano kožo. V primeru dvoslojne osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli izločalne stome ali v kakršnem koli
drugem primeru predvidena uporaba z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije za
prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje,
navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev posamezne velike enodelne vrečke za kolostomo brez izpusta na seznam medicinskih
pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega
medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi velikimi enodelnimi vrečkami za kolostomo brez
izpusta.
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Enodelna črevesna stomalna vrečka z izpustom je v enem kosu, oblikovana za pritrditev na kožo okoli izločalne
stome in namenjena za uporabo kot zbiralnik za delno formirano do tekoče blato iz črevesne stome. Načrtovana
in izdelana je tako, da se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem. Namenjena je za enkratno uporabo in
sestavljena iz vrečke, v katero je v zgornjem delu vgrajena ploščata površina, ki deluje kot osnovna plošča.
Zagotovljena je najmanj ena enodelna črevesna stomalna vrečka z izpustom s prostornino (merjeno v skladu s
standardom SIST EN ISO 8670-2) od vključno 220 ml do vključno 300 ml, najmanj ena od vključno 400 ml do
vključno 580 ml in najmanj ena od vključno 590 ml. Razlika v prostornini med drugo in tretjo velikostjo enodelnih
črevesnih stomalnih vrečk z izpustom znaša vsaj 10 %. Standardno so zagotovljene enodelne črevesne stomalne
vrečke z izpustom z možnostjo izreza odprtine za izločalno stomo (»cut to fit«). Vsaj na največji enodelni črevesni
stomalni vrečki z izpustom je zagotovljena možnost izreza odprtine najmanj do premera okrogle odprtine oziroma
dolžine male osi ovalne odprtine 70 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne črevesne stomalne vrečke z
izpustom s prostornino izven zahtevanih območij in enodelne črevesne stomalne vrečke z izpustom z drugimi
možnostmi odprtine za izločalno stomo, kot npr. predizrezana odprtina, prilagodljiva odprtina.
Vrečka je podolgovata z zaobljenimi robovi. Spodnji konec vrečke ima izpust za drenažo blata večkrat na dan.
Izpust je izdelan iz pralnega, hitro sušečega materiala in ima sistem za varovanje proti iztekanju. Če je za
zagotovitev varovanja proti iztekanju potrebna uporaba dodatnega elementa, je v pakiranju enodelnih črevesnih

tako, da samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod
oprijemno površino. Varno pritrditev na kožo omogoča samolepilni sloj, ki je optimaliziran za lažje odstranjevanje.
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne
vrečke za kolostomo brez izpusta, konveksne z dvoslojno osnovno ploščo in večjimi globinami ugreza.
Samolepilni sloj preprečuje izločkom iz izločalne stome, da bi prišli v stik s peristomalno kožo ter vpija njeno
odvečno vlago. Pri predvidenih pogojih uporabe se odstrani brez poškodb kože in puščanja ostankov lepila na
koži. Samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s poškodovano
kožo. V primeru dvoslojne osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli izločalne stome ali v kakršnem koli
drugem primeru predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije
za prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava,
označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo,...).
Pogoj za uvrstitev posamezne enodelne vrečke za kolostomo brez izpusta, konveksne na seznam medicinskih
pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega
medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi enodelnimi vrečkami za kolostomo brez izpusta,
konveksnimi.
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Enodelna črevesna stomalna vrečka z izpustom, konveksna je v enem kosu, oblikovana za pritrditev na kožo okoli
ugreznjene izločalne stome in namenjena za uporabo kot zbiralnik za delno formirano do tekoče blato iz črevesne
stome. Načrtovana in izdelana je tako, da se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem. Namenjena je za
enkratno uporabo in sestavljena iz vrečke, v katero je v zgornjem delu vgrajena konveksna površina, ki deluje kot
osnovna plošča.
Zagotovljena je najmanj ena enodelna črevesna stomalna vrečka z izpustom, konveksna s prostornino (merjeno v
skladu s standardom SIST EN ISO 8670-2) od vključno 380 ml do vključno 450 ml. Standardno je zagotovljena
enodelna črevesna stomalna vrečka z izpustom, konveksna z možnostjo izreza odprtine za izločalno stomo (»cut
to fit«) najmanj do premera okrogle odprtine oziroma dolžine male osi ovalne odprtine 33 mm.

stomalnih vrečk z izpustom priloženo zadostno število takih elementov. Vrečka ima na celotni površini, ki se
dotika telesa, mehko, vodoodbojno oblogo, ki se ne lepi na kožo, je vodotesna in ima vgrajen filter.
Filter učinkovito nevtralizira vonjave, prepušča pline z namenom preprečevanja napihovanja vrečke. Izloček ne
uhaja skozi filter. Filter je med kopanjem in tuširanjem vodotesen, ali pa so v pakiranje enodelnih črevesnih
stomalnih vrečk z izpustom vključeni potrebni dodatki za zaščito filtra pred vdorom vode.
Osnovna plošča je enoslojna. Prilagaja se premikom kože in se ne guba. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko
okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s premerom največ 20 mm. Načrtovana in izdelana je za krajši čas
pritrditve na kožo (od osem ur do dva dni) in tako, da samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim
pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod oprijemno površino. Varno pritrditev na kožo omogoča
samolepilni sloj, ki je optimiziran za lažje odstranjevanje.
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne
črevesne stomalne vrečke z izpustom z dvoslojno osnovno ploščo.
Samolepilni sloj preprečuje izločkom iz izločalne stome, da bi prišli v stik s peristomalno kožo ter vpija njeno
odvečno vlago. Pri predvidenih pogojih uporabe se odstrani brez poškodb kože in puščanja ostankov lepila na
koži. Samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s poškodovano
kožo. V primeru dvoslojne osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli izločalne stome ali v kakršnem koli
drugem primeru predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije
za prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava,
označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev posamezne enodelne črevesne stomalne vrečke z izpustom na seznam medicinskih
pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega
medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi enodelnimi črevesnimi stomalnimi vrečkami z
izpustom.
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Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne črevesne stomalne vrečke z
izpustom, konveksne s prostornino izven zahtevanih območij in enodelne črevesne stomalne vrečke z izpustom,
konveksne z drugimi možnostmi odprtine za izločalno stomo, kot npr. predizrezana odprtina, prilagodljiva
odprtina.
Vrečka je podolgovata z zaobljenimi robovi. Spodnji konec vrečke ima izpust za drenažo blata večkrat na dan.
Izpust je izdelan iz pralnega, hitro sušečega materiala in ima sistem za varovanje proti iztekanju. Če je za
zagotovitev varovanja proti iztekanju potrebna uporaba dodatnega elementa, je v pakiranju enodelnih črevesnih
stomalnih vrečk z izpustom, konveksnih priloženo zadostno število takih elementov. Vrečka ima na celotni
površini, ki se dotika telesa, mehko, vodoodbojno oblogo, ki se ne lepi na kožo. Je vodotesna in ima vgrajen filter.
Filter učinkovito nevtralizira vonjave, prepušča pline z namenom preprečevanja napihovanja vrečke. Izloček ne
uhaja skozi filter. Filter je med kopanjem in tuširanjem vodotesen, ali pa so v pakiranje enodelnih črevesnih
stomalnih vrečk z izpustom, konveksnih vključeni potrebni dodatki za zaščito filtra pred vdorom vode.
Osnovna plošča je enoslojna. Prilagaja se premikom kože in se ne guba ter omogoča ugrez okoli izločalne stome
od 4 mm do 7 mm. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s
premerom največ 15 mm. Načrtovana in izdelana je za krajši čas pritrditve na kožo (od osem ur do dva dni) in
tako, da samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod
oprijemno površino. Varno pritrditev na kožo omogoča samolepilni sloj, ki je optimiziran za lažje odstranjevanje.
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne
črevesne stomalne vrečke z izpustom, konveksne z dvoslojno osnovno ploščo in večjimi globinami ugreza.
Samolepilni sloj preprečuje izločkom iz izločalne stome, da bi prišli v stik s peristomalno kožo ter vpija njeno
odvečno vlago. Pri predvidenih pogojih uporabe se odstrani brez poškodb kože in puščanja ostankov lepila na
koži. Samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s poškodovano
kožo. V primeru dvoslojne osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli izločalne stome ali v kakršnem koli
drugem primeru predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije
za prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava,
označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev posamezne enodelne črevesne stomalne vrečke z izpustom, konveksne na seznam medicinskih
pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega
medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi enodelnimi črevesnimi stomalnimi vrečkami z
izpustom, konveksnimi.
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VELIKA ENODELNA
ČREVESNA STOMALNA
VREČKA Z IZPUSTOM,
KONVEKSNA

Velika enodelna črevesna stomalna vrečka z izpustom, konveksna je v enem kosu, oblikovana za pritrditev na kožo
okoli ugreznjene izločalne stome in namenjena za uporabo kot zbiralnik za večjo količino delno formiranega do
tekočega blata iz črevesne stome. Načrtovana in izdelana je tako, da se lahko uporablja tudi med kopanjem in
tuširanjem. Namenjena je za enkratno uporabo in sestavljena iz vrečke, v katero je v zgornjem delu vgrajena
ploščata površina, ki deluje kot osnovna plošča.
Zagotovljena je najmanj ena velika enodelna črevesna stomalna vrečka z izpustom, konveksna s prostornino
(merjeno v skladu s standardom SIST EN ISO 8670-2), vsaj 580 ml. Standardno je zagotovljena velika enodelna
črevesna stomalna vrečka z izpustom, konveksna z možnostjo izreza odprtine za izločalno stomo (»cut to fit«)
najmanj do premera okrogle odprtine oziroma dolžine male osi ovalne odprtine 40 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi velike enodelne črevesne stomalne vrečke z
izpustom, konveksne z drugimi možnostmi odprtine za izločalno stomo, kot je npr. predizrezana odprtina,
prilagodljiva odprtina.
Vrečka je podolgovata z zaobljenimi robovi. Spodnji konec vrečke ima izpust za drenažo blata večkrat na dan.
Izpust je izdelan iz pralnega, hitro sušečega materiala in ima sistem za varovanje proti iztekanju. Če je za
zagotovitev varovanja proti iztekanju potrebna uporaba dodatnega elementa, je v pakiranju velikih enodelnih
črevesnih stomalnih vrečk z izpustom, konveksnih, priloženo zadostno število takih elementov. Vrečka ima na
celotni površini, ki se dotika telesa, mehko, vodoodbojno oblogo, ki se ne lepi na kožo. Je vodotesna in ima
vgrajen filter.
Filter učinkovito nevtralizira vonjave, prepušča pline z namenom preprečevanja napihovanja vrečke. Izloček ne
uhaja skozi filter. Filter je med kopanjem in tuširanjem vodotesen, ali pa so v pakiranje velikih enodelnih črevesnih
stomalnih vrečk z izpustom, konveksnih, vključeni potrebni dodatki za zaščito filtra pred vdorom vode.
Osnovna plošča je enoslojna. Prilagaja se premikom kože in se ne guba ter omogoča ugrez okoli izločalne stome
od 4 mm do 7 mm. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s
premerom največ 20 mm. Načrtovana in izdelana je za krajši čas pritrditve na kožo (od osem ur do dva dni) ter
tako, da samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod
oprijemno površino. Varno pritrditev na kožo omogoča samolepilni sloj, ki je optimiziran za lažje odstranjevanje.
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi velike enodelne
črevesne stomalne vrečke z izpustom, konveksne z dvoslojno osnovno ploščo in večjimi globinami ugreza.
Samolepilni sloj preprečuje izločkom iz izločalne stome, da bi prišli v stik s peristomalno kožo ter vpija njeno
odvečno vlago. Pri predvidenih pogojih uporabe se odstrani brez poškodb kože in puščanja ostankov lepila na
koži. Samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s poškodovano
kožo. V primeru dvoslojne osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli izločalne stome ali v kakršnem koli
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Enodelna vrečka za urostomo je v enem kosu, oblikovana za pritrditev na kožo okoli izločalne stome in namenjena
za uporabo kot zbiralnik za zbiranje urina po urostomiji. Načrtovana in izdelana je tako, da se lahko uporablja tudi
med kopanjem in tuširanjem. Namenjena je za enkratno uporabo in sestavljena iz vrečke, v katero je v zgornjem
delu vgrajena ploščata površina, ki deluje kot osnovna plošča.
Zagotovljena je najmanj ena enodelna vrečka za urostomo s prostornino (merjeno v skladu s standardom SIST EN
ISO 8670-2) od vključno 290 ml do vključno 400 ml. Standardno je zagotovljena enodelna vrečka za urostomo z
možnostjo izreza odprtine za izločalno stomo (»cut to fit«) najmanj do premera okrogle odprtine oziroma dolžine
male osi ovalne odprtine 25 mm.
Ob izpolnjenih pogojih iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne vrečke za urostomo s prostornino
izven zahtevanega območja ter enodelne vrečke za urostomo z drugimi možnostmi odprtine za izločalno stomo,
kot je npr. predizrezana odprtina, prilagodljiva odprtina.
Vrečka je podolgovata z zaobljenimi robovi. Na celotni površini, ki se dotika telesa, ima mehko, vodoodbojno
oblogo, ki se ne lepi na kožo. Je vodotesna in ima vgrajen protipovratni sistem, ki preprečuje povratni tok urina v
urostomo. Spodnji konec vrečke ima izpust, ki omogoča priklop nočne drenažne vrečke ter drenažo urina večkrat
na dan. Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih nočnih drenažnih vrečk, da se doseže
preverjena in varna kombinacija. Če mora biti v primeru priklopa nočne drenažne vrečke uporabljen poseben
priključni element (npr. poseben konektor), je v pakiranju enodelnih vrečk za urostomo priložen najmanj en tak
element na 10 enodelnih vrečk za urostomo.
Osnovna plošča je enoslojna. Prilagaja se premikom kože in se ne guba. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko
okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s premerom največ 15 mm. Načrtovana in izdelana je za krajši čas
pritrditve na kožo (od osem ur do dva dni) ter tako, da samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim
pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod oprijemno površino. Varno pritrditev na kožo omogoča
samolepilni sloj, ki je optimiziran za lažje odstranjevanje.
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne
vrečke za urostomo z dvoslojno osnovno ploščo.
Samolepilni sloj preprečuje izločkom iz izločalne stome, da bi prišli v stik s peristomalno kožo ter vpija njeno
odvečno vlago. Pri predvidenih pogojih uporabe se odstrani brez poškodb kože in puščanja ostankov lepila na

drugem primeru predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije
za prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava,
označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo,...).
Pogoj za uvrstitev posamezne velike enodelne črevesne stomalne vrečke z izpustom, konveksne na seznam
medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja
potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi velikimi enodelnimi črevesnimi
stomalnimi vrečkami z izpustom, konveksnimi.
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Velika enodelna vrečka za urostomo je v enem kosu, oblikovana za pritrditev na kožo okoli izločalne stome in
namenjena za uporabo kot zbiralnik za zbiranje večje količine urina po urostomiji. Načrtovana in izdelana je tako,
da se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem. Namenjena je za enkratno uporabo in sestavljena iz
vrečke, v katero je v zgornjem delu vgrajena ploščata površina, ki deluje kot osnovna plošča.
Zagotovljena je najmanj ena velika enodelna vrečka za urostomo s prostornino (merjeno v skladu s standardom
SIST EN ISO 8670-2)vsaj 600 ml. Standardno je zagotovljena enodelna vrečka za urostomo z možnostjo izreza
odprtine za izločalno stomo (»cut to fit«) najmanj do premera okrogle odprtine oziroma dolžine male osi ovalne
odprtine 45 mm.
Ob izpolnjenih pogojih iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi velike enodelne vrečke za urostomo z drugimi
možnostmi odprtine za izločalno stomo, kot je npr. predizrezana odprtina, prilagodljiva odprtina.
Vrečka je podolgovata z zaobljenimi robovi. Na celotni površini, ki se dotika telesa, ima mehko, vodoodbojno
VELIKA ENODELNA VREČKA oblogo, ki se ne lepi na kožo. Je vodotesna in ima vgrajen protipovratni sistem, ki preprečuje povratni tok urina v
urostomo. Spodnji konec vrečke ima izpust, ki omogoča priklop nočne drenažne vrečke ter drenažo urina večkrat
ZA UROSTOMO
na dan. Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih nočnih drenažnih vrečk, da se doseže
preverjena in varna kombinacija. Če mora biti v primeru priklopa nočne drenažne vrečke uporabljen poseben
priključni element (npr. poseben konektor), je v pakiranju enodelnih vrečk za urostomo priložen najmanj en tak
element na 10 enodelnih vrečk za urostomo.
Osnovna plošča je enoslojna. Prilagaja se premikom kože in se ne guba. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko
okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s premerom največ 15 mm. Načrtovana in izdelana je za krajši čas
pritrditve na kožo (od osem ur do dva dni) ter tako, da samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim
pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod oprijemno površino. Varno pritrditev na kožo omogoča
samolepilni sloj, ki je optimiziran za lažje odstranjevanje.
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi velike enodelne
vrečke za urostomo z dvoslojno osnovno ploščo.

koži. Samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s poškodovano
kožo. V primeru dvoslojne osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli izločalne stome ali v kakršnem koli
drugem primeru predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije
za prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava,
označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev posamezne enodelne vrečke za urostomo na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali
sočasna uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je
kompatibilen z zahtevanimi enodelnimi vrečkami za urostomo.
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Enodelna vrečka za urostomo, konveksna je v enem kosu, oblikovana za pritrditev na kožo okoli ugreznjene
izločalne stome in namenjena za uporabo kot zbiralnik za zbiranje urina po urostomiji. Načrtovana in izdelana je
tako, da se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem. Namenjena je za enkratno uporabo in sestavljena iz
vrečke, v katero je v zgornjem delu vgrajena konveksna površina, ki deluje kot osnovna plošča.
Zagotovljena je najmanj ena enodelna vrečka za urostomo, konveksna s prostornino (merjeno v skladu s
standardom SIST EN ISO 8670-2) od vključno 290 ml do vključno 440 ml. Standardno je zagotovljena enodelna
vrečka za urostomo, konveksna z možnostjo izreza odprtine za izločalno stomo (»cut to fit«) najmanj do premera
okrogle odprtine oziroma dolžine male osi ovalne odprtine 35 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne vrečke za urostomo, konveksne s
prostornino izven zahtevanega območja ter enodelne vrečke za urostomo, konveksne z drugimi možnostmi
odprtine za izločalno stomo, kot npr. predizrezana odprtina, prilagodljiva odprtina.
Vrečka je podolgovata z zaobljenimi robovi. Vrečka ima na celotni površini, ki se dotika telesa, mehko,
vodoodbojno oblogo, ki se ne lepi na kožo. Je vodotesna in ima vgrajen protipovratni sistem, ki preprečuje
povratni tok urina v urostomo. Spodnji konec vrečke ima izpust, ki omogoča priklop nočne drenažne vrečke in
drenažo urina večkrat na dan. Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih nočnih drenažnih
vrečk, da se doseže preverjena in varna kombinacija. Če mora biti v primeru priklopa nočne drenažne vrečke
uporabljen poseben priključni element (npr. poseben konektor), je v pakiranju enodelnih vrečk za urostomo,
konveksnih priložen najmanj en tak element na 10 enodelnih vrečk za urostomo, konveksnih.
Osnovna plošča je enoslojna. Prilagaja se premikom kože in se ne guba ter omogoča ugrez okoli izločalne stome
od 4 mm od 7 mm. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s
premerom največ 15 mm. Načrtovana in izdelana je za krajši čas pritrditve na kožo (od osem ur do dva dni) ter
tako, da samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod

Samolepilni sloj preprečuje izločkom iz izločalne stome, da bi prišli v stik s peristomalno kožo in vpija njeno
odvečno vlago. Pri predvidenih pogojih uporabe se odstrani brez poškodb kože in puščanja ostankov lepila na
koži. Samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s poškodovano
kožo. V primeru dvoslojne osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli izločalne stome ali v kakršnem koli
drugem primeru predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije
za prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava,
označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev posamezne velike enodelne vrečke za urostomo na seznam medicinskih pripomočkov je
predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega
pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi velikimi enodelnimi vrečkami za urostomo.
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oprijemno površino. Varno pritrditev na kožo omogoča samolepilni sloj, ki je optimiziran za lažje odstranjevanje
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne
vrečke za urostomo, konveksne z dvoslojno osnovno ploščo in večjimi globinami ugreza.
Samolepilni sloj preprečuje izločkom iz izločalne stome, da bi prišli v stik s peristomalno kožo ter vpija njeno
odvečno vlago. Pri predvidenih pogojih uporabe se odstrani brez poškodb kože in puščanja ostankov lepila na
koži. Samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s poškodovano
kožo. V primeru dvoslojne osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli izločalne stome ali v kakršnem koli
drugem primeru predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije
za prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava,
označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev posamezne enodelne vrečke za urostomo, konveksne na seznam medicinskih pripomočkov je
predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega
pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi enodelnimi vrečkami za urostomo, konveksnimi.
Velika enodelna vrečka za urostomo, konveksna je v enem kosu, oblikovana za pritrditev na kožo okoli ugreznjene
izločalne stome in namenjena za uporabo kot zbiralnik za zbiranje urina po urostomiji. Načrtovana in izdelana je
tako, da se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem. Namenjena je za enkratno uporabo in sestavljena iz
vrečke, v katero je v zgornjem delu vgrajena konveksna površina, ki deluje kot osnovna plošča.
Zagotovljena je najmanj ena velika enodelna vrečka za urostomo, konveksna s prostornino (merjeno v skladu s
standardom SIST EN ISO 8670-2)vsaj 500 ml. Standardno je zagotovljena enodelna vrečka za urostomo, konveksna
z možnostjo izreza odprtine za izločalno stomo (»cut to fit«) najmanj do premera okrogle odprtine oziroma
dolžine male osi ovalne odprtine 35 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi velike enodelne vrečke za urostomo,
VELIKA ENODELNA VREČKA konveksne z drugimi možnostmi odprtine za izločalno stomo, kot je npr. predizrezana odprtina, prilagodljiva
ZA UROSTOMO,
odprtina.
KONVEKSNA
Vrečka je podolgovata z zaobljenimi robovi. Vrečka ima na celotni površini, ki se dotika telesa, mehko,
vodoodbojno oblogo, ki se ne lepi na kožo. Je vodotesna in ima vgrajen protipovratni sistem, ki preprečuje
povratni tok urina v urostomo. Spodnji konec vrečke ima izpust, ki omogoča priklop nočne drenažne vrečke in
drenažo urina večkrat na dan. Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih nočnih drenažnih
vrečk, da se doseže preverjena in varna kombinacija. Če mora biti v primeru priklopa nočne drenažne vrečke
uporabljen poseben priključni element (npr. poseben konektor), je v pakiranju enodelnih vrečk za urostomo,
konveksna priložen najmanj en tak element na 10 enodelnih vrečk za urostomo, konveksna.
Osnovna plošča je enoslojna. Prilagaja se premikom kože in se ne guba ter omogoča ugrez okoli izločalne stome
od 4 mm do 7 mm. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s
premerom največ 15 mm. Načrtovana in izdelana je za krajši čas pritrditve na kožo (od osem ur do dva dni) ter
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Osnovna plošča za izločalno stomo (v nadaljevanju osnovna plošča) ima ploščato površino, oblikovano za
pritrditev na kožo okoli izločalne stome in je namenjena za uporabo skupaj z vrečko za zbiranje blata ali urina (v
nadaljevanju vrečka). Vrečka se zamenja in odstrani, medtem ko omogoča osnovna plošča, ob uporabi pod
predvidenimi pogoji in za predvideni namen, večdnevno pritrditev, ne da bi bilo pri tem ogroženo zdravje ali
varnost uporabnika. Standardno je zagotovljen način pritrditve vrečke v izvedbi s prirobnico z vodotesnim
mehanskim zaklepnim mehanizmom. Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih vrečk, da se
doseže preverjena in varna kombinacija. Osnovna plošča je namenjena za enkratno uporabo in se lahko uporablja
tudi med kopanjem in tuširanjem.
Zagotovljene so najmanj tri osnovne plošče z notranjimi premeri prirobnice od vključno 32 mm. Korak med
premeri prirobnice je vsaj 6 mm. Največji notranji premer prirobnice je vsaj 70 mm. Standardno so zagotovljene
osnovne plošče z možnostjo izreza odprtine za izločalno stomo (»cut to fit«). Vsaj na osnovni plošči z največjim
notranjim premerom prirobnice je zagotovljena možnost izreza odprtine najmanj do premera okrogle odprtine
oziroma dolžine male osi ovalne odprtine 62 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjih dveh odstavkov so lahko na voljo tudi osnovne plošče z drugačnim
vodotesnim načinom pritrditve vrečke, kot npr. lepljen spoj, in osnovne plošče z drugimi možnostmi odprtine za
izločalno stomo, kot npr. predizrezana odprtina, prilagodljiva odprtina.
Osnovna plošča je enoslojna. Prilagaja se premikom kože in se ne guba. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko
okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s premerom največ 15 mm. Načrtovana in izdelana je za daljši čas
pritrditve na kožo (od dva dni do tri dni) ter tako, da samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim
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Dvodelne vrečke

tako, da samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod
oprijemno površino. Varno pritrditev na kožo omogoča samolepilni sloj, ki je optimiziran za lažje odstranjevanje.
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi velike enodelne
vrečke za urostomo, konveksne z dvoslojno osnovno ploščo in večjimi globinami ugreza.
Samolepilni sloj preprečuje izločkom iz izločalne stome, da bi prišli v stik s peristomalno kožo ter vpija njeno
odvečno vlago. Pri predvidenih pogojih uporabe se odstrani brez poškodb kože in puščanja ostankov lepila na
koži. Samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s poškodovano
kožo. V primeru dvoslojne osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli izločalne stome ali v kakršnem koli
drugem primeru predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije
za prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava,
označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev posamezne velike enodelne vrečke za urostomo, konveksne na seznam medicinskih
pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega
medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi velikimi enodelnimi vrečkami za urostomo,
konveksnimi.
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pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod oprijemno površino. Varno pritrditev na kožo omogoča
samolepilni sloj, optimiziran za visoko oprijemljivost in odpornost na erozijo.
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi osnovne plošče
z dvoslojno osnovno ploščo.
Samolepilni sloj preprečuje izločkom iz izločalne stome, da bi prišli v stik s peristomalno kožo in vpija njeno
odvečno vlago. Pri predvidenih pogojih uporabe se odstrani brez poškodb kože in puščanja ostankov lepila na
koži. Samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s poškodovano
kožo. V primeru dvoslojne osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru zagotavljanja dodatne pritrditve, brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli
izločalne stome ali v kakršnem koli drugem primeru predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi
pripomočki, so podane potrebne informacije za prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže
preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev posamezne osnovne plošče na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna
uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je
kompatibilen z zahtevanimi osnovnimi ploščami.
Osnovna plošča za izločalno stomo, konveksna (v nadaljevanju osnovna plošča) ima konveksno površino, je
oblikovana za pritrditev na kožo okoli ugreznjene izločalne stome in je namenjena za uporabo skupaj z vrečko za
zbiranje blata ali urina (v nadaljevanju vrečka). Vrečka se zamenja in odstrani, medtem ko omogoča osnovna
plošča, ob uporabi pod predvidenimi pogoji in za predvideni namen, večdnevno pritrditev, ne da bi bilo pri tem
ogroženo zdravje ali varnost uporabnika. Standardno je zagotovljen način pritrditve vrečke v izvedbi s prirobnico z
vodotesnim mehanskim zaklepnim mehanizmom. Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih
vrečk, da se doseže preverjena in varna kombinacija. Osnovna plošča je namenjena za enkratno uporabo in se
lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem.
Zagotovljene so najmanj tri osnovne plošče z notranjimi premeri prirobnice od vključno 36 mm. Korak med
premeri prirobnice je vsaj 7 mm. Največji notranji premer prirobnice je vsaj 55 mm. Standardno so zagotovljene
osnovne plošče z možnostjo izreza odprtine za izločalno stomo (»cut to fit«). Vsaj na osnovni plošči z največjim
notranjim premerom je zagotovljena možnost izreza odprtine najmanj do premera okrogle odprtine oziroma
dolžine male osi ovalne odprtine 42 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjih dveh odstavkov so lahko na voljo tudi osnovne plošče z drugačnim
vodotesnim načinom pritrditve vrečke, kot npr. lepljen spoj, in osnovne plošče z drugimi možnostmi odprtine za
izločalno stomo, kot npr. predizrezana odprtina, prilagodljiva odprtina.
Osnovna plošča je enoslojna. Prilagaja se premikom kože in se ne guba ter omogoča ugrez okoli izločalne stome
od 4 mm do 7 mm. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s
premerom največ 15 mm. Načrtovana in izdelana je za daljši čas pritrditve na kožo (od dva dni do tri dni) ter tako,
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da samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod oprijemno
površino. Varno pritrditev na kožo omogoča samolepilni sloj, optimiziran za visoko oprijemljivost in odpornost na
erozijo.
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi dvoslojne
osnovne plošče in osnovne plošče z večjimi globinami ugreza.
Samolepilni sloj preprečuje izločkom iz izločalne stome, da bi prišli v stik s peristomalno kožo ter vpija njeno
odvečno vlago. Pri predvidenih pogojih uporabe se odstrani brez poškodb kože in puščanja ostankov lepila na
koži. Samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s poškodovano
kožo. V primeru dvoslojne osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru zagotavljanja dodatne pritrditve, brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli
izločalne stome ali v kakršnem koli drugem primeru predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi
pripomočki, so podane potrebne informacije za prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže
preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo,...).
Pogoj za uvrstitev posamezne osnovne plošče na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna
uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je
kompatibilen z zahtevanimi osnovnimi ploščami.
Vrečka za kolostomo brez izpusta (v nadaljevanju vrečka) je v enem kosu z zaprtimi konci in namenjena za
uporabo skupaj z osnovno ploščo za izločalno stomo (v nadaljevanju osnovna plošča) s ploščato ali konveksno
površino, kot zbiralnik za blato po kolostomiji (blato je praviloma formirano). Vrečka se zamenja in odstrani, ko je
polna, medtem ko ostane osnovna plošča pritrjena več dni. Standardno je zagotovljen način pritrditve na osnovno
ploščo v izvedbi s prirobnico z vodotesnim mehanskim zaklepnim mehanizmom. Podane so vse potrebne
informacije za prepoznavanje ustreznih osnovnih plošč, da se doseže preverjena in varna kombinacija. Vrečka je
namenjena za enkratno uporabo in se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem.
Zagotovljena je najmanj ena vrečka s prostornino (merjeno v skladu s standardom SIST EN ISO 8670-2) od vključno
200 ml do vključno 310 ml ter notranjim premerom prirobnice od vključno 32 mm do vključno 60 mm in najmanj
tri vrečke s prostornino od vključno 450 ml do vključno 520 ml ter notranjimi premeri prirobnice od vključno
36 mm. Korak med premeri prirobnice je vsaj 7 mm. Največji notranji premer prirobnice je vsaj 65 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjih dveh odstavkov so lahko na voljo tudi vrečke z drugačnim vodotesnim
načinom pritrditve na osnovno ploščo, kot npr. lepljen spoj, in vrečke s prostornino in notranjimi premeri
prirobnice izven zahtevanih območij, vendar je prostornina večja od 100 ml.
Vrečka je podolgovata, z zaobljenimi robovi. Na celotni površini, ki se dotika telesa, ima mehko, vodoodbojno
oblogo, ki se ne lepi na kožo, je vodotesna in ima vgrajen filter.
Filter učinkovito nevtralizira vonjave, prepušča pline z namenom preprečevanja napihovanja vrečke. Izloček ne
uhaja skozi filter. Filter je med kopanjem in tuširanjem vodotesen, ali pa so v pakiranje vrečk vključeni potrebni
dodatki za zaščito filtra pred vdorom vode.
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Črevesna stomalna vrečka z izpustom (v nadaljevanju vrečka) je v enem kosu in namenjena za uporabo skupaj z
osnovno ploščo za izločalno stomo (v nadaljevanju osnovna plošča) s ploščato ali konveksno površino, kot zbiralnik

Če je v primeru zagotavljanja dodatne pritrditve okoli izločalne stome ali v kakršnem koli drugem primeru
predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije za prepoznavanje
takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za
uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev vrečk na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za
zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi
vrečkami.
Velika vrečka za kolostomo brez izpusta (v nadaljevanju vrečka) je v enem kosu z zaprtimi konci in namenjena za
uporabo skupaj z osnovno ploščo za izločalno stomo (v nadaljevanju osnovna plošča) s ploščato ali konveksno
površino, kot zbiralnik za večjo količino blata po kolostomiji (blato je praviloma formirano). Vrečka se zamenja in
odstrani, ko je polna, medtem ko ostane osnovna plošča pritrjena več dni. Standardno je zagotovljen način
pritrditve na osnovno ploščo v izvedbi s prirobnico z vodotesnim mehanskim zaklepnim mehanizmom. Podane so
vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih osnovnih plošč, da se doseže preverjena in varna
kombinacija. Vrečka je namenjena za enkratno uporabo in se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem.
Zagotovljene so najmanj tri vrečke s prostornino (merjeno v skladu s standardom SIST EN ISO 8670-2) vsaj 560 ml
in notranjimi premeri prirobnice od vključno 36 mm. Korak med premeri prirobnice je vsaj 7 mm. Največji notranji
premer prirobnice je vsaj 70 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjih dveh odstavkov so lahko na voljo tudi vrečke z drugačnim vodotesnim
načinom pritrditve na osnovno ploščo, kot je npr. lepljen spoj.
Vrečka je podolgovata, z zaobljenimi robovi. Na celotni površini, ki se dotika telesa, ima mehko, vodoodbojno
oblogo, ki se ne lepi na kožo, je vodotesna in ima vgrajen filter.
Filter učinkovito nevtralizira vonjave, prepušča pline z namenom preprečevanja napihovanja vrečke. Izloček ne
uhaja skozi filter. Filter je med kopanjem in tuširanjem vodotesen, ali pa so v pakiranje vrečk vključeni potrebni
dodatki za zaščito filtra pred vdorom vode.
Če je v primeru zagotavljanja dodatne pritrditve okoli izločalne stome ali v kakršnem koli drugem primeru
predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije za prepoznavanje
takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za
uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev vrečk na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za
zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi
vrečkami.
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Velika črevesna stomalna vrečka z izpustom (v nadaljevanju vrečka) je v enem kosu in namenjena za uporabo
skupaj z osnovno ploščo za izločalno stomo (v nadaljevanju osnovna plošča) s ploščato ali konveksno površino, kot
zbiralnik za večjo količino delno formiranega do tekočega blata iz črevesne stome. Vrečka se zamenja in odstrani
na eden do dva dni, medtem ko ostane osnovna plošča pritrjena več dni. Standardno je zagotovljen način
pritrditve na osnovno ploščo v izvedbi s prirobnico z vodotesnim mehanskim zaklepnim mehanizmom. Podane so
vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih osnovnih plošč, da se doseže preverjena in varna

za delno formirano do tekoče blato iz črevesne stome. Vrečka se zamenja in odstrani na eden do dva dni, medtem
ko ostane osnovna plošča pritrjena več dni. Standardno je zagotovljen način pritrditve na osnovno ploščo v izvedbi
s prirobnico z vodotesnim mehanskim zaklepnim mehanizmom. Podane so vse potrebne informacije za
prepoznavanje ustreznih osnovnih plošč, da se doseže preverjena in varna kombinacija. Vrečka je namenjena je za
enkratno uporabo in se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem.
Zagotovljeni sta najmanj dve vrečki s prostornino (merjeno v skladu s standardom SIST EN ISO 8670-2) od vključno
270 ml do vključno 420 ml in notranjima premeroma prirobnice od vključno 36 mm do vključno 60 mm ter
najmanj tri vrečke s prostornino od vključno 510 ml do vključno 650 ml in notranjimi premeri prirobnice od
vključno 36 mm. Večji notranji premer prirobnice je vsaj 60 mm. Korak med premeri prirobnice je vsaj 7 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjih dveh odstavkov so lahko na voljo tudi vrečke z drugačnim vodotesnim
načinom pritrditve na osnovno ploščo, kot npr. lepljen spoj, in vrečke s prostornino in notranjimi premeri
prirobnice izven zahtevanih območij, vendar je prostornina večja od 220 ml.
Vrečka je podolgovata z zaobljenimi robovi. Spodnji konec vrečke ima izpust za drenažo blata večkrat na dan.
Izpust je izdelan iz pralnega, hitro sušečega materiala in ima sistem za varovanje proti iztekanju. Če je za
zagotovitev varovanja proti iztekanju potrebna uporaba dodatnega elementa, je v pakiranju vrečk priloženo
zadostno število takih elementov. Vrečka ima na celotni površini, ki se dotika telesa, mehko, vodoodbojno oblogo,
ki se ne lepi na kožo, je vodotesna in ima vgrajen filter.
Filter učinkovito nevtralizira vonjave, prepušča pline z namenom preprečevanja napihovanja vrečke. Izloček ne
uhaja skozi filter. Filter je med kopanjem in tuširanjem vodotesen, ali pa so v pakiranje vrečk vključeni potrebni
dodatki za zaščito filtra pred vdorom vode.
Če je v primeru zagotavljanja dodatne pritrditve okoli izločalne stome ali v kakršnem koli drugem primeru
predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije za prepoznavanje
takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za
uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev vrečk na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za
zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi
vrečkami.
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Vrečka za urostomo (v nadaljevanju vrečka) je v enem kosu in je namenjena za uporabo skupaj z osnovno ploščo
za izločalno stomo (v nadaljevanju osnovna plošča) s ploščato ali konveksno površino, kot zbiralnik za zbiranje
urina po urostomiji. Vrečka se zamenja in odstrani na eden do dva dni, medtem ko ostane osnovna plošča
pritrjena več dni. Standardno je zagotovljen način pritrditve na osnovno ploščo v izvedbi s prirobnico z
vodotesnim mehanskim zaklepnim mehanizmom. Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih
osnovnih plošč, da se doseže preverjena in varna kombinacija. Vrečka je namenjena je za enkratno uporabo in se
lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem.
Zagotovljeni sta najmanj dve vrečki s prostornino (merjeno v skladu s standardom SIST EN ISO 8670-2) od vključno
290 ml do vključno 400 ml in notranjima premeroma prirobnice od vključno 32 mm. Korak med premeroma
prirobnice je vsaj 7 mm. Največji notranji premer prirobnice je vsaj 45 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjih dveh odstavkov so lahko na voljo tudi vrečke z drugačnim vodotesnim
načinom pritrditve na osnovno ploščo, kot npr. lepljen spoj, in vrečke s prostornino in notranjimi premeri
prirobnice izven zahtevanih območij.

kombinacija. Vrečka je namenjena le za enkratno uporabo in se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem.
Zagotovljene so najmanj tri vrečke s prostornino (merjeno v skladu s standardom SIST EN ISO 8670-2) vsaj 670 ml
ter notranjimi premeri prirobnice od vključno 45 mm. Korak med premeri prirobnice je vsaj 7 mm. Največji
notranji premer prirobnice je vsaj 70 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjih dveh odstavkov so lahko na voljo tudi vrečke z drugačnim vodotesnim
načinom pritrditve na osnovno ploščo, kot je npr. lepljen spoj.
Vrečka je podolgovata z zaobljenimi robovi. Spodnji konec vrečke ima izpust za drenažo blata večkrat na dan.
Izpust je izdelan iz pralnega, hitro sušečega materiala in ima sistem za varovanje proti iztekanju. Če je za
zagotovitev varovanja proti iztekanju potrebna uporaba dodatnega elementa, je v pakiranju vrečk priloženo
zadostno število takih elementov. Vrečka ima na celotni površini, ki se dotika telesa, mehko, vodoodbojno oblogo,
ki se ne lepi na kožo, je vodotesna in ima vgrajen filter.
Filter učinkovito nevtralizira vonjave, prepušča pline z namenom preprečevanja napihovanja vrečke. Izloček ne
uhaja skozi filter. Filter je med kopanjem in tuširanjem vodotesen, ali pa so v pakiranje vrečk vključeni potrebni
dodatki za zaščito filtra pred vdorom vode.
Če je v primeru zagotavljanja dodatne pritrditve okoli izločalne stome ali v kakršnem koli drugem primeru
predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije za prepoznavanje
takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za
uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev vrečk na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za
zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi
vrečkami.
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Vrečka je podolgovata z zaobljenimi robovi. Na celotni površini, ki se dotika telesa, ima mehko, vodoodbojno
oblogo, ki se ne lepi na kožo. Je vodotesna in ima vgrajen protipovratni sistem, ki preprečuje povratni tok urina v
urostomo. Spodnji konec vrečke ima izpust, ki omogoča priklop nočnega zbiralnika za seč in drenažo urina večkrat
na dan. Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih nočnih zbiralnikov za seč, da se doseže
preverjena in varna kombinacija. Če mora biti v primeru priklopa nočnega zbiralnika za seč uporabljen poseben
priključni element (npr. poseben konektor), je v pakiranju vrečk priložen najmanj en tak element na 10 vrečk.
Če je v primeru zagotavljanja dodatne pritrditve okoli izločalne stome ali v kakršnem koli drugem primeru
predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije za prepoznavanje
takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za
uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev vrečk na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za
zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi
vrečkami.
Velika vrečka za urostomo (v nadaljevanju vrečka) je v enem kosu in je namenjena za uporabo skupaj z osnovno
ploščo za izločalno stomo (v nadaljevanju osnovna plošča) s ploščato ali konveksno površino, kot zbiralnik za
zbiranje večje količine urina po urostomiji. Vrečka se zamenja in odstrani na eden do dva dni, medtem ko ostane
osnovna plošča pritrjena več dni. Standardno je zagotovljen način pritrditve na osnovno ploščo v izvedbi s
prirobnico z vodotesnim mehanskim zaklepnim mehanizmom. Podane so vse potrebne informacije za
prepoznavanje ustreznih osnovnih plošč, da se doseže preverjena in varna kombinacija. Vrečka je namenjena je za
enkratno uporabo in se lahko uporablja tudi med kopanjem in tuširanjem.
Zagotovljene so najmanj tri vrečke s prostornino (merjeno v skladu s standardom SIST EN ISO 8670-2) vsaj 600 ml
in notranjim premerom prirobnice od vključno 32 mm. Korak med premeroma prirobnice je vsaj 7 mm. Največji
notranji premer prirobnice je vsaj 60 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjih dveh odstavkov so lahko na voljo tudi vrečke z drugačnim vodotesnim
načinom pritrditve na osnovno ploščo, kot je npr. lepljen spoj.
Vrečka je podolgovata z zaobljenimi robovi. Na celotni površini, ki se dotika telesa, ima mehko, vodoodbojno
oblogo, ki se ne lepi na kožo. Je vodotesna in ima vgrajen protipovratni sistem, ki preprečuje povratni tok urina v
urostomo. Spodnji konec vrečke ima izpust, ki omogoča priklop nočnega zbiralnika za seč in drenažo urina večkrat
na dan. Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih nočnih zbiralnikov za seč, da se doseže
preverjena in varna kombinacija. Če mora biti v primeru priklopa nočnega zbiralnika za seč uporabljen poseben
priključni element (npr. poseben konektor), je v pakiranju vrečk priložen najmanj en tak element na 10 vrečk.
Če je v primeru zagotavljanja dodatne pritrditve okoli izločalne stome ali v kakršnem koli drugem primeru
predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije za prepoznavanje
takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za
uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
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PAS ZA STOMO

Irigacijski sistem za kolostomo deluje na osnovi gravitacije in je namenjen za večkratno uporabo v postopku
izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo. Sestavljajo ga rezervoar za vodo, cevčica in nastavek za vstavitev v
stomalno odprtino.
Rezervoar za vodo je zložljiv. Ima nastavek za obešanje in merilno skalo za merjenje volumna tekočine v
rezervoarju. Prostornina rezervoarja je od 1,5 do 2 litra. Na vrhu ima odprtino za polnjenje tekočine ter v
spodnjem delu priključeno cevčico.
Cevčica je gibka in se pri upogibanju ne stisne (anti-kink lastnosti). Ima prigrajen enoročni zapiralni mehanizem z
možnostjo regulacije pretoka tekočine ter prosti konec za priključitev nastavka za vstavitev v stomalno odprtino.
Zveza je razstavljiva za lažje čiščenje nastavka.
Nastavek za vstavitev v stomalno odprtino ima zaobljene robove, je izdelan iz mehkega materiala in oblikovan za
vstavitev v stomalno odprtino. Število nastavkov v pakiranju irigacijskega sistema za kolostomo zadostuje za
življenjsko dobo sistema za irigacijo

Enodelni rokavnik za irigacijo je v enem kosu, oblikovan za pritrditev na kožo okoli izločalne stome in namenjen
zbiranju in odvajanju tekočega blata v sanitarije med procesom izpiranja črevesa (irigacije). Namenjen je za
enkratno uporabo. Sestavljen je iz vrečke, v katero je v zgornjem delu vgrajena ploščata površina, ki deluje kot
osnovna plošča.
Zagotovljen je vsaj en enodelni rokavnik za irigacijo z daljšo stranico vrečke vsaj 80 cm. Standardno je zagotovljen
enodelni rokavnik za irigacijo s predizrezano odprtino za izločalno stomo (»pre-cut«) vsaj 35 mm.

IRIGACIJSKI SISTEM ZA
KOLOSTOMO

ENODELNI ROKAVNIK ZA
IRIGACIJO

1008

1022

Medicinski pripomočki za irigacijo

1003

Pogoj za uvrstitev vrečk na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsakega za
zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z zahtevanimi
vrečkami.
Pas za stomo (v nadaljevanju pas) je namenjen najmanj za pritrditev pritisne plošče za irigacijo ali za dodatno
pritrditev osnovne plošče za izločalno stomo z ravno ali konveksno naležno površino in/ali vrečke za kolostomo
brez izpusta, črevesne stomalne vrečke z izpustom, vrečke za urostomo, na kožo okoli izločalne stome. Uporablja
se lahko ves dan v njegovi celotni življenjski dobi, ki ni krajša od treh mesecev.
Zagotovljen je najmanj en pas z brezstopenjsko možnostjo nastavitve dolžine do najmanj 100 cm v
neobremenjenem stanju. Pas je elastičen in pralen.
Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih s pasom kompatibilnih medicinskih pripomočkov,
da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev pasu na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsaj enega s
pasom kompatibilnega medicinskega pripomočka.
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Enodelni rokavnik za irigacijo je v enem kosu, oblikovan za pritrditev na kožo okoli izločalne stome in namenjen
zbiranju in odvajanju tekočega blata v sanitarije med procesom izpiranja črevesa (irigacije). Namenjen je za
enkratno uporabo. Sestavljen je iz vrečke, v katero je v zgornjem delu vgrajena ploščata površina, ki deluje kot
osnovna plošča.
Zagotovljen je vsaj en enodelni rokavnik za irigacijo z daljšo stranico vrečke vsaj 80 cm. Standardno je zagotovljen
enodelni rokavnik za irigacijo s predizrezano odprtino za izločalno stomo (»pre-cut«) vsaj 35 mm.
Vrečka je vodotesna, prozorna, podolgovata, z odprtimi konci. Zgornji konec se odpre za enostaven dostop do
stomalne odprtine med postopkom irigacije in se lahko zapre z vgrajenim ali s priloženim zapiralom. Daljši spodnji
konec omogoča zbiranje in odvajanje tekočega blata v sanitarije. Če je za zapiranje spodnjega konca potrebna
uporaba dodatnega elementa, ki zagotavlja varovanje proti iztekanju, je v pakiranju enodelnih rokavnikov za
irigacijo priložen najmanj en tak element.
Osnovna plošča je načrtovana in izdelana tako, da samostojno ali v kombinaciji s pasom za stomo preprečuje
zatekanje izločka pod oprijemno površino. Prilagaja se premikom kože in ima samolepilni sloj za pritrjevanje na
kožo.
Če je v primeru zagotavljanja dodatne pritrditve okoli izločalne stome ali v kakršnem koli drugem primeru
predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije za prepoznavanje
takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za
uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).

Vrečka je vodotesna, prozorna, podolgovata, z odprtimi konci. Zgornji konec se odpre za enostaven dostop do
stomalne odprtine med postopkom irigacije in se lahko zapre z vgrajenim ali s priloženim zapiralom. Daljši spodnji
konec omogoča zbiranje in odvajanje tekočega blata v sanitarije. Če je za zapiranje spodnjega konca potrebna
uporaba dodatnega elementa, ki zagotavlja varovanje proti iztekanju, je v pakiranju enodelnih rokavnikov za
irigacijo priložen najmanj en tak element.
Osnovna plošča je načrtovana in izdelana tako, da samostojno ali v kombinaciji s pasom za stomo preprečuje
zatekanje izločka pod oprijemno površino. Prilagaja se premikom kože in ima samolepilni sloj za pritrjevanje na
kožo.
Če je v primeru zagotavljanja dodatne pritrditve okoli izločalne stome ali v kakršnem koli drugem primeru
predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije za prepoznavanje
takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za
uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pogoj za uvrstitev rokavnika za irigacijo na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev
vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z
zahtevanim enodelnim rokavnikom za irigacijo.
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Pritisna plošča za irigacijo (v nadaljevanju: pritisna plošča) ima ploščato površino, oblikovano za pritrditev na kožo
okoli izločalne stome s pomočjo pasu za stomo (v nadaljevanju: pas) in je namenjena za uporabo skupaj z
rokavnikom za irigacijo (v nadaljevanju: rokavnik). Načrtovana in izdelana je tako, da preprečuje zatekanje izločka
pod oprijemno površino. Lahko se uporabi večkrat, medtem ko je rokavnik namenjen za enkratno uporabo.
Pritrditev rokavnika na pritisno ploščo je izvedena s prirobnico z vodotesnim mehanskim zaklepnim mehanizmom
ali lepljenim spojem. Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih pasov in rokavnikov, da se
doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Zagotovljena je najmanj ena pritisna plošča z notranjim premerom prirobnice oziroma odprtine za izločalno stomo
vsaj 60 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi pritisne plošče z premerom prirobnice
oziroma odprtine za izločalno stomo, manjšo od 60 mm.
Pogoj za uvrstitev posamezne pritisne plošče na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna
uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je
kompatibilen z zahtevanimi pritisnimi ploščami.
Enodelna stomakapa je v enem kosu z zaprtimi konci, oblikovana za pritrditev na kožo okoli izločalne stome in
namenjena za uporabo za zaščito stomalne odprtine pred škodljivimi zunanjimi vplivi po opravljenem postopku
izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo. Načrtovana in izdelana je tako, da se lahko uporablja tudi med
kopanjem in tuširanjem. Namenjena je za enkratno uporabo in sestavljena iz vrečke, v katero je vgrajena ploščata
površina, ki deluje kot osnovna plošča.
Stomakapa nima koristne prostornine, oziroma njena prostornina (merjeno v skladu s standardom SIST EN ISO
8670-2) ni večja od 50 ml. Standardno je zagotovljena enodelna stomakapa z možnostjo izreza odprtine za
izločalno stomo (»cut to fit«) najmanj do premera okrogle odprtine oziroma dolžine male osi ovalne odprtine
50 mm.
Ob izpolnjenih zahtevah iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne stomakape z drugimi možnostmi
odprtine za izločalno stomo, kot je npr. predizrezana odprtina, prilagodljiva odprtina.
Vrečka je vodotesna z zaobljenimi robovi in ima vgrajen filter.
Filter učinkovito nevtralizira vonjave, prepušča pline z namenom preprečevanja napihovanja vrečke. Izloček ne
uhaja skozi filter. Filter je med kopanjem in tuširanjem vodotesen, ali pa so v pakiranje enodelnih stomakap
vključeni potrebni dodatki za zaščito filtra pred vdorom vode.
Osnovna plošča je enoslojna ter načrtovana in izdelana tako, da samostojno ali v kombinaciji z drugim
medicinskim pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod oprijemno površino. Prilagaja se premikom kože in

Pogoj za uvrstitev rokavnika za irigacijo na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev
vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je kompatibilen z
zahtevanim enodelnim rokavnikom za irigacijo.
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ČEP ZA STOMO

ZATESNITVENA PASTA

1005

1025

4 / 24. 1. 2020

Zatesnitvena pasta (v nadaljevanju pasta) je namenjena za zaščito kože in zagotavljanje ravne oprijemne površine
z zapolnjevanjem kožnih gub, vrzeli in drugih neravnih površin kože okoli izločalne stome, kar pripomore k
preprečevanju zatekanja izločka pod oprijemno površino osnovne plošče in s tem k podaljšanju časa pritrditve
osnovne plošče. Pasta se po preteku 48 ur zlahka odstrani s kože s toplo vodo in mehko krpo. Uporablja se skupaj

Št.

Čep za stomo je oblikovan za delno vstavitev v stomalno odprtino in namestitev preko nje ter je namenjen
zadrževanju izločka in zaščiti stomalne odprtine pred škodljivimi zunanjimi vplivi pri osebah, ki redno izvajajo
postopek izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo. V splošnem je načrtovan in izdelan za nekaj urno
namestitev (do 12 ur) ter uporabo tudi med kopanjem in tuširanjem. Namenjen je za enkratno uporabo. Sestavlja
ga čep dolžine vsaj 15 mm, pokrivna zaplata, ki omogoča prekritje izločalne odprtine premera vsaj do 35 mm, in
filter.
Pokrivna zaplata se prilagaja premikom kože in se ne guba. Ima zaobljene robove, v delu, ki se namesti preko
stomalne odprtine, mehko sluznici prijazno površino in samolepilni sloj za pritrjevanje na kožo.
Samolepilni sloj omogoča dober oprijem s kožo ter vpija ali prepušča odvečno vlago peristomalne kože.
Filter učinkovito nevtralizira vonjave in prepušča pline. Izloček ne uhaja skozi filter. Filter je med kopanjem in
tuširanjem vodotesen, ali pa so v pakiranje čepov za stomo vključeni potrebni dodatki za zaščito filtra pred
vdorom vode.

440 /

Dodatki

se ne guba. Ima oznake za izrez odprtine, ki so lahko okrogle ali ovalne oblike, z začetno odprtino s premerom
največ 20 mm. Načrtovana in izdelana je za krajši čas pritrditve na kožo (od osem ur do dva dni) ter tako, da
samostojno ali v kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom preprečuje zatekanje izločka pod oprijemno
površino. Varno pritrditev na kožo omogoča samolepilni sloj, ki je optimiziran za lažje odstranjevanje.
Ob izpolnjenih zahtevah za enoslojno osnovno ploščo iz prejšnjega odstavka so lahko na voljo tudi enodelne
stomakape z dvoslojno osnovno ploščo.
Samolepilni sloj omogoča dober oprijem s kožo ter vpija odvečno vlago peristomalne kože. Samostojno ali v
kombinaciji z drugim medicinskim pripomočkom omogoča oprijem tudi s poškodovano kožo. V primeru dvoslojne
osnovne plošče drugi samolepilni sloj prepušča vlago.
Če je v primeru brazgotin, neravnih predelov ali poškodovane kože okoli izločalne stome ali v kakršnem koli
drugem primeru predvidena uporaba skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, so podane potrebne informacije
za prepoznavanje takih medicinskih pripomočkov, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava,
označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo,...).
Pogoj za uvrstitev posamezne enodelne stomakape na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna
uvrstitev vsakega za zagotovitev varnega delovanja potrebnega drugega medicinskega pripomočka, ki je
kompatibilen z zahtevanimi enodelnimi stomakapami.
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PRAH ZA NEGO STOME

ZATESNITVENI OBROČEK
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Zatesnitveni obroček (v nadaljevanju obroček) je namenjen za zaščito poškodovane kože in za zagotavljanje ravne
oprijemne površine z zapolnjevanjem kožnih gub, vrzeli in drugih neravnih površin kože okoli izločalne stome, kar
pripomore k preprečevanju zatekanja izločka pod oprijemno površino osnovne plošče in s tem k podaljšanju časa
pritrditve osnovne plošče. Z vpijanjem odvečne vlage ustvarja ustrezno okolje za zdravljenje poškodb kože. Ob
uporabi pod predvidenimi pogoji in za predvideni namen omogoča najmanj dvodnevno pritrditev, ne da bi bilo pri
tem ogroženo zdravje ali varnost uporabnika. Uporablja se skupaj z enodelnimi vrečkami za zbiranje blata ali urina
in osnovnimi ploščami za izločalno stomo. Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih vrečk
in osnovnih plošč, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za uporabo,
oglaševalsko gradivo, ...). Obroček je namenjen za enkratno uporabo in se lahko uporablja tudi med kopanjem in
tuširanjem.
Debelina obročka je več kot 2 mm, zunanji premer je večji od 40 mm. Notranja odprtina obročka se lahko
poljubno prilagaja velikosti izločalne stome najmanj v območju premerov od 19 mm do 60 mm. Na voljo je lahko
tudi več obročkov z enim ali več različnimi premeri notranjih odprtin v zahtevanem območju. Obroček se lahko
tudi trga na poljubno velike kose in razporedi na ustrezno mesto.
Pogoj za uvrstitev obročka na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsaj enega z
obročkom kompatibilnega medicinskega pripomočka.

Prah za nego stome (v nadaljevanju prah) je namenjen za uporabo pri razdraženi koži in rosečih poškodbah kože
okoli izločalne stome. Z vpijanjem odvečne vlage ohranja kožo suho. Uporablja se skupaj z enodelnimi vrečkami za
zbiranje blata ali urina in osnovnimi ploščami za izločalno stomo. Lahko se nanaša neposredno okoli izločalne
stome in/ali na kožo pod oprijemno površino osnovne plošče. Podane so vse potrebne informacije za
prepoznavanje ustreznih vrečk in osnovnih plošč, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava,
označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Največja količina posameznega pakiranja prahu je 50 g.
Pogoj za uvrstitev prahu na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsaj enega s
prahom kompatibilnega medicinskega pripomočka.

z enodelnimi vrečkami za zbiranje blata ali urina in osnovnimi ploščami za izločalno stomo. Podane so vse
potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih vrečk in osnovnih plošč iz prejšnjega stavka, da se doseže
preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Pasta je na voljo v tubi, iz katere se iztisne na želeno mesto, ali v traku/obročku, ki se lahko trga na poljubno velike
kose in razporedi na ustrezno mesto. Največja količina posameznega pakiranja je 100 g.
Pogoj za uvrstitev paste na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsaj enega s
pasto kompatibilnega medicinskega pripomočka.
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ZAŠČITNI FILM

ODSTRANJEVALEC LEPIL

1038

1039

Št.

NOČNA URINSKA
DRENAŽNA VREČKA

442 /

1037

Nočna urinska drenažna vrečka je oblikovana za uporabo skupaj z enodelnimi ali dvodelnimi vrečkami za
urostomo (v nadaljevanju vrečka za urostomo) in namenjena za drenažo urina. Podane so vse potrebne
informacije za prepoznavanje ustreznih vrečk za urostomo iz prejšnjega stavka, da se doseže preverjena in varna
kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...). Sestavljena je iz vrečke z
izpustom, ki ima na vrhu prigrajeno cevčico za povezavo z vrečko za urostomo.
Vrečka z izpustom je vodotesna, ima prostornino od vključno 1500 ml, merilno skalo za merjenje količine urina in
možnost pritrditve na posteljo. Izpust ima ustrezen zapiralni mehanizem. Če zapiralni mehanizem ni sestavni del
vrečke z izpustom, je vključen ali priložen pakiranju nočnih urinskih drenažnih vrečk.
Cevčica dolžine najmanj 900 mm je gibka in se pri upogibanju ne stisne (anti-kink lastnosti). Prosti konec omogoča
priklop na izpust vrečke za urostomo. Če mora biti v primeru priklopa nočne urinske drenažne vrečke uporabljen
poseben priključni element (npr. poseben konektor), je ta vključen v pakiranju vrečk za urostomo.
Pogoj za uvrstitev nočne urinske drenažne vrečke na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna
uvrstitev vsaj ene z nočno urinsko drenažno vrečko kompatibilne vrečke za urostomo.
Zaščitni film je namenjen za uporabo v primeru poškodovane ali občutljive kože. Na povrhnjici kože zagotavlja
tanek zaščitni sloj, ki prepušča zrak in vlago ter ščiti kožo pred škodljivimi vplivi izločkov iz izločalnih stom in lepili
za pritrjevanje osnovnih plošč. Ob uporabi pod predvidenimi pogoji in za predvideni namen učinkovito ščiti kožo
najmanj dva do tri dni, ne da bi bilo pri tem ogroženo zdravje ali varnost uporabnika. Odstranjuje se z vodo ali
neodišavljeno milnico in mehko krpo. Uporablja se skupaj z enodelnimi vrečkami za zbiranje blata ali urina in
osnovnimi ploščami za izločalno stomo. Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih vrečk in
osnovnih plošč iz prejšnjega stavka, da se doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo
za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...). Zaščitni film je namenjen za enkratno uporabo.
Na voljo je kot tekočina, ki se razprši po koži, ali v obliki robčka, s katerim se nanese na kožo. Največja količina
posameznega pakiranja je 75 ml oziroma 50 kosov (en kos ustreza 1,67 ml).
Pogoj za uvrstitev zaščitnega filma na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsaj
enega z zaščitnim filmom kompatibilnega medicinskega pripomočka.
Odstranjevalec lepil je namenjen za lažje odstranjevanje pripomočkov za oskrbo izločalnih stom, prilepljenih na
površino kože, in odstranjevanju ostankov njihovih lepil na koži. Uporaba odstranjevalca lepil zmanjša možnost
poškodb povrhnjice kože pri tanki in občutljivi koži.
Podane so vse potrebne informacije za prepoznavanje ustreznih pripomočkov za oskrbo izločalnih stom, da se
doseže preverjena in varna kombinacija (izjava, označevanje, navodilo za uporabo, oglaševalsko gradivo, ...).
Na voljo je kot tekočina, ki se razprši po koži ali v obliki robčka, s katerim se nanese na kožo. Največja količina
posameznega pakiranja je 75 ml oziroma 100 kosov (en kos ustreza 1,67 ml).
Pogoj za uvrstitev odstranjevalca lepil na seznam medicinskih pripomočkov je predhodna ali sočasna uvrstitev vsaj
enega z odstranjevalcem lepil kompatibilnega medicinskega pripomočka.

Stran

4 / 24. 1. 2020
Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
112.

Akt o spremembah Splošnega akta
o načinu izvajanja zagovorništva otrok,
organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka
v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu
dela strokovnega sveta

Na podlagi šestega odstavka 25.a člena Zakona o varuhu
človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno
besedilo) je Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Varuh) sprejel

AKT
o spremembah Splošnega akta o načinu
izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji
zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo
ter nalogah, sestavi in načinu dela
strokovnega sveta
1. člen
Spremenita se tretji in četrti odstavek 7. člena Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji
zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah,
sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS,
št. 44/18, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt) tako, da se
glasita:
»Kandidat se uvrsti na seznam zagovornikov po opravljenem teoretičnem delu usposabljanja, po programu in postopku,
ki ga določi Varuh na predlog strokovnega sveta.
Zagovornik deluje pod mentorstvom koordinatorja do
opravljenega preizkusa znanja za zagovornike. Zagovornik
se pred dodelitvijo prvega primera udeleži dveh supervizij in
dveh intervizij. Uspešno zaključen prvi primer je podlaga za
opravljanje preizkusa znanja.«.
2. člen
V sedmem odstavku 20. člena Splošnega akta se beseda
»dela« nadomesti z besedo »del«.
3. člen
V petem odstavku 24. člena Splošnega akta se številka
»6.7« nadomesti s številko »10«, beseda »točke« pa z besedo
»točk«.
Sedmi odstavek 24. člena Splošnega akta se spremeni
tako, da se glasi:
»Materialni stroški, ki lahko nastanejo ob srečanju z otrokom, in potni stroški, se obračunavajo v neto znesku, vse ostale
vrednosti iz tega člena pa so določene v bruto vrednosti. Njihove spremembe se lahko spremenijo z letnim finančnim načrtom
Varuha za zagovorništvo.«
4. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0101-1/2020-1-LO
Ljubljana, dne 17. januarja 2020
Peter Svetina
varuh človekovih pravic
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Odločba o priznanju naravne mineralne vode
HEBA NATURAL

Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, izdaja na predlog
podjetja Heba d. o. o., Industrijska zona b.b., 17520 Bujanovac,
Republika Srbija, ki jo zastopa direktor Zoran Stojanović, na
podlagi 85. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in
21. člena Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/04, 75/05 in 45/08 – ZKme-1)
v zadevi priznanja označbe naravna mineralna voda naslednjo

ODLOČBO
o priznanju naravne mineralne vode
HEBA NATURAL
Voda iz izvira Heba B v Bujanovcu, Republika Srbija, ki
se polni pod imenom HEBA NATURAL, se prizna kot naravna
mineralna voda.
Št. 007-363/2019/2
Ljubljana, dne 15. januarja 2020
EVA 2019-2330-0116
Dr. Janez Posedi
generalni direktor
Uprave Republike Slovenije za varno
hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin

114.

Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje
na dan 1. 1. 2020

Na podlagi 45. člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02), Pravilnika
o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev (Uradni list
RS, št. 83/02, 94/02), Odločbe EU o izvzemu nekaterih vrst
(Commission Decision 2005/871/EC), Pravilnika o pogojih za
odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah »znano
poreklo« in »izbran« in o seznamu gozdnih semenskih objektov (Uradni list RS, št. 91/03), Pravilnika o pogojih in postopku
za odobritev gozdnih semenskih objektov, namenjenih pridelovanju gozdnega reprodukcijskega materiala v kategorijah
»kvalificiran« in »testiran« (Uradni list RS, št. 19/04), Odredbe
o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev (Uradni list RS,
št. 4/10, 5/10) objavlja Gozdarski inštitut Slovenije

SEZNAM
gozdnih semenskih objektov –
stanje na dan 1. 1. 2020
Ljubljana, dne 17. januarja 2020
Direktor
Gozdarskega inštituta Slovenije
dr. Primož Simončič

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Zap. Št.

1
2
206
419
3
4
5
6
287
292
293
7
150
152
279
282
359
367
368

SI Acer monspenssulanum L.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

347

352
313
11
398
395
12
295
308
349
350
360

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2

7,0352
0,0313
0,0011
3,0389
5,0386
0,0012
1,0295
1,0308
1,0349
1,0350
1,0360

7,0347

2,0366
2.0400
4,0187
4,0365
5,0127
5,0158
6,0109
6,0110
6,0133
6,0169
6,0233
6,0241
6,0246
6,0356
6,0357
0,0008
0,0144
0,0009
0,0311
0,0312

1,0393

45.31N

46.33N
46.32N
46.13N
46.18N
45.45N
46.02N
45.58N
45.51N
45.37N
45.38N
45.52N
45.52N
45.30N
45.48N
45.43N
45.25N - 46.53N
45.47N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N

46.18N

Lipica
45.40N
Slovenija
45.25N - 46.53N
Slovenija
45.25N - 46.53N
Formile - ostrolistni javor
46.17N
Kurji strah - ostrolistni javor
46.01N
Slovenija
45.25N - 46.53N
Atelšek
46.24N
Trčevo
46.30N
Kugovnik
46.25N
Visočnik
46.23N
Planinca 2
46.25N

Zanigrad

Smolarjevo
Miheličevo - jelka
Kržine - Dolenja vas
Marinšek
Jelovški boršt
Grmače
Predmeja
Nanos
Leskova dolina
Draga-Sibirija
Repnik
Suha reber
Banja Loka
Kosler
Jelenov žleb
Slovenija
Kregolišče
Slovenija
Slovenija
Slovenija

Petkovo - bela jelka

13.53E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
15.37E
15.36E
13.23E - 16.36E
14.53E
14.49E
14.53E
14.53E
14.13E

13.55E

15.20E
15.15E
14.12E
14.52E
15.05E
14.49E
13.52E
14.02E
14.28E
14.41E
14.35E
14.12E
14.54E
14.38E
14.40E
13.23E - 16.36E
13.45E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E

14.43E

400
0-2864
0-2864
550-970
500-600
0-2864
940-1100
950-1200
1240
1100
1000-1250

350

469-611
795-1005
430-520
410
250
360
1000
900
740-800
860-1000
550-600
450
340-420
630
1000
0-2864
280
0-2864
0-2864
0-2864

610 - 1170

1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1

2

0,80
/
/
208
6,63
/
2,72
23,43
9,92
33,47
5,70

1,74

16,47
16,38
5,90
22,93
25,44
6,72
10
6
102,57
7,33
9,70
7,11
15,75
11,89
18,38
/
2
/
/
/

91,94

2
3
3
1
1
3
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3

1

7.2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2

1

/
genetski monitoring
/
/
/
/
/
/
/
gozdni genski rezervat
/
/
/
/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
sajeno pred II.SV
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
z omejenim lesnopr. pom.,
gozdni genski rezervat
puljenke iz okoliških gozdov
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
gozdni genski rezervat
gozdni genski rezervat
/
1
/
/
1
1
/
5,051
1
5,064
5,065
6,001

4,006

Luče

Sežana
/
/
Poljčane
Brežice
/
Ljubno ob Savinji
Črna na Koroškem
Ljubno
Ljubno
Radovljica

Koper

Podvelka
Ribnica na Pohorju
Železniki
Gornji Grad
Novo mesto
Šmartno
Ajdovščina
Ajdovščina
Loška dolina
Loški potok
Velike Lašče
Logatec
Kostel
Ribnica
Ribnica
/
Komen
/
/
/

Podvolovljek

Bazovica (2458)
/
/
Studenice
Osredek
/
Ter (0914)
Podpeca
Ter
Ter
Begunje

Podpeč

Lehen (0822)
Hudi Kot (824)
Dolenja vas
Bočna
Jurka vas
Šmartno
Stomaž
Podkraj
Leskova dolina
Draga
Osolnik
Gor. Logatec
Suhor
Slemena (1614)
Dane (1628)
/
Volčji Grad
/
/
/

Nazarje

Sežana
/
/
Maribor
Brežice
/
Nazarje
Slovenj Gradec
Nazarje
Nazarje
Bled

Sežana

Maribor
Slovenj Gradec
Kranj
Nazarje
Novo mesto
Ljubljana
Tolmin
Tolmin
Postojna
Kočevje
Ljubljana
Ljubljana
Kočevje
Kočevje
Kočevje
/
Sežana
/
/
/

Luče

Sežana
/
/
Haloze
Brežice
/
Ljubno
Črna
Gornji Grad
Gornji Grad
Radovljica

Koper

Podvelka
Radlje ob Dravi
Škofja Loka
Gornji Grad
Straža
Litija
Predmeja
Ajdovščina
Stari trg
Travna gora
Škofljica
Logatec
Kočevska reka
Ribnica
Ribnica
/
Sežana
/
/
/
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Acer monspenssulanum L.
Acer obtusatum Waldst. et Kit.
Acer platanoides L.
Acer platanoides L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.

Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill.
Abies cephalonica Loud.
Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindl.
Acer campestre L.
Acer monspenssulanum L.

SI Abies alba Mill.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

366
416
187
365
127
158
109
110
133
169
233
241
246
356
357
8
144
9
311
312

Št.

409

/
/
Slovenj Gradec
Radlje ob Dravi
/
/
/
/
Idrija
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
/
Bohinj
Bohinj
Ljubno
Luče
Bohinj
Tržič
Tržič

Država

/
/
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
/
/
/
/
Tolmin
Postojna
Postojna
/
Bled
Bled
Nazarje
Nazarje
Bled
Kranj
Kranj

Vrsta

/
/
Pameče
Orlica
/
/
/
/
Idrijski log
Snežnik
Ilirska Bistrica
/
Selo pri Bledu
Nemški Rovt
Radmirje
Logarska dolina
Selo pri Bledu
Lom pod Storžičem
Podljubelj

C

Kategorija

/
/
Slovenj Gradec
Ribnica na Pohorju
/
/
/
/
Idrija
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
/
Bohinj
Bohinj
Ljubno
Solčava
Bohinj
Tržič
Tržič

D

Ident. številka

/
/
1
5
/
/
/
/
1
1
5,050
/
1
2
5,047
5,048
1
5,074
1
5,088, 5,089,
5,090
5,073
5
5,008, 5,009
5,072
1
1
1
1
1
1
1
5,034
1
5,068
5,069
/
1
/
/
/

E

Provenienca

ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
gozdni genski rezervat
gozdni genski rezervat
/
/
/
/

F
Zemljepisna
širina

2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

G
Zemljepisna
dolžina

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

H
Nadmorska
višina (m)

3
3
1
1
3
3
3
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

I

Tip
/
/
5,06
17,39
/
/
/
/
25
109,90
5,40
/
5,6
26,13
32,92
8,75
34,00
16,00
10,00

J
Površina (ha)

1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

K
Izvor

187-2864
265-1543
880
560-690
124-980
190-1674
126-1181
108-1796
600-700
1200
1160
1-1295
1150
1200
450-500
950
1250-1325
910-1300
810-1020

L
Izvor podrobneje

13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
15.08E
15.15E
14.39E - 16.36E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E
13.40E - 15.10E
14.03E
14.24E
14.21E
13.29E - 14.26E
14.06E
14.03E
14.51E
14.37E
14.06E
14.23E
14.16E

M
Namen

46.09N - 46.38N
46.21N - 46.40N
46.32N
46.32N
45.25N - 46.53N
45.54N - 46.07N
45.42N - 46.07N
45.29N - 46.10N
45.58N
45.35N
45.34N
45.25N - 46.11N
46.17N
46.16N
46.19N
46.25N
46.17N
46.21N
46.25N

N
Opombe

Alpska
Pohorska
Podlesko
Vinšek - jelka
Predpanonska
Predalpska
Preddinarska
Dinarska
Idrija - Pevc
Udnik
Rakitni vrh
Submediteranska
Kokra-Selska planina
Konjske Ravne
Cigonca - Radmirje
Gradiško
Martinček
Grebenc
Potočnikov graben

O
Lastništvo

1,0001
2,0002
2,0206
2.0403
3,0003
4,0004
5,0005
6,0006
6,0287
6,0292
6,0293
7,0007
1,0150
1,0152
1,0279
1,0282
1,0359
1,0367
1,0368

P
Občina

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

R
Katatstrska
občina

B

444 /

Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.

S
Območna
enota ZGS

A

Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Š
Krajevna
enota ZGS
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SI Acer pseudoplatanus L.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

381

363
235
250
394
170
171
306
116
121
205
413
397

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI Alnus glutinosa Gaertn.

SI Alnus glutinosa Gaertn.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

209
231
285
304
423
314
13

190

191

186
189
14
315
15
16
65
376
299
227
240
245
316
17
264
310
317
318
20
21
22
247
273
297
23
24

Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus incana Moench.
Alnus viridis (Chaix) Lam. Dc.
Betula pendula Roth.
Betula pubescens Ehrh.
Carpinus betulus L.
Carpinus betulus L.
Carpinus betulus L.
Carpinus betulus L.
Carpinus betulus L.
Carpinus betulus L.
Carpinus orientalis Mill.
Castanea sativa Mill.
Castanea sativa Mill.
Castanea sativa Mill.
Celtis australis L.
Cercis siliquastrum L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.

Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer tataricum L.
Alnus glutinosa Gaertn.

SI Acer pseudoplatanus L.

SI Acer pseudoplatanus L.

179

180

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

SI Acer pseudoplatanus L.
SI Acer pseudoplatanus L.
SI Acer pseudoplatanus L.

294
296
358

Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

SI Acer pseudoplatanus L.

371

2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

2
2
2
2
1
1
1

2

2

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

1

1
1
1

1

4,0186
3,0189
0,0014
0,0315
0,0015
0,0016
0,0065
0,0376
3,0299
4,0227
4,0240
6,0245
0,0316
0,0017
3,0264
3,0310
0,0317
0,0318
1,0020
2,0021
3,0022
3,0247
3,0273
3,0297
4,0023
5,0024

3,0191

3,0190

4,0209
6,0231
6,0285
6,0304
2.0407
0,0314
0,0013

4,0180

4,0179

3,0363
4,0235
4,0250
5,0385
6,0170
6,0171
6,0306
0,0116
0,0121
2,0205
2,0397
3,0388

2,0381

2,0294
2,0296
2,0358

1,0371

Golnik
Semenska plantaža Pince
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Loka ob kanalu
Pri mostecu
Vrhnika - Košace
Kropivnica
Mozelj
Slovenija
Slovenija
Škrbec
Šentovec
Slovenija
Slovenija
Alpska
Pohorska
Predpanonska
Ženčaj
Plešivica - Veliki vrh
Grabšinci
Predalpska
Preddinarska

Kopanje

Babiščica

Boč - Formole
Turjak
Idrija - Pevc
Javornik - Grubeljski grič
Nehnik - g.javor
Slovenija
Slovenija

Grofov štant

Murski gozd - javor
Kropivnica
Krašica
Kurji strah - gorski javor
Draga-Debeli vrh
Draga
Stara hiša
Golobinjek
Bohor
Podlesko
Prevolovo - gorski javor
Formile - gorski javor
Jelenova jama-Konjiška
gora

Pernice - gorski javor

Jagerska peč
Uršnik
Lazijenk

Navršnik

46.19N
46.29N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
46.28N
46.41N
45.58N
46.09N
45.36N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.42N
46.25N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
46.09N - 46.38N
46.21N - 46.40N
45.25N - 46.53N
46.16N
46.22N
46.31N
45.54N - 46.07N
45.42N - 46.07N

46.35N

46.35N

46.17N
45.52N
45.58N
45.45N
46.39N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N

46.20N

46.20N

46.29N
46.09N
46.17N
46.01N
45.41N
45.39N
45.42N
46.04N
46.04N
46.32N
46.38N
46.17N

46.38N

46.27N
46.36N
46.37N

46.32N

14.21E
16.34E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
15.45E
16.22E
14.17E
14.55E
14.55E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
15.12E
15.35E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
14.39E - 16.36E
15.44E
15.45E
16.01E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E

16.23E

16.22E

15.38E
14.37E
14.03E
14.19E
15.07E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E

15.23E

15.22E

16.32E
14.55E
14.57E
15.36E
14.38E
14.42E
14.20E
15.25E
15.28E
15.08E
15.09E
15.37E

15.07E

15.24E
15.05E
15.08E

14.57E

440
157
0-2864
0-2864
0-2864
0-2864
0-2864
240-250
200-222
300
325-350
470
0-2864
0-2864
520
300
0-2864
0-2864
187-2864
265-1543
124-980
460-610
212-374
230-320
190-1674
126-1181

167

167

630-750
550
600-700
900-1000
750
0-2864
0-2864

701-800

800

153
325-350
870
500-600
880-1040
920-1060
800-850
950
800-970
880
500
550-970

600-850

1250
350-550
415-470

550-608

2
3
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1

2

2

2
2
2
2
2
1
1

2

2

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
1
1

1

2,82
1,05
/
/
/
/
/
0,97
17,3
6
9,55
21,42
/
/
23
0,39
/
/
/
/
/
5,90
48,84
7,17
/
/

30,26

30,98

30,66
29,74
25
13,95
10
/
/

1,54

0,75

18,32
9,55
7,7
6,63
13,73
28,48
58,50
1,80
55,00
5,06
5
208

30

42,24
8,14
0,46

4,83

1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
3
3
1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
3
3

1

1

1
1
1
1
1
3
3

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

/
3.1 revir Polana
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/
/
/
/
/
/
/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/

/

1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2

1

1

1
1
1
1
1
2
2

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
/
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu

gozdni genski rezervat

/

/
/
/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
gozdni genski rezervat
/
/
/

/

/
/
/

/

1
5,056
1
1
5
/
/
5,081, 5,082,
5,083, 5,084,
5,085
5,081, 5,082,
5,083, 5,084,
5,085
5,006, 5,007
1
/
/
/
/
/
5,075
1
1
5,033
1
/
/
5,041
5,055
/
/
/
/
/
1
1
5,053
/
/

1

1

1
5,052
5,070
5,076, 5,077,
5,078, 5,079
1
5,033
1
1
1
1
1
1
1
1
5,092
1

1

Kranj
Velika Polana
/
/
/
/
/
Straše
Kobilje
Vrhnika
Zagorje
Kočevje
/
/
Semič
Slovenska Bistrica
/
/
/
/
/
Rogatec
Cirkulane
Sv. Jurij ob Ščavnici
/
/

Velika Polana

Velika Polana

Rogaška Slatina
Velike Lašče
Idrija
Postojna
Muta
/
/

Slovenske Konjice

Slovenske Konjice

Lendava
Zagorje
Nazarje
Brežice
Loški potok
Loški potok
Postojna
Šetjur pri Celju
Šetjur pri Celju
Slovenj Gradec
Muta
Poljčane

Pernice

Slovenska Bistrica
Dravograd
Radlje ob Dravi

Ravne na Koroškem

Golnik
Petišovci
/
/
/
/
/
Loka pri Rošnji (709)
Kobilje
Stara Vrhnika
Kolovrat
Mozelj
/
/
Štrekljevec
Šentovec
/
/
/
/
/
Strmec
Veliki Vrh
Kokolanjščak
/
/

Mala Polana

Mala Polana

Preloge, Slovenske
Konjice
Čača vas
Turjak
Idrijski log
Trnje
Mlake
/
/

Preloge

Pince
Kolovrat
Pusto polje
Osredek
Draga
Draga
Trnje
Golobinjek
Šentvid pri Planini
Pameče
Branik (788)
Studenice

Zgornja Gortina

Kot
Danijel pri Trbonjah
Zgornja Gortina

Navrški vrh (894)

Kranj
Murska Sobota
/
/
/
/
/
Maribor
Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Kočevje
/
/
Novo mesto
Maribor
/
/
/
/
/
Celje
Maribor
Murska Sobota
/
/

Murska Sobota

Murska Sobota

Celje
Ljubljana
Tolmin
Postojna
Slovenj Gradec
/
/

Celje

Celje

Murska Sobota
Ljubljana
Nazarje
Brežice
Kočevje
Kočevje
Postojna
Brežice
Brežice
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Maribor

Slovenj Gradec

Maribor
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec

Slovenj Gradec

Kranj
Lendava
/
/
/
/
/
Maribor
Lendava
Vrhnika
Zagorje
Rog
/
/
Črmošnjice
Slovenska Bistrica
/
/
/
/
/
Rogaška Slatina
Ptuj
Radenci
/
/

Lendava

Lendava

Rogaška Slatina
Škofljica
Idrija
Postojna
Radlje ob Dravi
/
/

Slovenske Konjice

Slovenske Konjice

Murska Sobota
Zagorje
Nazarje
Brežice
Draga
Draga
Postojna
Senovo
Senovo
Slovenj Gradec
Radlje ob Dravi
Haloze

Radlje ob Dravi

Dravograd Prevalje
Slovenska Bistrica
Dravograd
Radlje

Uradni list Republike Slovenije
Št.

4 / 24. 1. 2020 /
Stran

445

SI
SI
SI
SI

SI Fagus sylvatica L.

SI
SI
SI
SI
SI

SI Fraxinus angustifolia Vahl.

SI Fraxinus angustifolia Vahl.
SI Fraxinus angustifolia Vahl.
SI Fraxinus excelsior L.

SI Fraxinus excelsior L.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

216
222
391
111

128

135
136
143
319
27

106

140
218
28

382

242
141
254
414
193
195
399
177
178
224
234
276
422
320
321
29
210

361

L.
L.
L.
L.

Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Ilex aquifolium L.
Juglans regia L.
Juglans regia L.
Laburnum alpinum (Mill.)
SI
Presl.
Laburnum alpinum (Mill.)
SI
Presl.

Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Fagus sylvatica L.
Ficus carica L.
Fraxinus angustifolia Vahl.

Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

0,0322

1,0361

1

4,0242
0,0141
2,0254
2,0398
3,0193
3,0195
3,0390
4,0177
4,0178
4,0224
4,0234
4,0276
2.0406
0,0320
0,0321
0,0029
4,0210

2,0382

0,0140
3,0218
0,0028

0,0106

6,0135
7,0136
7,0143
0,0319
0,0027

6,0128

5,0216
5,0222
5,0383
6,0111

4,0228

1

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

1

1
2
1

1

2
2
2
1
1

2

2
2
2
2

2

2,0119
3,0272
3,0274
3,0298
4,0175
4,0185

1,0157

Planinca 1

Slovenija

Rakovnik
Odolina
Radlje
Prevolovo - veliki jesen
Črni log
Logarnica
Formile - veliki jesen
Čretevž
Vratca-Konjiška gora
Brezje - Grofija
Kropivnica
Petelinjek
Nehnik - vel. jesen
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Zidanšek

Pernice - veliki jesen

Dragonja
Krakovo - Kostanjevica
Slovenija

Orlovšček

Gomance
Dletvo
Poklarija
Slovenija
Slovenija

Pri studencu

Gorjanci - Kozarje
Ustraški boršt (Cerov log)
Kurji strah - bukev
Nanos

Turje

Sabansko bukovje
Vrhovški boršt
Gorjanci - Strmec
Dinarska
Rog
Udnik
Javornik - Grubeljski grič
Submediteranska
Gomila - Čezsoča
Planina Mangart
Gospodova hosta-Krma
Kurja dolina-Kamniška
Bistrica
Osankarica
Bukovjek
Šoljak
Pri mostecu
Temenjak
Blegoš - Prva ravan

46.25N

45.25N - 46.53N

46.09N
45.35N
46.37N
46.38N
46.36N
46.30N
46.17N
46.21N
46.20N
46.20N
46.09N
46.17N
46.39N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
46.18N

46.38N

45.27N
45.52N
45.25N - 46.53N

46.32N

45.31N
45.29N
45.37N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N

45.46N

45.50N
45.48N
46.01N
45.51N

46.08N

46.27N
46.18N
46.23N
46.41N
46.21N
46.09N

46.21N

46.00N
45.48N
45.48N
45.29N - 46.10N
45.36N
45.35N
45.45N
45.25N - 46.11N
46.19N
46.26N
46.24N

14.13E

13.23E - 16.36E

14.23E
14.01E
15.13E
15.09E
16.22E
16.31E
15.37E
15.22E
15.23E
14.13E
14.55E
14.50E
15.07E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
15.26E

15.07E

13.40E
15.26E
13.23E - 16.36E

16.20E

14.27E
14.22E
14.10E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E

14.57E

15.25E
15.19E
15.36E
14.02E

15.09E

15.22E
15.44E
15.58E
16.22E
15.11E
14.06E

14.35E

15.02E
15.18E
15.22E
13.40E - 15.10E
15.03E
14.24E
14.19E
13.29E - 14.26E
13.34E
13.37E
13.56E

1125-1300

0-2864

310-320
550
410
500
165
156
550-970
500-550
800
450
325-350
550
750
0-2864
0-2864
0-2864
300

600-850

50
150
0-2864

165

950-1000
500-650
450
0-2864
0-2864

430-650

600-650
300-325
500-600
900

540

1240
350-420
237-322
200-222
650-700
1150-1350

850

400-580
260-310
700
108-1796
720-845
1200
900-1000
1-1295
450 -550
1300-1400
800-1000

1

1

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

2

2
2
1

2

2
2
2
1
1

2

2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2

2

1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2

5,30

/

0,89
1,34
5,35
5
22,47
16,20
208
0,66
1,08
6,07
9,55
15
10
/
/
/
40

30

0,20
6,47
/

22,32

33,96
21,93
10,00
/
/

99,78

5
69,5
6,63
6,00

17,92

8,00
5,17
10,50
17,3
8,1
63

18,25

54
5
7,00
/
38,6
109,90
13,95
/
25,40
30,00
15,00

1

3

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1

1

1
1
3

1

1
1
1
3
3

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1

/

/

/
7.3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/

/

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1

1

2
1
2

1

1
1
1
2
2

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

gozdni genski rezervat

ni za uporabo v gozdarstvu

/
/
gozdni genski rezervat
/
gozdni genski rezervat
/
/
/
/
/
/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/

/

gozdni genski rezervat
/
ni za uporabo v gozdarstvu

/

/
gozdni genski rezervat
/
/
gozdni genski rezervat, genetski
monitoring
/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu

/

gozdni genski rezervat
/
/
/
/
/

/

/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
gozdni genski rezervat
/
/

6,001

/

1
1
1
/
/
3,002, 5,081,
5,082, 5,083,
5,084, 5,085
1
2
/
5,076, 5,077,
5,078, 5,079
1
1
1
5,092
1
1
1
1
1
1
5,033
4,004
5
/
/
/
5,012

1

1
1
1
1
1
5,005
5,024, 5,025,
5,026, 5,027,
5,028, 5,029
2
1
1
1

1

1
1
2
/
1
1
1
/
4,001
3,001
1

Turje

Žužemberk

Radovljica

/

Medvode
Hrpelje-Kozina
Radlje ob Dravi
Muta
Lendava
Lendava
Poljčane
Slovenske Konjice
Slovenske Konjice
Radovljica
Zagorje
Gornji Grad
Muta
/
/
/
Slovenske Konjice

Pernice

Piran
Krško
/

Črenšovci

Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Pivka
/
/

Begunje

/

Preska
Brezovica
Suhi vrh
Branik (788)
Radmožanci
Petišovci
Studenice
Preloge
Preloge
Peračica, Otok
Kolovrat
Florjan
Mlake
/
/
/
Tolsti vrh

Zgornja Gortina

Raven
Kostanjevica
/

Črenšovci

Snežnik
Zabiče
Nadanje selo
/
/

Stavča vas

Črneča vas
Gornja Orehovica
Osredek
Podkraj

Hrastnik
Krško
Šentjernej
Brežice
Ajdovščina

Kot
Sveča
Hrastovec
Kobilje
Prelska
Leskovica

Županje njive

Straža
Gornja Orehovica
Vrhpolje (1477)
/
Koprivnik
Snežnik
Trnje
/
Čezsoča
Strmec
Zgornje Gorje

Slovenska Bistrica
Majšperk
Zavrč
Kobilje
Velenje
Poljane-Gorenja vas

Kamnik

Trebnje
Šentjernej
Šentjernej
/
Kočevje
Ilirska Bistrica
Postojna
/
Bovec
Bovec
Bled

Bled

/

Ljubljana
Sežana
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Murska Sobota
Murska Sobota
Maribor
Celje
Celje
Bled
Ljubljana
Nazarje
Slovenj Gradec
/
/
/
Celje

Slovenj Gradec

Sežana
Brežice
/

Murska Sobota

Postojna
Postojna
Sežana
/
/

Novo mesto

Brežice
Novo mesto
Brežice
Tolmin

Ljubljana

Maribor
Maribor
Maribor
Murska Sobota
Celje
Kranj

Ljubljana

Brežice
Novo mesto
Brežice
/
Kočevje
Postojna
Postojna
/
Tolmin
Tolmin
Bled

Radovljica

/

Ljubljana
Kozina
Radlje
Radlje ob Dravi
Lendava
Lendava
Haloze
Slovenske Konjice
Slovenske Konjice
Radovljica
Zagorje
Gornji Grad
Radlje ob Dravi
/
/
/
Slovenske Konjice

Radlje ob Dravi

Koper
Kostanjevica
/

Lendava

Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica
/
/

Straža

Kostanjevica
Novo mesto
Brežice
Ajdovščina

Zagorje

Slovenska Bistrica
Ptuj
Ptuj
Lendava
Žalec
Poljane

Kamnik

Mokronog
Novo mesto
Kostanjevica
/
Rog
Ilirska Bistrica
Postojna
/
Bovec
Bovec
Pokljuka
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SI Fagus sylvatica L.

228

2
2
2
2
2
2

2

5,0221
5,0223
5,0370
6,0025
6,0244
6,0290
6,0305
7,0026
1,0123
1,0124
1,0147

Št.

L.
L.
L.
L.
L.
L.

SI
SI
SI
SI
SI
SI

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

446 /

Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

SI Fagus sylvatica L.

119
272
274
298
392
185

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

157

Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

221
223
370
25
244
290
305
26
123
124
147
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SI Larix decidua Mill.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI Picea abies (L.) Karst.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI Picea abies (L.) Karst.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI Picea abies (L.) Karst.

410

155
249
164
421
420
38
37
325
40
213
326
327
328
329
41
251
265

411

42
348
43
44
45
46
288
291
47
148

149

151
181
182
202
204
277
278
281
283

408

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

1

1,0392

1,0151
1,0181
1,0182
1,0202
1,0204
1,0277
1,0278
1,0281
1,0283

1,0149

2,0042
2,0348
3,0043
4,0044
5,0045
6,0046
6,0288
6,0291
7,0047
1,0148

1,0395

2,0155
3,0249
6,0164
2.0405
2.0404
0,0038
0,0037
0,0325
0,0040
4,0213
0,0326
0,0327
0,0328
0,0329
1,0041
1,0251
1,0265

1,0394

0,0324
1,0030
2,0031
3,0032
4,0033
4,0256
5,0034
5,0219
6,0035
7,0036
1,0199
1,0200
1,0201
1,0203
1,0225
1,0257

0,0323

Petkovo - smreka

Konjske Ravne
Dolžanka-Pod Šijo
Dolžanka - Pod Kofcami
Mežnarsko
Črni vrh
Završnik
Cigonca - Radmirje
Gradiško
Ložekarsko

Rudna dolina

Pohorska
Hlebovo
Predpanonska
Predalpska
Preddinarska
Dinarska
Suha reber
Udnik
Submediteranska
Jerebikovec

Petkova mlaka

Tolsti vrh-macesnovje
Negova
Grintovec
Nehnik - macesen
Bricnik - Prežilj - macesen
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Zidanšek
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Alpska
Pudgarsko
Čeršek - Luče

Petkovo - macesen

Slovenija
Alpska
Pohorska
Predpanonska
Predalpska
Bičkarjev vrh
Preddinarska
Sabansko bukovje
Dinarska
Submediteranska
Jakobe - Peca
Orožija
Šteknija
Črni vrh
Macesnovec - pod Poncami
Rišperg

Slovenija

46.18N

46.16N
46.24N
46.24N
46.27N
46.30N
46.19N
46.19N
46.25N
46.20N

46.21N

46.21N - 46.40N
46.30N
45.25N - 46.53N
45.54N - 46.07N
45.42N - 46.07N
45.29N - 46.10N
45.52N
45.35N
45.25N - 46.11N
46.22N

46.18N

46.28N
46.36N
45.42N
46.39N
46.38N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
46.18N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
46.09N - 46.38N
46.26N
46.22N

46.18N

45.25N - 46.53N
46.09N - 46.38N
46.21N - 46.40N
45.25N - 46.53N
45.54N - 46.07N
46.10N
45.42N - 46.07N
46.00N
45.29N - 46.10N
45.25N - 46.11N
46.29N
46.27N
46.35N
46.30N
46.28N
46.30N

45.25N - 46.53N

14.43E

14.03E
14.22E
14.20E
14.44E
14.58E
14.49E
14.51E
14.37E
14.45E

13.56E

14.59E - 15.42E
15.27E
14.39E - 16.36E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E
13.40E - 15.10E
14.12E
14.24E
13.29E - 14.26E
13.57E

14.42E

15.15E
15.57E
14.54E
15.10E
15.10E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
15.26E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 15.10E
14.52E
14.47E

14.43E

13.23E - 16.36E
13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
14.39E - 16.36E
13.53E - 15.32E
14.02E
14.35E - 15.43E
15.02E
13.40E - 15.10E
13.29E - 14.26E
14.48E
14.49E
14.58E
14.58E
13.43E
14.48E

13.23E - 16.36E

610 - 1170

1200
1070-1550
1280-1450
850-1100
940-1200
700-800
450-500
950
900

1350

265-1543
875
124-980
190-1674
126-1181
108-1796
450
1200
1-1295
1300

620 - 720

1040
240-250
460-520
750
1000
0-2864
0-2864
0-2864
0-2864
300
0-2864
0-2864
0-2864
0-2864
187-2864
810-1050
480-800

610 - 1170

0-2864
187-2864
265-1543
124-980
190-1674
1000-1100
126-1181
400-580
108-1796
1-1295
1250-1470
1050-1300
900-1020
940-1200
1250
1130-1525

0-2864

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

1
1
1
1
1
1
2
2
1
2

2

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

1

91,94

26,13
108,00
26,00
16,23
11,94
10,2
32,92
8,75
26,39

105,53

/
4,00
/
/
/
/
7,11
109,90
/
38,63

10,09

39,00
0,5
2,00
10
55
/
/
/
/
40
/
/
/
/
/
21,53
8,63

91,94

/
/
/
/
/
3
/
54
/
/
11,95
8,28
5,15
11,94
15,94
34,73

/

1

1
1
1
1
3
3
3
3
3

3

3
1
3
3
3
3
1
1
3
3

1

2
1
2
1
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3

1

3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1

3

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

2
/
Jastrebarsko
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2
1
2
2
2
2
1
1
2
1

1

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1

1

2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1

2

/

/
gozdni genski rezervat
/
/
/
/
/
/
/

gozdni genski rezervat

ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/

/

/
popravek id.št. 3.0199
Sudetski macesen
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/

/

ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
gozdni genski rezervat
/
/
/
gozdni genski rezervat
/

ni za uporabo v gozdarstvu

2
5,061
5,062
5,011
1
5,046
5,047
5,048
5,049
5,088, 5,089,
5,090

1, 2

/
/
/
/
/
5,038, 5,039
/
1
/
/
1
1
1
1
1
1
5,088, 5,089,
5,090
1
1
1
5
5
/
/
/
/
5,012
/
/
/
/
/
1
5,042
5,088, 5,089,
5,090
/
5,056
/
/
/
/
5,034
1
/
1

/

Luče

Bohinj
Tržič
Tržič
Črna na Koroškem
Ravne na Koroškem
Gornji Grad
Ljubno
Solčava
Luče

Bohinj

Podvolovljek

/
Smolnik
/
/
/
/
Gorenji Logatec
Snežnik
/
Zgornje Gorje
Bohinjska češnjica,
Bohinjska srednja vas
Nemški Rovt
Lom pod Storžičem
Podljubelj
Koprivnica
Podgora
Florjan
Radmirje
Logarska dolina
Krnica

Podvolovljek (0928)

Luče
/
Ruše
/
/
/
/
Logatec
Ilirska Bistrica
/
Bled

Mislinja
Negova
Stari Log
Mlake
Podlipje
/
/
/
/
Tolsti vrh
/
/
/
/
/
Ludranski vrh
Krnica

Podvolovljek

/
/
/
/
/
Davča
/
Straža
/
/
Podpeca
Bistra
Tolsti vrh
Podgora
Rateče
Podpeca

/

Mislinja
Gornja Radgona
Kočevje
Muta
Muta
/
/
/
/
Slovenske Konjice
/
/
/
/
/
Črna na Koroškem
Luče

Luče

/
/
/
/
/
Železniki
/
Trebnje
/
/
Črna na Koroškem
Črna na Koroškem
Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem
Kranjska Gora
Črna na Koroškem

/

Nazarje

Luče

Bohinj
Tržič
Tržič
Črna
Prevalje
Gornji Grad
Ljubno
Luče
Luče

Pokljuka

Bled
Bled
Kranj
Kranj
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Nazarje

/
Ruše
/
/
/
/
Logatec
Ilirska Bistrica
/
Pokljuka

Luče

Mislinja
Radenci
Pugled
Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi
/
/
/
/
Slovenske Konjice
/
/
/
/
/
Črna
Luče

Luče

/
/
/
/
/
Železniki
/
Mokronog
/
/
Črna na Koroškem
Črna na Koroškem
Prevalje
Prevalje
Jesenice
Črna

/

/
Maribor
/
/
/
/
Ljubljana
Postojna
/
Bled

Nazarje

Slovenj Gradec
Murska Sobota
Kočevje
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
/
/
/
/
Celje
/
/
/
/
/
Slovenj Gradec
Nazarje

Nazarje

/
/
/
/
/
Kranj
/
Brežice
/
/
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Bled
Slovenj Gradec

/

Št.

Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.

Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.

Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix kaempferi Carr.
Larix x eurolepis Henry
Laurus nobilis L.
Malus sylvestris Mill.
Malus sylvestris Mill.
Mespilus germanica L.
Olea europaea L.
Ostrya carpinifolia Scop.
Phillyrea latifolia L.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

324
30
31
32
33
256
34
219
35
36
199
200
201
203
225
257

Laburnum alschingeri (Vis.)
K. Koch
Laburnum anagyroides Med.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.
Larix decidua Mill.

SI
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SI Picea abies (L.) Karst.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI Pinus sylvestris L.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

129

154
156
173
183
184
160
131
132
134
137
167
168
284
51
53
139
330
55
56
57
58
59
60
61
289
301
303
145
252
255
62
63
66
67
351
418
68
275
69
70
71
72
280
309
174
417

253

331
73
332
333
362
334
74
300
211
226
238

2

0,0331
0,0073
0,0332
0,0333
3,0362
0,0334
0,0074
3,0300
4,0211
4,0226
4,0238

4,0253

2,0154
2,0156
2,0173
4,0183
4,0184
5,0160
6,0131
6,0132
6,0134
6,0137
6,0167
6,0168
6,0284
0,0051
0,0053
0,0139
0,0330
1,0055
2,0056
3,0057
4,0058
5,0059
6,0060
7,0061
7,0289
3,0301
3,0303
7,0145
7,0252
7,0255
0,0062
0,0063
1,0066
2,0067
2,0351
2.0402
3,0068
3,0275
4,0069
5,0070
6,0071
7,0072
1,0280
1,0309
2,0174
2.0401

Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Saparyevo
Slovenija
Slovenija
Riganoc
Zidanšek
Vrhnika - Košace
Kropivnica

Velika gmajna

Tolsti vrh-macesnovje
Komisija
Konačnik
Pašni vrh - Ledina
Mosti
Slatna-Polšnik
Leskov grm
Leskova dolina
Medvedja Draga
Hrušica
Gotenica
Draga-Sibirija
Idrija - Pevc
Slovenija
Slovenija
Krkavče
Slovenija
Alpska
Pohorska
Predpanonska
Predalpska
Preddinarska
Dinarska
Submediteranska
Čebulovica
Riganoc
Bukovniško jezero
Volčji hrib
Mlake
Gura
Slovenija
Slovenija
Alpska
Pohorska
Mučka Dobrova
Vinšek - bor
Predpanonska
Cigonca
Predalpska
Preddinarska
Dinarska
Submediteranska
Cigonca - Radmirje
Rišperg
Konačnik
Miheličevo - bor

Verna

Bunker

46.30N

45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
46.36N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
46.40N
46.18N
45.58N
46.09N

46.17N

46.28N
46.28N
46.25N
46.15N
46.16N
46.03N
45.37N
45.37N
45.34N
45.51N
45.38N
45.38N
45.58N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.27N
45.25N - 46.53N
46.09N - 46.38N
46.21N - 46.40N
45.25N - 46.53N
45.54N - 46.07N
45.42N - 46.07N
45.29N - 46.10N
45.25N - 46.11N
45.42N
46.40N
46.37N
45.34N
45.41N
45.42N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
46.09N - 46.38N
46.21N - 46.40N
46.36N
46.32N
45.25N - 46.53N
46.22N
45.54N - 46.07N
45.42N - 46.07N
45.29N - 46.10N
45.25N - 46.11N
46.19N
46.30N
46.25N
46.32N

46.29N

15.18E

13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
16.08E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
16.23E
15.26E
14.17E
14.55E

14.22E

15.15E
15.18E
15.17E
14.08E
14.07E
14.58E
14.24E
14.28E
14.27E
14.08E
14.44E
14.41E
14.03E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.41E
13.23E - 16.36E
13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
14.39E - 16.36E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E
13.40E - 15.10E
13.29E - 14.26E
13.59E
16.23E
16.22E
14.16E
13.60E
13.55E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
15.08E
15.15E
14.39E - 16.36E
15.34E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E
13.40E - 15.10E
13.29E - 14.26E
14.51E
14.49E
15.17E
15.15E

15.28E

1060

0-2864
0-2864
0-2864
0-2864
184
0-2864
0-2864
170-200
300
300
325-350

240-440

1040
1100
850-900
1250
1150
550-750
850-900
740-800
1100-1200
750-800
650-720
860-1000
600-700
0-2864
0-2864
50
0-2864
187-2864
265-1543
124-980
190-1674
126-1181
108-1796
1-1295
500-600
170-200
200-240
640
450
475
0-2864
0-2864
187-2864
265-1543
360
560-690
124-980
270
190-1674
126-1181
108-1796
1-1295
450-500
1010-1130
850-900
795-1005

1100-1300

2

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2

2

29,31

/
/
/
/
2,77
/
/
12,78
40
6
9,55

9,25

39,00
7,39
13,21
15,00
5,50
36,31
47,33
102,57
17,05
20,32
153,97
7,33
25
/
/
2,30
/
/
/
/
/
/
/
/
63,0
12,78
2,0
5,91
8,70
10,50
/
/
/
/
17,56
5
/
12,0
/
/
/
/
32,92
6,23
13,21
16,38

75,00

1

3
3
3
3
1
3
3
1
1
1
1

1

3
3
3
1
1
3
2
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
1
1
3
1
3
3
3
3
1
1
2
1

2

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
6.2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
okolica Dunaja
/
/
okolica Dunaja
okolica Dunaja
okolica Dunaja
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/

2

1

2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1

1

ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
sek.sukc.-2.gen.
/
gozdni genski rezervat
/
gozdni genski rezervat
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
gozdni genski rezervat
/
Pinus nigra var. austriaca
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
/

sek.sukc.-2.gen.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
/
/
5,004
/
/
/
/
/
/
/
/
4,002
1
1
1
4,002
4,003
/
/
/
/
5,057
5
/
1
/
/
/
/
5,047
1
1
5
5,035, 5,036,
5,037
/
/
/
/
5,071
/
/
1
5,012
1
5,033

1

5,091

/
/
/
/
Murska Sobota
/
/
Dobrovnik
Slovenske Konjice
Vrhnika
Zagorje

Kranj

Ribnica na Pohorju
Ruše, Slovenska
Bistrica
Mislinja
Mislinja
Vitanje
Železniki
Železniki
Litija
Ilirska Bistrica
Loška dolina
Ilirska Bistrica
Postojna
Kočevje
Loški potok
Idrija
/
/
Koper
/
/
/
/
/
/
/
/
Divača
Dobrovnik
Dobrovnik
Ilirska Bistrica
Divača
Sežana
/
/
/
/
Muta
Ribnica na Pohorju
/
Slovenska Bistrica
/
/
/
/
Ljubno
Mežica
Vitanje
Ribnica na Pohorju

/
/
/
/
Bakovci
/
/
Žitkovci
Tolsti vrh
Stara Vrhnika
Kolovrat

Kokrica

Mislinja
Mislinja
Paka
Podlonk
Dražgoše
Polšnik
Snežnik
Leskova dolina
Snežnik
Bukovje
Gotenica
Draga
Idrijski log
/
/
Krkavče
/
/
/
/
/
/
/
/
Divača (2452)
Žitkovci
Strehovci
Ilirska Bistrica
Divača (2452)
Povir
/
/
/
/
Spodnja Gortina
Orlica
/
Cigonca
/
/
/
/
Radmirje
Podpeca
Paka
Hudi Kot (824)

Planina

Hudi Kot (824)

/
/
/
/
Murska Sobota
/
/
Murska Sobota
Celje
Ljubljana
Ljubljana

Kranj

Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Celje
Kranj
Kranj
Ljubljana
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Kočevje
Kočevje
Tolmin
/
/
Sežana
/
/
/
/
/
/
/
/
Sežana
Murska Sobota
Murska Sobota
Sežana
Sežana
Sežana
/
/
/
/
Muta
Slovenj Gradec
/
Maribor
/
/
/
/
Nazarje
Slovenj Gradec
Celje
Slovenj Gradec

Maribor

Maribor

/
/
/
/
Murska Sobota
/
/
Lendava
Slovenske Konjice
Vrhnika
Zagorje

Kranj

Mislinja
Mislinja
Slovenske Konjice
Železniki
Železniki
Litija
Knežak
Stari trg
Ilirska Bistrica
Bukovje
Kočevska reka
Travna gora
Idrija
/
/
Koper
/
/
/
/
/
/
/
/
Sežana
Lendava
Lendava
Ilirska Bistrica
Sežana
Sežana
/
/
/
/
Muta
Radlje ob Dravi
/
Slovenska Bistrica
/
/
/
/
Ljubno
Črna
Slovenske Konjice
Radlje ob Dravi

Ruše

Podvelka

4 / 24. 1. 2020

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1,0396

2,0129

Št.

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

2
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Pistacia terebinthus L.
Populus sp.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Prunus avium L.
Prunus avium L.
Prunus avium L.
Prunus avium L.
Prunus avium L.

Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst.
Pinus cembra L.
Pinus halepensis Mill.
Pinus halepensis Mill.
Pinus mugo Turra
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus nigra Arnold
Pinus pinaster Ait.
Pinus pinea L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.
Pinus sylvestris L.

SI Picea abies (L.) Karst.

412

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus avium L.

SI Prunus mahaleb L.
SI Prunus padus L.
Pseudotsuga menziesii
SI
Franco
Pseudotsuga menziesii
SI
Franco
Pseudotsuga menziesii
SI
Franco
Pseudotsuga menziesii
SI
Franco
Pseudotsuga menziesii
SI
Franco
Pseudotsuga menziesii
SI
Franco

383

384

385

386

387

388

389

390

401

402

403

404

405

406

407

335
336

374

378

377

307

373

1,0373

1

6,0378

2,0374

2

6,0377

1

1

6,0307

0,0075

1

1

0,0335
0,0336

MD,0015

MD,0014

MD,0013

MD,0012

MD,0011

MD,0010

MD,0009

MD,0008

MD,0007

MD,0006

MD,0005

MD,0004

MD,0003

MD,0002

MD,0001

5,0384
3,0302
7,0259

1
1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1
2
2

Rdeči breg - Klančnikovo

Tkalca jama

Cerovec

Gladovec

Navršnik

Slovenija

Slovenija
Slovenija

Matjaševci

Redički gozd

Grad

Pamšul

Apneni breg

Kismina

Orlovšček

Kurji strah2

Kurji strah1

Mokrice

Pleterje2

Pleterje1

Rupnik3-Hubajnica

Rupnik2-Hubajnica

Rupnik1-Hubajnica

Kurji strah - divja češnja
Kutinci
Pasji rep

46.34N

45.48N

45.49N

45.49N

46.32N

45.25N - 46.53N

45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N

46.51N

46.34N

46.48N

46.48N

46.50N

46.33N

46.32N

46.01N

46.01N

45.51N

45.49N

45.49N

45.58N

45.58N

45.58N

46.01N
46.33N
45.46N

15.22E

14.17E

14.16E

14.16E

14.57E

13.23E - 16.36E

13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E

16.05E

16.28E

16.06E

16.06E

16.00E

16.00E

16.19E

15.36E

15.36E

15.37E

15.21E

15.21E

15.19E

15.19E

15.19E

15.36E
16.00E
13.60E

700 - 800

580

650

640-700

560-604

0-2864

0-2864
0-2864

352

266

344

340

342

261

176

499

479

400

276

280

434

419

436

500-600
230-270
335-375

2

2

2

2

2

1

1
1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2
2
2

0,80

103

67

7,93

2,70

/

/
/

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

6,63
2,92
3,68

2

2

2

2

2

3

3
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

S Amerika

S Amerika

S Amerika

S Amerika

S Amerika

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

1

1

1

1

1

2

2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

/

/

/

/

/

ni za uporabo v gozdarstvu

/
/
/
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
Sveti Juri ob Ščavnici

5,054

/

1

1

1

1

1

Podvelka

Cerknica

Cerknica

Postojna

Ravne na Koroškem

/

/
/

Kuzma

5,086, 5,087
/
/

Lendava

Grad

1

1

Grad

1

Rogaševci

Črešnovci

5,081, 5,082,
5,083, 5,084,
5,085

1

Brežice

Brežice

Brežice

1

1

1

Šentjernej

Šentjernej

7

7

Sevnica

Sevnica

Sevnica

Brežice
Sv. Jurij ob Ščavnici
Sežana

5,080

5,080

5,080

1
5,054, 5,055
1

Rdeči breg II.

Rakov Škocjan

Rakov Škocjan

Kačja vas

Navrški vrh (894)

/

/
/

Matjaševci

Dolga vas

Grad

Grad

Ocinje

Galušak

Črešnovci

Osredek

Osredek

Koritno

Vrhpolje

Vrhpolje

Hubajnica

Hubajnica

Hubajnica

Osredek
Galušak
Veliko polje

Maribor

Postojna

Postojna

Postojna

Slovenj Gradec

/

/
/

Murska Sobota

Murska Sobota

Murska Sobota

Murska Sobota

Murska Sobota

Murska Sobota

Murska Sobota

Brežice

Brežice

Brežice

Brežice

Brežice

Brežice

Brežice

Brežice

Brežice
Murska Sobota
Sežana

Podvelka

Cerknica

Cerknica

Postojna

Dravograd Prevalje

/

/
/

Gornji Petrovci

Murska Sobota

Gornji Petrovci

Gornji Petrovci

Gornji Petrovci

Radenci

Murska Sobota

Brežice

Brežice

Kostanjevica

Kostanjevica

Kostanjevica

Sevnica

Sevnica

Sevnica

Brežice
Radenci
Sežana

Št.

75

SI Prunus avium L.
SI Prunus avium L.
SI Prunus avium L.

393
302
259
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SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI Quercus ilex L.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI Quercus pubescens Willd.

SI Quercus robur L.
SI Quercus robur L.
SI Quercus robur L.

SI Quercus robur L.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI Quercus robur L.

SI Quercus rubra L.

SI Quercus rubra L.

SI Quercus suber L.

379

337
76
212
165
77
354
142
375
338
78

266

79
80
188
81
82
83
84
85
355
125
196
197
270
138
260
86

344

87
88
89

105

107
369
90
239
91
163
92
93
104
108
120
192
194
217

396

94

372

95

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

1

1

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

1

0,0095

1,0372

0,0094

3,0387

3,0107
3,0369
4,0090
4,0239
5,0091
5,0163
6,0092
7,0093
3,0104
3,0108
3,0120
3,0192
3,0194
3,0217

3,0105

1,0087
2,0088
3,0089

7,0344

1,0079
2,0080
2,0188
3,0081
4,0082
5,0083
6,0084
7,0085
7,0355
3,0125
3,0196
3,0197
4,0270
7,0138
7,0260
0,0086

7,0266

Slovenija

Rebernik

Slovenija

Središče ob Dravi - Marof

Ginjevec
Ptujsko polje
Predalpska
Kropivnica
Preddinarska
Polom
Dinarska
Submediteranska
Murska šuma
Hraščica
Cigonca
Črni log
Logarnica
Krakovo - Kostanjevica

Orlovšček

Alpska
Pohorska
Predpanonska

Resslov gaj

Alpska
Pohorska
Pokoše
Predpanonska
Predalpska
Preddinarska
Dinarska
Submediteranska
Tomačevica
Šterkov gaj
Kobilje
Bukovnica
Koreno - Les
Miši-Dekani
Pasji rep
Slovenija

Dragonja

45.25N - 46.53N

46.32N

45.25N - 46.53N

46.25N

46.37N
46.23N
45.54N - 46.07N
46.09N
45.42N - 46.07N
45.45N
45.29N - 46.10N
45.25N - 46.11N
46.30N
46.38N
46.22N
46.36N
46.30N
45.52N

46.32N

46.09N - 46.38N
46.21N - 46.40N
45.25N - 46.53N

45.35N

46.09N - 46.38N
46.21N - 46.40N
46.25N
45.25N - 46.53N
45.54N - 46.07N
45.42N - 46.07N
45.29N - 46.10N
45.25N - 46.11N
45.49N
45.29N
46.40N
46.42N
46.02N
45.32N
45.46N
45.25N - 46.53N

45.27N

45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
46.18N
45.36N
45.25N - 46.53N
45.39N
45.45N
45.38N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N

45.49N

46.11N

46.11N

13.23E - 16.36E

14.57E

13.23E - 16.36E

16.15E

16.21E
15.51E
13.53E - 15.32E
14.55E
14.35E - 15.43E
14.52E
13.40E - 15.10E
13.29E - 14.26E
16.31E
16.17E
15.34E
16.22E
16.31E
15.26E

16.20E

13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
14.39E - 16.36E

13.44E

13.23E - 15.10E
14.59E - 15.42E
15.37E
14.39E - 16.36E
13.53E - 15.32E
14.35E - 15.43E
13.40E - 15.10E
13.29E - 14.26E
13.46E
15.15E
16.23E
16.20E
14.17E
13.50E
13.59E
13.23E - 16.36E

13.40E

13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
15.26E
15.03E
13.23E - 16.36E
13.53E
13.48E
14.10E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E

14.15E

15.04E

15.04E

0-2864

560-604

0-2864

209-215

168
230
190-1674
325-350
126-1181
400-450
108-1796
1-1295
156
175
270
165
156
150

165

187-2864
265-1543
124-980

100

187-2864
265-1543
310
124-980
190-1674
126-1181
108-1796
1-1295
270
330
170-190
230
650
85
335-375
0-2864

30

0-2864
0-2864
300
680
0-2864
400
300
475
0-2864
0-2864

500-720

600

700

1

2

1

2

2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2

2

1
1
1

2

1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1

1

1
1
1
2
1
1
2
2
1
1

2

2

2

/

3,39

/

8,80

52,90
13,20
/
9,55
/
30,58
/
/
36,60
40,67
12,00
22,47
16,20
6,47

22,32

/
/
/

11,475

/
/
5,05
/
/
/
/
/
4,18
5,85
11,77
18,64
6,33
5,60
54
/

1

/
/
40
11,00
/
5,00
5,81
0,68
/
/

105

0,86

0,75

3

2

3

1

1
1
3
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1

1

3
3
3

1

3
3
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
3

1

3
3
1
1
3
1
1
1
3
3

2

2

2

/

S Amerika

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

S Amerika

S Amerika

S Amerika

2

1

2

1

1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1

1

2
2
2

2

2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2

2

2
2
1
1
2
1
1
1
2
2

1

1

1

ni za uporabo v gozdarstvu

/

ni za uporabo v gozdarstvu

/

/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
gozdni genski rezervat
naravno in sajeno
/
/
/
gozdni genski rezervat

/

ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu
/
gozdni genski rezervat
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
z omejenim lesnopr. pom.,
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
gozdni genski rezervat
gozdni genski rezervat
/
/
gozdni genski rezervat
/
ni za uporabo v gozdarstvu
z omejenim lesnopr. pom.,
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu

/

/

/

/

1

/

1

/
/
/
3,002, 5,081,
5,082, 5,083,
5,084, 5,085
1
1
/
5,033
/
1
/
/
1
1
1
1
1
2

1

/
/
5,010
/
/
/
/
/
2, 5,067
5,003
1
1
1
1
1
/

1

/
/
5,012
1
/
1
1
1
/
/

1

1

1

/

Ravne na Koroškem

/

Središče ob Dravi

Dobrovnik
Videm
/
Zagorje
/
Kočevje
/
/
Lendava
Beltinci
Slovenska Bistrica
Lendava
Lendava
Krško

Črenšovci

/
/
/

Koper

/
/
Slovenska Bistrica
/
/
/
/
/
Komen
Črnomelj
Kobilje
Moravske toplice
Horjul
Koper
Sežana
/

Piran

/
/
Slovenske Konjice
Kočevje
/
Sežana
Sežana
Pivka
/
/

Postojna

Prebold

Prebold

/

Navrški vrh (894)

Dobrovnik
Lancova vas
/
Kolovrat
/
Polom
/
/
Pince
Gančani
Cigonca
Radmožanci
Petišovci
Kostanjevica
Grabe pri Središču
(337)
/

Črenšovci

/
/
/

Jernej

/
/
Pokoše
/
/
/
/
/
Tomačevica (2414)
Vinica
Kobilje
Bukovnica
Vrzdenec
Dekani
Veliko polje
/

Raven

/
/
Tolsti vrh
Koprivnik
/
Bazovica (2458)
Dutovlje
Nadanje Selo (2497)
/
/

Kačja vas

Marija Reka

Marija Reka

/

Slovenj Gradec

/

Maribor

Murska Sobota
Maribor
/
Ljubljana
/
Kočevje
/
/
Murska Sobota
Murska Sobota
Maribor
Murska Sobota
Murska Sobota
Brežice

Murska Sobota

/
/
/

Sežana

/
/
Maribor
/
/
/
/
/
Sežana
Novo mesto
Murska Sobota
Murska Sobota
Ljubljana
Sežana
Sežana
/

Sežana

/
/
Celje
Kočevje
/
Sežana
Sežana
Sežana
/
/

Postojna

Celje

Celje

/
Dravograd Prevalje
/

Ptuj

Lendava
Ptuj
/
Zagorje
/
Pugled
/
/
Lendava
Murska Sobota
Slovenska Bistrica
Lendava
Lendava
Kostanjevica

Lendava

/
/
/

Koper

/
/
Slovenska Bistrica
/
/
/
/
/
Sežana
Adlešiči
Lendava
Murska Sobota
Ljubljana
Koper
Sežana
/

Koper

/
/
Slovenske Konjice
Rog
/
Sežana
Sežana
Ilirska Bistrica
/
/

Postojna

Žalec

Žalec
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Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur

1
1
1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1

Slovenija
Slovenija
Zidanšek
Rog
Slovenija
Lipica
Žekanc
Poklarija - cer
Slovenija
Slovenija

Planina

Podmeja - Spomenik

Podmeja

Št.

1

0,0337
0,0076
4,0212
6,0165
0,0077
7,0354
0,0142
7,0375
0,0338
0,0078

6,0379

1
1
1
2
1
1
2
2
1
1

4,0208

2

4,0207

2

2

450 /

Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus petraea Liebl.
Quercus pubescens Willd.

SI

208

Pseudotsuga menziesii
Franco
Pseudotsuga menziesii
Franco
Pseudotsuga menziesii
Franco
Pyrus amygdaliformis Vill.
Pyrus pyraster Burgsd.
Pyrus pyraster Burgsd.
Pyrus pyraster Burgsd.
Quercus cerris L.
Quercus cerris L.
Quercus cerris L.
Quercus cerris L.
Quercus crenata Lam.
Quercus ilex L.

SI

207

Stran
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SI Sorbus torminalis (L.) Crantz

SI Taxus baccata L.
SI Taxus baccata L.

SI Taxus baccata L.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

346

340
380

343

101
198
162
102
237
353
262
103
400
236
415
286
341
342

0,0101
3,0198
6,0162
0,0102
4,0237
7,0353
6,0262
0,0103
3,0391
4,0236
2,0399
6,0286
0,0341
0,0342

0,0343

0,0340
6,0380

7,0346

0,0100
3,0268
6,0172
7,0261

7,0345

4,0215

4,0214

0,0096
3,0364
0,0339
0,0097
6,0263
0,0098
3,0267
0,0099

Slovenija
Halužnica
Grintovec
Slovenija
Kropivnica
Lipica
Škrilj
Slovenija
Formile - gorski brest
Kropivnica
Prevolovo - gorski brest
Idrija - Pevc
Slovenija
Slovenija

Gorenja Žaga - Kotnica

Slovenija
Unška koliševka

Resslov gaj

Slovenija
Male Rodne
Kren
Rimska cesta

Resslov gaj

Kozjansko

Kostrivnica (Boč)

Slovenija
Murski gozd - vrba
Slovenija
Slovenija
Kleč
Slovenija
Plešivec
Slovenija

/
0,5
3,55
/
9,55
2,00
16,83
/
208
9,55
5
25
/
/

2

/
24

5,87

/
0,78
7,10
2

5,87

7

0,1

/
6,29
/
/
50,18
/
11,84
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/

/

/
/
/
/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

- z omejenim lesnopr. pom.

- matično drevo za pridobivanje
semenskega materiala ali delov
rastlin za osnovanje nasada

5 klon

neznan

- genetski monitoring

- gozdni genski rezervat

N -Opombe

z omejenim lesnopr. pom.,
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu
/
gozdni genski rezervat
/
z omejenim lesnopr. pom.,
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu
gozdni genski rezervat
z omejenim lesnopr. pom.,
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
naravno in sajeno
/
ni za uporabo v gozdarstvu
/
/
/
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu

/

/

ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
ni za uporabo v gozdarstvu
/
ni za uporabo v gozdarstvu
gozdni genski rezervat
ni za uporabo v gozdarstvu

6 klonska mešanica

2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2

2

2
1

2

2
1
1
1

2

1

1

2
1
2
2
1
2
1
2

- ni za uporabo v gozdarstvu
- druge opombe

3

ostali specifični nameni

večnamensko gozdarstvo

3
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
3
3

1

3
1

1

3
1
1
1

1

1

1

3
1
3
3
1
3
1
3

4 starši družine

2

1

M-Namen

1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1

2

1
2

2

1
2
2
2

2

1

1

1
2
1
1
2
1
2
1

3 semenska plantaža

neavtohton

0-2864
256-260
430-540
0-2864
325-350
400
700
0-2864
550-970
325-350
500
600-700
0-2864
0-2864

220

0-2864
610

100

0-2864
280-320
500
575-650

100

250-350

200-300

0-2864
153
0-2864
0-2864
500-600
0-2864
770-830
0-2864

4 testiran (v op. GMO ipd.)

2

K-Izvor
1 avtohton

13.23E - 16.36E
15.57E
14.55E
13.23E - 16.36E
14.55E
13.53E
15.07E
13.23E - 16.36E
15.37E
14.55E
15.09E
14.03E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E

14.55E

13.23E - 16.36E
14.16E

13.44E

13.23E - 16.36E
15.36E
14.55E
14.01E

13.44E

15.34E

15.34E

13.23E - 16.36E
16.32E
13.23E - 16.36E
13.23E - 16.36E
15.07E
13.23E - 16.36E
15.39E
13.23E - 16.36E

3 kvalificiran

v površinskih
enotah (ha) ali št.
dreves (T)

J-Površina

45.25N - 46.53N
46.36N
45.41N
45.25N - 46.53N
46.09N
45.40N
45.38N
45.25N - 46.53N
46.17N
46.09N
46.38N
45.58N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N

45.31N

45.25N - 46.53N
45.49N

45.35N

45.25N - 46.53N
46.14N
45.40N
45.45N

45.35N

46.05N

46.16N

45.25N - 46.53N
46.29N
45.25N - 46.53N
45.25N - 46.53N
45.38N
45.25N - 46.53N
46.16N
45.25N - 46.53N

2 sestoj

I-Tip
1 skupina semenjakov

1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1

2

1
1

2

1
2
2
2

2

1

1

1
2
1
1
1
1
2
1

2 izbran

C-Kategorija
1 znano poreklo

Legenda kod (izbor)

Tilia cordata Mill.
Tilia cordata Mill.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus glabra Hunds.
Ulmus glabra Hunds.
Ulmus glabra Hunds.
Ulmus glabra Hunds.
Ulmus glabra Hunds.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus minor Mill.

Sorbus torminalis (L.) Crantz
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Sorbus torminalis (L.) Crantz

SI Sorbus domestica L.

SI
SI
SI
SI

345

SI Sorbus domestica L.

215

100
268
172
261

SI Sorbus domestica L.

214

Robinia pseudoacacia L.
Salix alba L.
Salix x spp.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

96
364
339
97
263
98
267
99

različni solastniki
Kartuzija Pleterje

7

fizične osebe

agrarne skupnosti

občine

RKC

SiDG

/
Gornja Radgona
Kočevje
/
Zagorje
Sežana
Semič
/
Poljčane
Zagorje
Muta
Idrija
/
/

Kostel

/
Negova
Stari Log
/
Kolovrat
Bazovica (2458)
Planina
/
Studenice
Kolovrat
Branik (788)
Idrijski log
/
/

Suhor

/
Kačja vas

Jernej

/
Male Rodne
Onek
Dolenja vas

Jernej

/
Murska Sobota
Kočevje
/
Ljubljana
Sežana
Novo mesto
/
Maribor
Ljubljana
Slovenj Gradec
Tolmin
/
/

Kočevje

/
Postojna

Sežana

/
Celje
Kočevje
Sežana

Sežana

Celje

Celje

/
Murska Sobota
/
/
Novo mesto
/
Celje
/

/
Radenci
Pugled
/
Zagorje
Sežana
Črmošnjice
/
Haloze
Zagorje
Radlje ob Dravi
Idrija
/
/

Kočevska Reka

/
Postojna

Koper

/
Rogaška Slatina
Rog
Sežana

Koper

Rogaška Slatina

Rogaška Slatina

/
Murska Sobota
/
/
Črnomelj
/
Rogaška Slatina
/

Št.

6

5

4

3

2

1

O-Koda lastnika

/
1
1
/
5,033
1
1
/
1
5,033
5,092
1
/
/

4,005

/
Postojna

Koper

1
/
1

/
Rogaška Slatina
Kočevje
Divača

Koper

/
5,043
1
1

1

/
/
/
1
Lendava
Pince
/
/
/
/
/
/
1
Semič
Kleč
/
/
/
1
Rogaška Slatina
Cerovec
/
/
/
5,013, 5,014,
Rogaška Slatina
Zg. Gabernik
5,015, 5,016,
5,017, 5,018
5,019, 5,020,
Drensko rebro, Zdole,
5,021, 5,022, Kozje, Bistrica ob Sotli
Buče, Lastnič, Trebče
5,023
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
115.

Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil
o izobraževanju na Visoki zdravstveni šoli
v Celju (čistopis)

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 –
ZUPŠ in 65/17) ter 48. in 49. člena Statuta Visoke zdravstvene
šole v Celju je Senat Visoke zdravstvene šole na 5. korespondenčni seji dne 20. 1. 2020 sprejel

PRAVILNIK
o vsebini in obliki diplom ter potrdil
o izobraževanju na Visoki zdravstveni šoli
v Celju (čistopis)
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom ter potrdil o
izobraževanju, ki jih izdaja Visoka zdravstvena šola v Celju (v
nadaljevanju: visoka šola). Diplomo dobi študent/ka, ki opravi
vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno
veljavne izobrazbe.
DIPLOMA IN PRILOGA K DIPLOMI
2. člen
Visoka šola izdaja naslednje vrste potrdil o pridobljeni
javno veljavni izobrazbi:
– diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje,
– diplomo o zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje,
– dvojnik diplome in
– potrdilo.
3. člen
Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo visoke šole.
Izda se na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja,
dimenzije 210 mm x 297 mm.
Diploma je rumene barve. V zgornjem desnem kotu diplome je z modro barvo odtisnjeno ime visoke šole.
V zgornji polovici diplome je z modro barvo odtisnjen
napis Diploma.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek,
datum, kraj in država rojstva diplomanta oziroma diplomantke,
zaključen študijski program, stopnja pridobljene izobrazbe in
podeljeni strokovni naziv.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum
in kraj izdaje diplome (Celje), ime in priimek ter lastnoročni podpis
dekana/dekanje visoke šole in odtisnjen pečat visoke šole.
Vsi podatki zapisani na diplomi so modre barve.
Vzorec diplome je objavljen v prilogi.
4. člen
Zaporedna številka diplome je sestavljena iz oznake študijskega programa in zaporedne številke diplome.
5. člen
Vse diplome, ki jih izda visoka šola, so javne listine in so
napisane v slovenskem jeziku.

Uradni list Republike Slovenije
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije.
Sestavine obrazca priloga k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi,
ki ga sprejme minister pristojen za visoko šolstvo na predlog
Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu.
6. člen
Visoka šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu
Republike Slovenije, če je iz evidenc visoke šole razvidno,
da je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik
diplome.
Dvojnik diplome se izda na obrazcu iz 3. točke, tako, da
je v zgornjem levem kotu zapisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne
številke diplome navedeni podatki iz 3. točke. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje
visoke šole zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan/dekanja visoke
šole podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere je dvojnik diplome
izdan. Na hrbtni strani dvojnika diplome je odtisnjen pečat
visoke šole.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
POTRDILO
7. člen
Po opravljenih obveznostih po javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali delu javno veljavnega
programa za pridobitev izobrazbe, izda visoka šola udeležencem potrdilo, ki je javna listina.
8. člen
Potrdilo po programih iz prejšnjega člena vsebuje: ime
visoke šole, ime in priimek udeleženca, državo, kraj in datum rojstva udeleženca, naslov in čas trajanja programa, ki
ga je zaključil udeleženec, datum, ko je opravil udeleženec
vse obveznosti po programu, trajanje programa v številu ur
ter ovrednotenje programa s kreditnimi točkami po sistemu
ECTS.
Potrdilo o opravljenem delu javno veljavnega študijskega
programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi podatke o naslovu in stopnji študijskega programa, katerega del je.
Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje
potrdila ter pečat visoke šole.
9. člen
Oblika in papir potrdila iz prejšnjega člena tega sklepa
sta določena s celostno grafično podobo visoke šole.
Na potrdilu je odtisnjen pečat visoke šole.
10. člen
S sprejemom tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o
vsebini in obliki diplom o zaključenem izobraževanju na Visoki
zdravstveni šoli v Celju. Ta pravilnik začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 20. januarja 2020
Dekan VZŠCE
izr. prof. dr. Gorazd Voga
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116.

Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič
za leto 2020

Na podlagi 33.b člena Statuta Območne obrtno-podjet
niške zbornice Ljubljana Vič, je skupščina Območne obrtno-
podjetniške zbornice Ljubljana Vič na 4. redni seji dne 27. 11.
2019 sprejela

SKLEP
o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič
za leto 2020
I.
Članarino OOZ Ljubljana Vič plačujejo člani Območne
obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič (v nadaljnjem besedilu: OOZ Ljubljana Vič) za storitve in naloge, ki jih OOZ Ljubljana
Vič opravlja skladno drugega odstavka 33.a člena Statuta.
II.
Članarina OOZ Ljubljana Vič za leto 2020 znaša
10,00 EUR mesečno.
III.
Skladno s 33.a členom Statuta OOZ Ljubljana Vič nastopi
obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič z dnem, ko
član postane ali je zavezanec za plačilo članarine po Obrtnem
zakonu. V primeru, ko obveznost plačila članarine nastane tekom
meseca, nastane obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana
Vič s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma če članstvo v
OOZ Ljubljana Vič preneha v prvi polovici meseca, preneha obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič 15. v mesecu,
sicer zadnjega dne v mesecu, v katerem je članstvo prenehalo.
IV.
Članarina se plačuje trimesečno, najpozneje do vsakega
15. v drugem mesecu trimesečnega obdobja. Na pisno zahtevo člana se lahko članarina plačuje mesečno, najpozneje do
vsakega 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec ali letno do
15. v drugem tekočem mesecu letnega obdobja.
V.
Članarina se plačuje na podlagi izstavljenega računa za
vsakega člana posebej, ki ga izda Območna obrtno-podjetniška
zbornica Ljubljana Vič.
Članarina se plačuje na podlagi računa OOZ Ljubljana Vič
na njen transakcijski račun.
Zapadlo in neplačano članarino izterjuje Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, skladno s Statutom OOZ
Ljubljana Vič.
VI.
Ta sklep stopi v veljavo s 1. 1. 2020 in se objavi Uradnem listu Republike Slovenije ter se skladno s Statutom OOZ
Ljubljana Vič posreduje zavezancem za plačilo članarine OOZ
Ljubljana Vič.
Jernej Dolinar
predsednik skupščine
OOZ Ljubljana Vič

117.

Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)

AIPA, k.o., objavlja na podlagi 3. točke 16. člena Zakona o
kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)
ter na podlagi IV. točke Skupnega sporazuma, ki ga je dne

Uradni list Republike Slovenije
7. 12. 2011 sklenila z Združenjem kabelskih operaterjev Slovenije (v nadaljevanju Sporazum),

REVALORIZACIJO
denarnih vrednosti (tarif)
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu
2019, tako da revalorizirani honorarji za kabelsko retransmisijo
od leta 2020 do ponovne uskladitve znašajo:
1. Revalorizirana tarifa iz II. točke Sporazuma znaša
0,87 EUR za posamezno aktivno uporabniško razmerje ali
priključek, kateri končnemu uporabniku omogoča individualno
izbiranje med največ 50 TV programi (AUR), in še 0,01 EUR na
AUR za vsak dodatni TV program nad omenjenimi 50 TV programi v programski shemi.
2. Revalorizirana tarifa iz III. točke Sporazuma znaša:
Obračunsko leto

do 100 TV
programov

100 ali več TV
programov

2020 in naprej

0,59 EUR

0,62 EUR

Vse navedene denarne vrednosti ne vsebujejo pripadajočega davka na dodano vrednost, kot določa tudi Sporazum.
Gregor Štibernik
direktor AIPA, k.o.

118.

Revalorizacija minimalne letne tarife

Združenje SAZAS k.o., Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga
zastopa poslovodja Marcel Škerjanc, na podlagi devetega odstavka 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in
sorodnih pravic (ZKUASP) ter na podlagi 7. člena Skupnega
sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji
št. 2014, ki ga je dne 14. 1. 2014 sklenilo z Gospodarsko zbornico Slovenije – Medijska zbornica, Združenje radiodifuznih
medijev, objavlja

REVALORIZACIJO
minimalne letne tarife
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu
2019, tako da revalorizirana minimalna letna tarifa od januarja
2020 do ponovne uskladitve znaša:
Odstotek glasbe v oddajnem času

Letna tarifa v €

0 %–33,33 %

378,68 €

33,33 %–66,66 %

3.786,75 €

66,66 %–100 %

7.573,49 €

Vse navedene vrednosti minimalne tarife so v vrednostih
brez pripadajočega davka na dodano vrednost, zaradi česar je
potrebno na vrednosti minimalne tarife prišteti še znesek davka
na dodano vrednost.
Trzin, dne 20. januarja 2020
Poslovodja
Združenja SAZAS k.o.
Marcel Škerjanc
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119.

Skupni sporazum za določitev višine
nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje,
ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne
uporabe

Društvo KOPRIVA, k.o.
Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana
ki ga zastopa vršilec dolžnosti poslovodstva Nikola Sekulović
(v nadaljevanju besedila: KOPRIVA)
in
Trgovinska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
ki jo zastopa mag. Marija Lah, predsednica TZS
(v nadaljevanju besedila: TZS)
dogovorijo in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem
upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) sklenejo

SKUPNI SPORAZUM
za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali
vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji
privatne ali druge lastne uporabe
(v nadaljevanju: sporazum)
1. člen
Podpisnika tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljata:
– da je KOPRIVA kolektivna organizacija, ki na podlagi
dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju
besedila: Urad) št. 31227-9/2017-68/102 z dne 26. 7. 2019
(v nadaljevanju besedila: dovoljenje Urada) na območju Republike Slovenije kolektivno upravlja pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji
privatne in druge lastne uporabe (v nadaljevanju: nadomestilo),
ki pripada avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in
filmskim producentom;
– da Trgovinska zbornica Slovenije predstavlja reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP;
– da stranki na podlagi 46. člena ZKUASP sklepata skupni sporazum zaradi določitve višine nadomestil za privatno
in drugo lastno reproduciranje v delu, ki se nanaša na tonsko
in/ali vizualno snemanje in ki pripadajo skupno vsem imetnikom
pravic, ki so upravičeni do tega nadomestila po zakonu, ki
ureja avtorsko in sorodne pravice ter zaradi ureditve načinov
poročanja zavezancev;
– da sta stranki sporazuma pri določanju tarife upoštevali
določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP) in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in
sorodnih pravic (v nadaljevanju: ZKUASP), zlasti določila 44.,
45. in 46. člena ZKUASP.
Definicije pojmov
2. člen
Za namen tega sporazuma stranki sporazuma definirata
naslednje pojme:
Obračunsko obdobje: obdobje za katerega KOPRIVA zavezancu obračuna nadomestilo.
Polletje: čas od vključno dne 1. 1. do vključno dne 30. 6.
v koledarskem letu (1. polletje) in čas od vključno dne 1. 7. do
vključno dne 31.12. v koledarskem letu (2. polletje).
Računalnik: vsak proizvod, ki po deklaraciji proizvajalca
predstavlja namizni, prenosni ali drug računalnik, razen tablice.
Mobilni telefon: vsak proizvod, ki po deklaraciji proizvajalca predstavlja mobilni telefon in omogoča konzumiranje (upo-
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rabo, predvajanje, prikazovanje ipd.) tonskih in/ali vizualnih
vsebin ter ima integrirano spominsko enoto.
Druga nosljiva naprava: vsak proizvod, ki omogoča konzumiranje (uporabo, predvajanje, prikazovanje ipd.) tonskih
in/ali vizualnih vsebin, je nosljiv in ima integrirano spominsko
enoto (primer: smartwatch (pametna ura), slušalke z integriranim spominom, ipd.).
Tablica in druga naprava z integriranim spominom:
– vsak proizvod, ki po deklaraciji proizvajalca predstavlja
tablico (tablični računalnik) in
– vsak proizvod, ki omogoča konzumiranje (uporabo,
predvajanje, prikazovanje ipd.) tonskih in/ali vizualnih vsebin in
ima integrirano spominsko enoto (primer: smartbox, media player, igralne konzole, mp3 predvajalnik, prevozna sredstva ipd.).
Trdi disk (HDD) in SSD disk: vsak proizvod, ki po deklaraciji proizvajalca predstavlja trdi disk (HDD) ali Solid State Disk
(SSD) in ki ni del računalnika, za katerega je posebej obračunano nadomestilo proizvajalcu računalnika.
USB pomnilniška enota (USB ključ) in pomnilniška kartica: tip zunanjega pomnilnika, zlasti vrst USB ključ, CompactFlash (CF), Secure Digital (SD), SDHC, SDXC, MicroSD,
MicroSDHC in MicroSDXC ipd.
Digitalni optični mediji CD/DVD/BluRay, ipd: digitalni optični mediji, ki po deklaraciji proizvajalca omogočajo digitalni
zapis tonskih in/ali vizualnih vsebin (CD, DVD, Bluray, ipd.) in
so pretežno namenjeni enkratnemu zapisu vsebin.
Analogni snemalniki: posamezna naprava, ki po deklaraciji proizvajalca omogoča analogno snemanje tonskih vsebin
(kasetofon, magnetofon in druge podobne naprave) in/ali vizualnih vsebin (videorekorder in druge podobne naprave).
Digitalni snemalniki:
– AV zapisovalnik: posamezna naprava, ki je po deklaraciji proizvajalca namenjena digitalnemu reproduciranju zlasti
tonskih in/ali vizualnih vsebin (zapisovalnik CD, zapisovalnik
DVD, zapisovalnik Bluray, zapisovalnik minidisk, digitalna kamera ipd.);
– Računalniški zapisovalnik: posamezna naprava, ki po
deklaraciji proizvajalca omogoča digitalno reproduciranje tonskih in/ali vizualnih vsebin (računalniška enota za zapisovanje
CD, DVD, Bluray ipd.).
Analogni mediji: posamezni nosilci, ki po deklaraciji proizvajalca omogočajo analogni zapis tonskih in/ali vizualnih
vsebin (avdiokaseta, videokaseta, magnetofonski trak in drug
podoben nosilec).
Veleprodajna cena: cena, po kateri proizvajalec ali uvoznik opravita prvo prodajo proizvoda.
Zavezanci
3. člen
Stranki sporazuma sta soglasni, da so v skladu z veljavno
zakonodajo zavezanci za plačilo nadomestila proizvajalci naprav za tonsko in/ali vizualno snemanje in proizvajalci praznih
nosilcev zvoka in/ali slike. Poleg proizvajalcev so solidarno
zavezani tudi uvozniki naprav in nosilcev, razen če je uvoz
namenjen za privatno in nekomercialno uporabo kot del njihove
osebne prtljage.
Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki predložijo ustrezna
dokazila, niso zavezanci za plačilo nadomestila:
a) za tiste naprave oziroma nosilce, ki se izvažajo;
b) za tiste naprave oziroma nosilce, ki jih prvič prodajo
ali uvozijo za:
– komercialno reproduciranje avtorskih del, pri katerem je
treba pridobiti dovoljenje imetnikov pravic, ali
– reproduciranje avtorskih del v korist invalidnih oseb, če
je neposredno povezano z njihovo invalidnostjo.
Skladno z drugim odstavkom 37. člena ZASP se nadomestilo plačuje pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in
vizualno snemanje, in pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih
nosilcev zvoka ali slike.
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4. člen
Tarifa se določa za posameznega zavezanca za vsak
posamezen proizvod (napravo ali nosilec), določen v nadaljevanju.
Tarifa se pri določenih proizvodih določa upoštevaje veleprodajno ceno, oziroma pri določenih proizvodih upoštevaje
velikost spomina ali snemalni čas, oziroma pri določenih proizvodih kot pavšalni znesek glede na posamezno enoto, kot je
to določeno v nadaljevanju sporazuma.
Tarifa – nadomestilo
5. člen

Računalnik
Šifra
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Obračunska osnova
Veleprodajna cena
do 300 €
nad 300 € do 600 €
nad 600 € do 900 €
nad 900 € do 1.200 €
nad 1.200 € do 1.500 €
nad 1.500 €

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
3,20
4,70
6,20
8,20
10,20
12,20

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2020 in naprej
4,00
5,25
6,20
8,20
10,20
12,20

Obračunska osnova
Veleprodajna cena
do 200 €
nad 200 € do 400 €
nad 400 € do 600 €
nad 600 € do 800 €
nad 800 € do 1.000 €
nad 1.000 €

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
3,20
4,70
6,20
8,20
10,20
12,20

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2020 in naprej
4,00
5,25
6,20
8,20
10,20
12,20

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
3,20
4,70
6,20
8,20
10,20
12,20

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2020 in naprej
4,00
5,25
6,20
8,20
10,20
12,20

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
3,20
4,70
6,20
8,20
10,20
12,20

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2020 in naprej
4,00
5,25
6,20
8,20
10,20
12,20

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
0,50
0,75
1,00
2,00
4,00
7,00

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2020 in naprej
0,70
1,13
1,60
2,35
5,00
8,00

Mobilni telefon
Šifra
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Druga nosljiva naprava
Šifra
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Obračunska osnova
Veleprodajna cena
do 200 €
nad 200 € do 400 €
nad 400 € do 600 €
nad 600 € do 800 €
nad 800 € do 1.000 €
nad 1.000 €

Tablica in druga naprava z integriranim spominom
Šifra
D1
D2
D3
D4
D5
D6

Obračunska osnova
Veleprodajna cena
do 200 €
nad 200 € do 400 €
nad 400 € do 600 €
nad 600 € do 800 €
nad 800 € do 1.000 €
nad 1.000 €

Trdi disk (HDD) in SSD disk
Šifra
E1
E2
E3
E4
E5
E6

Obračunska osnova
Spominska zmogljivost
do 256 GB
do 1 TB
do 3 TB
do 5 TB
do 10 TB
nad 10 TB
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USB pomnilniška enota (USB ključ) in pomnilniška kartica
Obračunska osnova
Spominska zmogljivost
do 16 GB
do 32 GB
do 64 GB
do 128 GB
nad 128 GB

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
0,10
0,15
0,25
0,50
1,00

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2020 in naprej
0,13
0,25
0,45
0,75
1,50

Obračunska osnova
Format
CD
DVD
Bluray
Drug podoben format

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
0,01
0,02
0,10
0,10

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2020 in naprej
0,01
0,02
0,10
0,10

Obračunska osnova
Format
Nosilec tonskih in/ali vizualnih vsebin

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
0,19

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2020 in naprej
0,19

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
6,26
0,83

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2020 in naprej
6,26
0,83

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
0,50
3,76

Nadomestilo (v EUR)
od 1. 7. 2020 in naprej
0,50
3,76

6,26

6,26

Šifra
F1
F2
F3
F4
F5

Digitalni optični mediji
Šifra
G1
G2
G3
G4
Analogni mediji
Šifra
H1

Digitalni snemalniki
Šifra
J1
J2

Obračunska osnova
Format
AV zapisovalnik
Računalniški zapisovalnik

Analogni snemalniki
Šifra
K1
K2
K3

Obračunska osnova
Format
Naprava za tonsko snemanje
Naprava za vizualno snemanje
Naprava za tonsko
in vizualno snemanje

Revalorizacija in prevrednotenje spominskih vrednosti
6. člen
Denarne vrednosti zneskov obračunskih osnov in zneskov nadomestil iz 5. člena tega sporazuma se letno usklajujejo
s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga
objavlja Statistični urad RS za preteklo leto. Revalorizacija se
opravi na način, da se zneski za posamezno leto iz tabel v
5. členu revalorizirajo na dan 1. 1. leta, na katerega se znesek
nanaša, glede na dan 1. 1. predhodnega leta.
Vrednosti tipičnih razredov spominskih zmogljivosti posameznih kategorij proizvodov kot obračunskih osnov šifre E
in šifre F iz 5. člena tega sporazuma (npr. 16 GB, 32 GB, 128
GB, 256 GB, 1 TB, ipd., v nadaljevanju: tipične zmogljivosti) se
letno usklajujejo z evropskim trendom rasti na način, da se na
podlagi relevantne letne analize za vsako posamično kategorijo
proizvodov:
– ugotovijo tržni deleži tipičnih zmogljivosti,
– sestavi lestvica tipičnih zmogljivosti od najnižje do najvišje vrednosti s pripadajočimi kumulativnimi seštevki tržnih
deležev,
– določi prag v višini 60 % kumulativnega seštevka tržnih
deležev kot meja za opredelitev primarnega razreda spominske
zmogljivosti.
Prag iz prejšnjega odstavka v času podpisa tega sporazuma presegata tipične zmogljivosti 1 TB za proizvode šifre E ter

32 GB za proizvode šifre F (primarna razreda spominske zmogljivosti). Ko bosta prag iz prejšnjega odstavka presegli tipični
zmogljivosti 3 TB za proizvode šifre E ter 64 GB za proizvode
šifre F, se bodo tipični razredi preoblikovali na naslednji način:
Obr. osnova

Obr. osnova

Šifra

Spom. zmogljivost

Šifra

E1

do 1 TB

F1

Spom. zmogljivost

E2

do 3 TB

F2

do 64 GB

E3

do 5 TB

F3

do 128 GB

E4

do 10 TB

F4

do 256 GB

E5

do 15 TB

F5

nad 256 GB

do 32 GB

E6
nad 15 TB
Enaka metodologija se smiselno uporabi za nadaljnja
preseganja praga iz drugega odstavka tega člena.
Za ugotavljanje tržnih deležev ter za določitev primarnih
razredov spominske zmogljivosti v letih 2019 in 2020 stranki
določita letno analizo raziskovalne organizacije FutureSource
z datumom 12/2018.
Prevrednotenje razredov spominskih zmogljivosti po drugem odstavku tega člena ugotavljata predstavnika za spremljanje izvajanja tega sporazuma, po potrebi v sodelovanju
s pristojno delovno skupino, na podlagi zadnje razpoložljive
analize FutureSource ali druge primerljive analize. Strošek
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nakupa analize v višini do 1.200,00 EUR (+DDV) krije KOPRIVA.
KOPRIVA bo revalorizirane oziroma prevrednotene vrednosti po tem členu po vsakokratni revalorizaciji objavila v
Uradnem listu RS in začno revalorizirane vrednosti veljati z
naslednjim polletjem po objavi v Uradnem listu RS.
Revalorizacija in prevrednotenja spominskih vrednosti po
tem členu se prvič izvedejo na dan 1. 1. 2021 glede na preteklo
leto.
Okoliščine uporabe zaradi katerih se plačilo
nadomestila zniža
7. člen
Posameznemu zavezancu se priznavajo naslednja znižanja nadomestila, določenega v skladu s 5. členom tega
sporazuma:
a) 5 % znižanje nadomestila v primeru ureditve razmerja s
KOPRIVO s sklenitvijo individualne pogodbe pod pogoji iz tega
sporazuma, od podpisa individualne pogodbe dalje in za čas
veljavnosti individualne pogodbe;
b) 5 % znižanje nadomestila, v kolikor zavezanec KOPRIVI poda soglasje v individualni pogodbi, za pridobitev njegovih
podatkov za preverjanje poročil iz verodostojnih evidenc;
c) 5 % znižanje nadomestila v primeru pogodbeno dogovorjenega mesečnega poročanja in mesečnega plačila nadomestila;
d) 5 % znižanje nadomestila za izpolnitev obveznosti poročanja na način in v obrazcih, ki jih določi KOPRIVA.
Če bo proizvod kategorije pod šifro E iz 5. člena tega
sporazuma (HDD in SSD), za katerega je uvoznik že plačal
nadomestilo ob uvozu, pozneje vgrajen v proizvod kategorije
pod šifro A iz 5. člena tega sporazuma (računalnik), se proizvajalcu računalnika ob prvi prodaji in obračunu nadomestila
prizna znižanje v višini že plačanega nadomestila za proizvod
pod šifro E iz 5. člena tega sporazuma.
8. člen
Odstotki znižanj iz 7. člena se med seboj ne izključujejo
in se seštejejo pred apliciranjem na višino nadomestila, določenega v skladu s 5. členom tega sporazuma.
Poročanje
9. člen
Zavezanec je dolžan posredovati vse relevantne podatke
za odmero nadomestila, kot tudi vsakršne spremembe, ki bi
lahko vplivale na odmero višine in na plačilo nadomestila,
zlasti pa:
– obdobje na katerega se posredovani podatki nanašajo
– vrsta in tip proizvoda
– znamka proizvoda oziroma proizvajalec
– veleprodajna cena proizvoda oziroma spominska zmogljivost proizvoda
– število prodanih oziroma število uvoženih proizvodov
– navedba modela proizvoda*
*podatek ni obvezen, če bi bilo pridobivanje teh podatkov
povezano z nesorazmernimi stroški za zavezanca.
Zavezanec je dolžan KOPRIVI pisno posredovati podatke
najkasneje 25 dan po izteku polletja oziroma najkasneje 25
dan po izteku posameznega meseca, če je med KOPRIVO in
zavezancem dogovorjeno mesečno poročanje/posredovanje
podatkov.
10. člen
V kolikor zavezanec podatkov pravočasno ne posreduje,
ni upravičen do popustov (znižanj nadomestila) iz tega sporazuma za obračunsko obdobje, na katero se posredovani
podatki nanašajo.
Zavezanec prav tako ni upravičen do kakršnih koli znižanj iz tega sporazuma v kolikor se izkaže, da so posredovani
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podatki napačni oziroma neresnični in odstopajo za 4 ali več
odstotkov od dejanskega stanja v škodo KOPRIVE. Morebitna
že upoštevana znižanja za sporno obračunsko obdobje ne
veljajo in je zavezanec dolžan doplačati nadomestilo za sporno
obračunsko obdobje do polnega zneska nadomestila.
V kolikor zavezanec kljub pozivu KOPRIVE v roku
5 delovnih dni od prejema poziva podatkov ne posreduje,
oziroma posreduje podatke, ki so za obračun nadomestila pomanjkljivi, KOPRIVA zavezancu za vsako obračunsko
obdobje, ko podatki niso posredovani, oziroma so podatki
pomanjkljivi, odmeri dvakratnik nadomestila določenega v
skladu s 5. členom tega sporazuma. V kolikor zavezanec dokaže v svojem odgovoru na poziv za posredovanje podatkov,
da so bili podatki ustrezno posredovani in točni, KOPRIVA ni
upravičena do zvišanja nadomestila iz prejšnjega stavka. V
primeru, da se na podlagi ugotovljenih podatkov ugotovi, da
je zavezanec plačal višje nadomestilo kot izhaja iz 5. člena
tega sporazuma, se zavezancu vrne razlika v roku 30 dni od
dneva ugotovitve podatkov ali se izvede poračun pri naslednjem obračunu nadomestila.
Rok in način plačila nadomestila
11. člen
Nadomestilo se plačuje skladno s podpisano pogodbo z
rokom valute, ki ne sme presegati 30 dni.
V primeru, da zavezanec s KOPRIVO pogodbe ne sklene,
se nadomestilo po tarifi iz tega sporazuma obračuna polletno
v skladu z ZKUASP in skladno s tem sporazumom, z rokom
valute ki ne sme presegati 30 dni.
Prehodne in končne določbe
12. člen
Za predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma
se določita osebi, ki pri podpisnikih pokrivata delovno področje tega sporazuma. Stranke sporazuma se zavežejo o
spremembi predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma
drugo stranko obvestiti najkasneje v roku 15 dni od nastanka
spremembe.
13. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da sporazum začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa
se za namen izvajanja tega sporazuma za obračun 2. polletja
2019 in dalje.
Do sklenitve novega skupnega sporazuma, morebitne
spremembe ali dopolnitve sporazuma, ali določitve tarife s
pravnomočno odločbo, se uporablja ta sporazum.
KOPRIVA v 8 dneh po objavi tega sporazuma v Uradnem
listu RS pozove zavezance, katerih poročila niso bila oddana
v skladu s tem sporazumom, k oddaji poročila, skladno s tem
sporazumom.
14. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se zavezancem, ki podpišejo individualno pogodbo s KOPRIVO in plačajo
nadomestilo za prvo obračunsko obdobje (2. polletje 2019)
v roku 30 dni od začetka veljavnosti tega sporazuma, prizna
dodatno 5 % znižanje za čas veljavnosti individualne pogodbe.
Enak popust velja za zavezance, ki podpišejo individualno
pogodbo s KOPRIVO v roku 30 dni od začetka opravljanja
dejavnosti proizvodnje oziroma uvoza naprav in/ali nosilcev, če
je dejavnost zavezanec začel opravljati po začetku veljavnosti
sporazuma.
15. člen
Če ni drugače določeno s tem sporazumom, se zneski po
tem sporazumu za čas veljavnosti sporazuma ne spreminjajo,
razen v primeru sklenitve novega sporazuma oziroma v prime-
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ru izdaje odločbe Sveta za avtorsko pravo, oziroma če pride do
spremembe tarife na drug z zakonom določen način.
16. člen
TZS se s sklenitvijo tega sporazuma zavezuje, da bo vse
zavezance po tem sporazumu preko svojih običajnih sredstev
obveščanja seznanila z vsebino tega sporazuma.
17. člen
Ta sporazum je sklenjen v 5 (petih) enakih izvodih, od
katerih prejme vsak od podpisnikov po 2 (dva) izvoda, en izvod pa je namenjen za pristojni organ, ki opravlja nadzor nad
delovanjem kolektivne organizacije.
Podpisnici tega sporazuma bosta morebitne spremembe
in dopolnitve tega sporazuma urejali pisno s sklenitvijo aneksov
k temu sporazumu v skladu z določili zakona.
18. člen
Z dnem začetka uporabe tega sporazuma se smiselno
glede na 3. odstavek 87. člena ZKUASP preneha uporabljati
Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/06, v nadaljevanju: Uredba).
Podpisnici tega sporazuma sta soglasni, da v primeru,
da se kakšno določilo tega sporazuma morebiti izkaže, da ni
skladno z določbami zakona, sporazum v preostalih delih ne
preneha veljati, za zapolnitev tovrstnih določil pa se smiselno
uporabijo določila Uredbe, pri čemer KOPRIVA za ureditev
novih določil čim prej skliče nova pogajanja.
V Ljubljani, 23. januarja 2020 V Ljubljani, 23. januarja 2020
Društvo Kopriva, k.o

Trgovinska zbornica Slovenije

Nikola Sekulović,
vršilec dolžnosti
poslovodstva
Društva Kopriva, k.o.

mag. Marija Lah
Predsednica TZS
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OBČINE
AJDOVŠČINA

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za večstanovanjsko
sosesko Lipa v Ajdovščini

narave in območju varstva voda. Na južnem delu je območje
kulturne dediščine: naselbinska dediščina EŠD 9462 Ajdovščina – Vilska četrt Putrhe. Ob robu območja potekata kategorizirani občinski cesti in druga gospodarska javna infrastruktura.
d. Manj intenzivna namenska raba prostora
Območji stanovanj in centralnih dejavnosti sta po Uredbi
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 43/18) v II. oziroma III. stopnji varstva pred hrupom, kar
je manj obremenjujoče za okolje kot je območje proizvodnih
dejavnosti (površine za industrijo, gospodarske cone ali površine z objekti za industrijsko proizvodnjo), kjer je predpisana
IV. cona varstva pred hrupom. Z OPPN Lipa je načrtovana
manj intenzivna raba prostora, kot je predvidena po veljavnem
prostorskem aktu.
Sprememba namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v površine za večstanovanjsko gradnjo izpolnjujejo pogoje iz petega odstavka 177. in 282. člena ZUreP-2.

1. člen

3. člen

120.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini

Na podlagi 110., 117. in 119. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in na podlagi drugega odstavka 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list
RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je župan Občine Ajdovščina
dne 2. 12. 2019 sprejel

(predmet sklepa)
S tem sklepom se določa začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko
sosesko Lipa (v nadaljevanju: OPPN Lipa).
Opredeli se ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Lipa, način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih
strokovnih podlag, postopek in roki za njegovo pripravo in za
pripravo njegovih posameznih faz ter navedejo nosilci urejanja
prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi z
njegovim financiranjem.
2. člen
(potrditev izhodišč za pripravo OPPN Lipa)
Pravni podlagi za pripravo OPPN Lipa sta Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2) ter Pravilnik o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2).
Peti odstavek 117. člena ZUreP-2 določa, da občina z
občinskim podrobnim prostorskim načrtom lahko na delu ali na
celotnem območju urejanja prostora spremeni namensko rabo
prostora in prostorske izvedbene pogoje, v kolikor so izpolnjeni
spodaj določeni pogoji.
a. Skladnost z občinskimi razvojnimi programi:
Gradnja stanovanjske soseske Lipa je skladna s Strategijo razvoja občine Ajdovščina do leta 2030, sprejeto v letu 2017,
kjer sta v prioriteti Družbeno odgovorna določena cilja aktivno
mesto in vitalno podeželje ter povečanje števila stanovanjskih
enot. Predvidena ukrepa sta urbanizacija mesta in povečanje
števila neprofitnih in namenskih stanovanj z izgradnjo novih in
revitalizacijo obstoječih.
V Stanovanjskem programu Občine Ajdovščina za obdobje 2016–2021, sprejetem v letu 2016, je predviden cilj
zagotavljanje pogojev za izvajanje novogradenj stanovanjskih
objektov z ukrepom ponudbe komunalno opremljenih zemljišč
za gradnjo večstanovanjskih objektov zasebnim investitorjem.
b. Skladnost s cilji prostorskega razvoja občine
Med cilji prostorskega razvoja občine je, po Odloku o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04), navedena usklajena
namenska raba prostora in smotrna porazdelitev dejavnosti za
učinkovit in stabilen razvoj občine ter pomoč mladim družinam
s pridobivanjem stanovanj za mlade družine in strokovne kadre.
c. Skladnost s pravnimi režimi
Predvidena lokacija stanovanjske soseske Lipa je stavbno
zemljišče, namenjeno proizvodnji, ter ni v območju ohranjanja

(območje in predmet načrtovanja)
Obravnavano območje obsega parcele št.:
številka zemljiške parcele

del

površina v m²

295

celota

649

296

celota

1205

279/7

celota

141

297/64

celota

1519

297/65

celota

519

297/79

celota

105

297/80

celota

21

297/81

celota

53

297/82

celota

56

297/83

celota

733

297/84

celota

76

297/88

celota

238

297/91

celota

1972

297/92

celota

2206

297/93

celota

3597

297/94

celota

138

299

celota

491

301/6

celota

23

302/2

celota

803

308

celota

297

309/1

celota

447

312/1

celota

877

312/4

celota

113

320

celota

458

1721/2

del

2768

315/2

del

25

318

del

11

305

celota

453

306

celota

279

303

celota

462
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številka zemljiške parcele

del

površina v m²

304

celota

336

297/35

celota

546

297/32

celota

249

297/33

celota

241

297/34

celota

259

302/1

celota

1056

297/37

celota

436

297/67

celota

232

1721/4

celota

13

301/1

celota

107

301/5

celota

63

301/4

celota

2

297/66

celota

459

297/38

celota

227

297/85

celota

254

297/86

celota

181

297/45

celota

117

291/3

celota

244

291/2

celota

542

293

celota

130

292

celota

388

294

celota

277

291/4

celota

22

Vse parcele so k.o. 2392 Ajdovščina. Celotno območje
meri cca 2,8 ha.
Na severu je omejeno z obstoječimi industrijskimi halami,
zahodu je omejeno obstoječimi industrijskimi objekti in stanovanjsko pozidavo, na jugu in vzhodu pa z občinskima cestama
in pozidanimi površinami.
Načrtovalec OPPN Lipa je, poleg izdelave strokovnih
podlag, dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih
telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju
s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do
pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave. Načrtovalec
OPPN Lipa bo moral predati pripravljavcu Občini Ajdovščina,
po objavi sprejetega odloka v Uradnem listu RS, štiri izvode
akta v analogni obliki in vsaj en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu, ki ga uporablja
pripravljavec.
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4.

smernice nosilcev urejanja
prostora

30 dni po pripravi
osnutka

5.

priprava dopolnjenega osnutka

30 dni po prejemu
smernic

6.

okoljsko poročilo
(v kolikor je potrebno)*

30 dni po pridobitvi
odločbe MOP

7.

javna razgrnitev (7 dni
po javnem naznanilu) in javna
obravnava

30 dni

8.

proučitev pripomb z javne
razgrnitve in javne obravnave

7 dni po zaključku
javne razgrnitve

9.

potrditev stališč in seznanitev
javnosti

10 dni po pripravi
stališč do pripomb

10. priprava predloga

15 dni po potrditvi
stališč do pripomb

11. mnenja nosilcev urejanja
prostora

30 dni po pripravi
predloga

12. izdelava usklajenega
dopolnjenega predloga

7 dni po prejemu
mnenj

13. potrdilo MOP o sprejemljivosti
CPVO (v kolikor je potrebno)*

15 dni po prejemu
predloga OPPN Lipa
in okoljskega poročila

14. sprejem in objava odloka
o OPPN Lipa

30 dni

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN Lipa
podati smernice in k predlogu OPPN Lipa mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško
presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, enota Nova
Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica;
3. Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.,
Goriška cesta 23 b, Ajdovščina (vodovod, kanalizacija, komunalni odpadki);
4. Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
(občinske ceste);
5. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica;
6. Telekom Slovenije d.d., PE Nova Gorica, Cesta 25. junija 1 p, 5000 Nova Gorica;
7. Adriaplin d.o.o., Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana;
8. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN Lipa.
7. člen

4. člen

(načrt vključevanja javnosti)

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Javnost se seznani z objavo izhodišč in predloga sklepa
o pripravi OPPN Lipa na spletni strani občine.
V postopku priprave OPPN Lipa se javnost z načrtovanimi
rešitvami seznani v fazi dopolnjenega osnutka OPPN Lipa, ko
se, skladno z določili 112. člena ZUreP-2, izvede javna razgrnitev in javna obravnava. V času javne razgrnitve, ki trajala
najmanj 30 dni, javnost lahko poda pripombe in predloge na
načrtovano rešitev.
Predlog odloka o OPPN Lipa bo obravnavan na sejah
občinskega sveta Občine Ajdovščina.

OPPN Lipa se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno
z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi.
5. člen
(postopek in roki za pripravo posameznih faz)
Priprava OPPN Lipa vsebuje naslednje faze in roke:
1.

sklep o začetku postopka

2.

pridobitev odločbe MOP
o potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje

30 dni

priprava osnutka

30 dni po objavi tega
sklepa

3.

4 / 24. 1. 2020 /

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN Lipa)
Strokovne podlage in OPPN Lipa financira Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
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9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-001/2019
Ajdovščina, dne 2. decembra 2019
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

CELJE
121.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev Prostorskih ureditvenih
pogojev za širše območje Miklavškega hriba
in za širše območje Starega celjskega gradu

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 32. člena Statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan
Mestne občine Celje sprejme

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku
postopka priprave sprememb in dopolnitev
Prostorskih ureditvenih pogojev za širše
območje Miklavškega hriba in za širše območje
Starega celjskega gradu
1.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o začetku postopka
priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje
Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 32/19).
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2019
Celje, dne 13. januarja 2020
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

Uradni list Republike Slovenije
oziroma pobudniku lokacijske preveritve, razen če je investitor
oziroma pobudnik Občina Dobje.
2. člen
(1) Investitor oziroma pobudnik poda vlogo za izvedbo
postopka lokacijske preveritve na obrazcu Občine Dobje s
priloženim elaboratom in plača takso po taksni tarifi za vloge.
(2) Občina Dobje preveri skladnost elaborata s predpisi o
urejanju prostora in v kolikor meni, da ustreza in se postopek
lahko nadaljuje, izda sklep o plačilu stroškov.
(3) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske
preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu.
(4) Pobudnik oziroma vlagatelj je dolžan v 15 dneh od
vročitve sklepa poravnati na podlagi odloka določeno višino
nadomestila stroškov.
(5) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
(6) Plačilo nadomestila vključuje vse stroške v zvezi s
postopkom lokacijske preveritve, in sicer preveritev elaborata, s katerim pobudnik obrazloži svojo namero, utemelji
skladnost pobude z določbami zakona za celotni postopek,
ki vključuje sprejem sklepa na mestnem svetu, pridobivanje
mnenj nosilcev urejanja prostora, javno razgrnitev, stališča
do pripomb, obravnavo sklepa na občinskem svetu in objavo
v uradnem glasilu.
3. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi 1550,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev 2.200,00 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 1.950,00 EUR.
– za legalizacijo nedovoljenega posega v prostor na kmetijskih zemljiščih 2.400,00 EUR.
4. člen
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti občinskega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja
izvedbo postopka, ne pa sprejema.
(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge pobudnik ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-007/2019
Dobje, dne 19. decembra 2019
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek

DOBJE
122.

Odlok o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v Občini Dobje

Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 11. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list
RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 7. redni seji
dne 19. 12. 2019 sprejel

ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve
v Občini Dobje
1. člen
Ta odlok določa višino in način plačevanja stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Dobje zaračuna investitorju

HRPELJE - KOZINA
123.

Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2020

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 51/15) in 18. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje
- Kozina (Uradni list RS, št. 75/17) je županja Občine Hrpelje
- Kozina sprejela

Uradni list Republike Slovenije

Št.

4 / 24. 1. 2020 /

Stran

463

SKLEP
o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina
za leto 2020

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje,
Ilirska Bistrica

1.
Ugotovi se, da revalorizirana vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020 znaša 0,001858 EUR.

l.
Župan Občine Ilirska Bistrica naznanja javno razgrnitev
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega
načrta za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica
(OPPN kmetije na Brdih), ki ga je izdelalo podjetje URBI d.o.o.,
Trnovski pristan 2, Ljubljana, december 2019. Gradiva razgrnitve vsebujejo tudi obrazložitev in povzetek za javnost.

2.
Tako določena vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2020
dalje.
3.
Ta sklep se objavi na v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-2/2020-1
Hrpelje, dne 31. decembra 2019
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

ILIRSKA BISTRICA
124.

Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Ilirska Bistrica

Na podlagi 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni list
RS, št. 77/17) izdajam naslednji ugotovitveni

SKLEP
I.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica znaša v letu 2020:
– za fizične osebe
EUR 0,00173
– za pravne osebe
EUR 0,00152
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
se uporablja od 1. 1. 2020.
Št. 422-72/2018
Ilirska Bistrica, dne 13. decembra 2019

II.
Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno:
– od 31. 1. 2020 do vključno 2. 3. 2020 med delovnim časom pred sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica,
– od 31. 1. 2020 dalje na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
III.
Javna obravnava bo:
– v sredo, 26. 2. 2020 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.
IV.
Občina Ilirska Bistrica želi seznaniti javnost z izdelanim
dopolnjenim osnutkom občinskega podrobnega prostorskega
načrta za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica.
V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost
pravico dajati pripombe in predloge, ki se jih lahko do vključno
2. 3. 2020 poda pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v
zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.
si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede
»OPPN kmetija na Brdih«.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov podan pristanek
za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki
bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.
Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in
priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Stališča do podanih pripomb bodo objavljena na spletni
strani in oglasni deski Občine Ilirska Bistrica.
Št. 3500-5/2019-42
Ilirska Bistrica, dne 15. januarja 2020
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

125.

KAMNIK
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka občinskega
podrobnega prostorskega načrta za preselitev
kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in
34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN,
št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, 44/18, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/06) župan Občine Ilirska
Bistrica objavlja

126.

Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun
občinskih taks za leto 2020 v Občini Kamnik

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1),
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO,
71/17 in 21/18), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 31. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in
61/19) in 5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kamnik
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(Uradni list. RS, št. 34/09) je župan Občine Kamnik dne 10. 1.
2020 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih
taks za leto 2020 v Občini Kamnik
I.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2020
znaša 0,063 €.
II.
Višina vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto
2020 je bila določena na podlagi povprečne letne stopnje inflacije za preteklo leto, ki jo je objavil Statistični urad Republike
Slovenije.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-5/2020-3/8
Kamnik, dne 10. januarja 2020
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KRANJ
127.

Sklep o določitvi parkirnih območij v parkirnih
conah 2 in 3

Župan Mestne občine Kranj na podlagi 39. in 115. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, uradno prečiščeno besedilo – UPB2, št. 37/19) ter 4. člena Odredbe o določitvi območij
parkirnih con in območij za pešce (Uradni list RS, št. 79/19) izdaja

SKLEP
o določitvi parkirnih območij
v parkirnih conah 2 in 3
1. člen
(splošne določbe)
S tem sklepom se določijo parkirna območja v parkirnih
conah 2 in 3 v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: MOK).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(grafični prikaz)
Parkirna območja (v nadaljevanju: podcone) v coni 2 in
3 so posamezna območja znotraj MOK, ki jih oklepajo ulice
in ceste, kot to izhaja iz grafičnega prikaza, ki je Priloga 1 in
sestavni del tega sklepa.
Posamezna parkirna mesta znotraj podcon in območja
podcon so označena z vertikalno in horizontalno prometno
signalizacijo v skladu s predpisom, ki določa prometno signalizacijo.
3. člen
(cona 2)
V coni 2, se vzpostavi 7 podcon, označenih od C2-A do
C2-H.
Stanovalci podcon C2-A, C2-C, C2-D, in C2-F so upravičeni do parkiranja v podconi, kjer imajo stalno ali začasno
prebivališče. Stanovalcem podcone C2-E se dovoli parkiranje
v podconah C2-E in C2-D.
4. člen
(cona 3)
V coni 3, se vzpostavi 15 podcon, označenih od C3-A
do C3-P.
Stanovalci podcon C3-B, C3-C, C3-D, C3-E, C3-F,
C3-G, C3-H, C3-J, C3-L, C3-M, C3-N, C3-O so upravičeni do parkiranja v podconi, kjer imajo stalno ali začasno
prebivališče. Stanovalcem podcon C3-I in C3K se dovoli
parkiranje v podconi stalnega ali začasnega prebivališča in
v podconi C3-J.
Stanovalcem podcone C3-E se dovoli parkiranje na označenih vzdolžnih parkirnih mestih od hišne št. 23 do 27 ob
Likozarjevi ulici.
5. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o določitvi parkirnih območij v parkirnih conah 2 in 3
(Uradni list RS, št. 52/17).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2019-5-(46/27)
Kranj, dne 31. decembra 2019
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

Uradni list Republike Slovenije
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KRŠKO
128.

Sklep o določitvi odstotka od povprečne
gradbene cene m2 stanovanjske površine,
ki služi za določitev vrednosti stavbnega
zemljišča, stroškov komunalnega urejanja
in o določitvi vrednosti elementov
za izračun valorizirane vrednosti
stanovanjske hiše oziroma stanovanja
v občini Krško

Na podlagi 4. člena Odloka o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za
določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun
valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v
občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02), izdajam

SKLEP
o določitvi odstotka od povprečne gradbene
cene m2 stanovanjske površine, ki služi
za določitev vrednosti stavbnega zemljišča,
stroškov komunalnega urejanja in o določitvi
vrednosti elementov za izračun valorizirane
vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja
v občini Krško
I.
S tem sklepom se usklajuje povprečna gradbena cena
stanovanj na območju občine Krško, določena v Odloku o
določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega
zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list
RS, št. 116/02).
II.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v občini Krško na dan 31. 12. 2019 znaša
1.112,06 €.
III.
Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene
stavbnega zemljišča (korist) v letu 2020 znaša:
1.

za ureditveno območje naselja
tipa E (Krško)
1,1 % (12,23 €/m2),

2.

za ureditveno območje naselja
tipa D (Leskovec pri Krškem,
Brestanica, Senovo)
0,9 % (10,00 €/m2),

3.

za ureditveno območje naselja tipa C2 (Raka, Podbočje,
Koprivnica)

0,8 % (8,90 €/m2),

za ureditveno območje naselja
tipa C1 (Veliki Podlog,
Drnovo, Zdole, Veliki Trn,
Dolenja vas, Senuše, Gora,
Rožno, Gorenji Leskovec,
Brezje)

0,7 % (7,79 €/m2),

za ureditvena območja vseh
ostalih naselij

0,6 % (6,67 €/m2).

4.

5.

IV.
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15 % od
povprečne gradbene cene (166,81 €/m2) od tega za:
1. individualno komunalno rabo
40 % (66,73 €/m2),
2. kolektivno komunalno rabo
60 % (100,09 €/m2).
V.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020.
Št. 422-3/2019-O505
Krško, dne 8. januarja 2020
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

LJUTOMER
129.

Sklep o potrditvi Skupnega elaborata
2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva
okolja, oskrba s pitno vodo v občinah Apače,
Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona,
Radenci, Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi JP Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 81/16), je Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. na 54. seji, ki je bila 23. 9. 2019,
sprejel naslednji

SKLEP št. 4
1. Svet ustanoviteljic soglaša s Skupnim elaboratom
2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo v
občinah Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer, z dne maj 2019.
2. Svet ustanoviteljic potrjuje predlagane cene obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s
pitno vodo v Sistemu C, in sicer:
– predračunska cena omrežnine za obvezno občinsko
gospodarsko javno službo varstva okolja Oskrba s pitno
vodo v občinah sistema C, za osnovni priključek DN20 znaša
8,5274 EUR/mesec.
– predračunska cena vodarine za obvezno občinsko
gospodarsko javno službo varstva okolja Oskrba s pitno vodo
v Sistemu C znaša 0,6747 EUR za 1 m3 prodane pitne vode.
3. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja oskrba s pitno vodo v Sistemu C veljajo tudi za
vse uporabnike predmetne javne službe na območju občin
Sistema C, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz drugih vodovodnih sistemov.
4. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja oskrba s pitno vodo v Sistemu C, veljajo tudi
za prodajo pitne vode drugim izvajalcem javne službe oskrba
s pitno vodo v drugih občinah, katerih uporabniki javne službe se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega Sistema C.
5. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja, Oskrba s pitno vodo v Sistemu C, se objavijo
v uradnih glasilih občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in
Veržej.
6. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja, Oskrba s pitno vodo v Sistemu C, pričnejo

Uradni list Republike Slovenije
veljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem
bo objava v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033/2019-514
Ljutomer, dne 23. septembra 2019
Predsednica Sveta ustanoviteljic
mag. Olga Karba

MEDVODE
130.

Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov
posameznih vrst komunalne opreme

Na podlagi 12. člena Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode (Uradni list RS, št. 69/18)
(v nadaljevanju: Odlok) ter 47. člena Statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14
– popr. in 17/18) izdajam

SKLEP
o indeksiranju obračunskih stroškov
posameznih vrst komunalne opreme
I.
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opremo na posameznem
obračunskem območju (Cpi) in stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cti) so
navedeni v 7. členu Odloka.
II.
Navedeni stroški iz prejšnjega člena se v skladu z 12. členom Odloka indeksirajo s povprečnim letnim indeksom cen za
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja« in za obdobje enega leta
znaša 1,021042.
III.
Sklep se objavi na spletnih straneh Občine Medvode ter
v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2018-3
Medvode, dne 17. januarja 2020
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

MURSKA SOBOTA
131.

Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov
posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju,
preračunanih na enoto mere za obstoječo
komunalno opremo na območju Mestne
občine Murska Sobota za leto 2020

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17)

Št.
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in 4. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 63/17) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

SKLEP
o indeksiranju obračunskih stroškov
posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju,
preračunanih na enoto mere za obstoječo
komunalno opremo na območju Mestne občine
Murska Sobota za leto 2020
1. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, to je na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(ij)), navedeni v 6. členu odloka se indeksirajo v skladu s 3. točko 4. člena odloka in za leto 2020 znašajo:
Vrsta komunalne
opreme

Obračunski stroški na enoto (EUR)
parcele Cp(ij)

NTPO Ct(ij)

Ceste

4,129

19,324

Vodovod

1,708

8,040

Kanalizacija

3,349

15,681

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0010/2020-1(710)
Murska Sobota, dne 14. januarja 2020
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

132.

Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko
ogrevanje

Na podlagi 303. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo), določil Akta o
metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje
(Uradni list RS, št. 2/17), Soglasja k izhodiščni ceni toplote za
distribucijski sistem Murska Sobota od Agencije za energijo,
številka 23-62/2015-16/464, z dne 23. 6. 2016, določil Uredbe
o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14),
določil Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov
za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 46/15 in 76/17), določil Akta o prispevkih za
zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom
(Uradni list RS, št. 56/15) in določil Sistemskih obratovalnih
navodil za geografsko območje Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 13/17) distributer toplote objavlja

CENIK
storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s
toploto za daljinsko ogrevanje, ki jih zaračunava javno podjetje
Komunala, javno podjetje d.o.o., kot distributer z lastno proizvodnjo toplote v Murski Soboti.
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II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih tarifnih
postavkah:

TARIFNA SKUPINA OGREVANJE
PROSTOROV (TSOGR)

Variabilna tarifna postavka
Toplota (TPV)
(EUR/MWh)

Fiksna tarifna postavka
Obračunska moč (TPF)
(EUR/MW/leto)

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

OGP01

Gospodinjski odjem

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

OGP02

Industrijski odjem

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

OGP03

Poslovni in ostali odjem

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

POBR: Obračunska moč

TARIFNA SKUPINA OGREVANJE
SANITARNE TOPLE VODE (TSSTV)

Variabilna tarifna postavka
Toplota (TPV)
(EUR/MWh)

Fiksna tarifna postavka
Obračunska moč (TPF)
(EUR/MW/leto)

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

STV01

Gospodinjski odjem

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

STV02

Industrijski odjem

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

STV03

Poslovni in ostali odjem

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

43,52459

53,10000

24.135,29412

29.445,05883

POBR: Obračunska moč
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EUR/MWh
brez DDV

EUR/MWh
z DDV

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti

0,80000

0,97600

Prispevek za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov
energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

0,99045

1,20835

III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, št. C0-001/2019DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/19, z dne 25. 1. 2019.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. januarja
2020 dalje.
Zap. št. C0-001/2020-DP
Murska Sobota, dne 9. januarja 2020
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o.
direktor
Štefan Cigan

POSTOJNA
133.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Špice (za EUP PO 37/1, PO 37/2 in PO 33)

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP2,
ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07,
53/10) je župan Občine Postojna dne 31. 12. 2019 sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Špice
(za EUP PO 37/1, PO 37/2 in PO 33)
1. Predmet sklepa in potrditev izhodišč za pripravo
SD OPPN Špice
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in
dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Špice
(za EUP PO 37/1, PO 37/2 in PO 33) (Uradni list RS, št. 60/13),
v nadaljevanju: SD OPPN Špice, ki ga je izdelal Populus prostorski inženiring d.o.o., Barjanska 66, 1000 Ljubljana, št. projekta 369-05-12, sprejet na Občinskem svetu Občine Postojna,
dne 9. julija 2013, št. sklepa 03201-5/2013-18 in se potrdijo
Izhodišča za pripravo SD OPPN Špice.
2. Območje SD OPPN Špice in predmet načrtovanja
Območje predvidenega SD OPPN Špice je z Odlokom o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12,
14/13, 58/13, 17/14 – DPN_Pocek, 15/15, 27/16, 9/17, 75/17 –
odl._US, 27/18, 48/18, 3/19, 45/19 in 64/19) – v nadalj.: OPN
Postojna, opredeljeno kot območje dveh enot urejanja prostora
(EUP) PO-103 in PO-131, (v času sprejema OPPN Špice sta
bili to EUP PO 37/1 in PO 37/2). SD OPPN Špice se ne nanašajo na območje EUP PO-132 (v OPPN Špice opredeljeno kot
EUP PO 33). Obe predmetni enoti urejanja prostora (EUP PO103 in PO-131) sta po podrobnejši namenski rabi opredeljeni
kot osrednje območje centralnih dejavnosti (CU), ki se urejata
z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).

Večje spremembe in dopolnitve OPPN Špice se nanašajo
na sledeče prostorske enote:
– V OPPN Špice je načrtovana večja ploščad za pristajanje helikopterjev in s spremembami in dopolnitvami se načrtuje
sledeča preureditev tega dela območja:
– P4 – območje gasilnega in reševalnega centra: prostorska enota P4 se poveča z ureditvijo skupnega večnamenskega prostora, v velikosti cca. 2 500 m2, za ureditev
parkirišč in gradnjo objektov namenjenih predvsem za
potrebe delovanja civilne zaščite, gasilcev in zdravstvene
reševalne postaje in druge sorodne spremljajoče dejavnosti, ki so v skladu z namensko rabo območja – CU
(območje centralnih dejavnosti),
– P13 in P14 – območje cest: v velikosti cca 2 000 m2,
del območje ceste D in del območja ceste B, ki se načrtuje tako, da se naredi samo en priključek na obvozno
cesto P12,
– P7 – območje za gradnjo objektov s poslovnimi,
oskrbnimi, gostinskimi in storitvenimi dejavnostmi: prostorska enota P7 se poveča v velikosti cca 4000 m2.
– V območju P5 je zgrajena obstoječa kotlovnica. Investitor
bi želel kotlovnico dozidati in prizidati. V veljavnem izvedbenem
aktu so določila, ki onemogočajo izvedbo investicijsko namero
posodobitve, dograditve in preureditve območja, zato se v spremembah in dopolnitvah OPPN Špice pripravijo ustrezna določila:
– P5 – območje širitve kotlovnice: prostorske enote
P5 se poveča v velikosti cca 3500 m2. Okoli celotnega
območja je potrebno zagotoviti visoko zeleno bariero in
s tem maksimalno zmanjšati vizualno, hrupno, prašno
obremenjevanje okolja.
– V območju prostorske enote P6, ki je v velikosti 5587 m2,
je že zgrajen in v uporabi manjša ploščad za pristajanje helikopterjev, zato je potrebno OPPN Špice ustrezno spremeniti
in dopolniti:
– P6 – območje obstoječega helidroma: Večji helidrom
je bil v OPPN Špice načrtovan v območju ob območju P4,
zgradil se je manjši na delu območje P6 v velikosti cca
2500 m2. Sprememba in dopolnitev se nanaša na prilagoditev določil v izvedbenem aktu obstoječemu stanju
v naravi in prilagoditev določil za poseganje v preostali
prostor v tem območju.
– Prostorska enota P11, v velikosti 51 248 m2 je območje
zelenih površin. V tem območju se načrtuje s spremembami in
dopolnitvami sledeče ureditve:
– Območje 11a: Za del prostorske enote P11, v velikosti cca 21 000 m2 se pripravijo določila za ureditev
rekreacijskih površin za šport, rekreacijo in razvedrilo. V
tem delu območja P11 se uredi vodni park.
– Območje 11b: v velikosti cca 4 000 m2 se pripravijo
določila za ureditev rekreacijskih površin za šport, rekreacijo in rehabilitacijo. V tem delu območja P11 se zgradi
bazen s spremljajočimi dejavnostmi. Bazenski kompleks
bo med drugim nudil in omogočal izvajanje plavalnega
opismenjevanja otrok iz območja Občine Postojna, regije
in tudi širše, pogoje za razvoj kakovostnega in vrhunskega športa ter zagotovila infrastrukturo, ki omogoča zdravo
preživljanje prostega časa, kot tudi infrastrukturo, v kateri
bo mogoče organizirati državna tekmovanja v plavanju in
omogočal razvoj zdravstveno-rehabilitacijskih dejavnosti.
Vzpostavljeni bodo pogoji, ki bodo privabili širšo javnost
in omogočen bo nadaljnji razvoj celotne regije.
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– Območje 11c in 11d: v velikosti cca 12 000 m2 se
pripravijo določila za ureditev parkirišča za osebna vozila
in avtobuse. Uredi se novi cestni priključek na obvozno
cesto P12.
– Območje 11e: v velikosti cca 10 000 m2 je prostor
za izgradnjo objekta z nastanitvenimi kapacitetami za
potrebe zdravstva, doma starejših občanov in podobno,
ki so v skladu z namensko rabo območja – CU (območje
centralnih dejavnosti).
– Območje 11f: v celotnem območje P11 se preuredi
potek pešpoti, ki povezujejo zdravstveni dom, bolnišnico,
srednje šolski center in športni park.
– Preostalo območje P11 ostanejo zelene površine v
skupni velikosti cca 6 000 m2.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev in seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev
pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUReP-2
in ostalo veljavno zakonodajo ter podzakonskimi akti.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in
dokumenti, ki jih zagotovi investitor:
– idejna zasnova umestitve objektov v prostor,
– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
– izhodišča za pripravo SD OPPN Špice,
– elaborat ekonomike.
V kolikor se bo v postopku priprave SD OPPN Špice izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te
pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih
področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora
za področje svoje pristojnosti.
4. Vrsta postopka
Pravna podlaga za pripravo in sprejem SD OPPN Špice
je 119. člen ZUreP-2 ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za
postopek priprave in sprejetja OPN.
5. Roki za pripravo SD OPPN Špice in njegovih posameznih faz
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo SD OPPN Špice:
NOSILEC

VRSTA NAČRTA/AKTIVNOST

ROK IZDELAVE

občina

Priprava prikaza stanja prostora
in Izhodišč za izdelavo SD OPPN Špice

December 2019

občina

Sprejem in objava sklepa skupaj
z Izhodišči o pripravi SD OPPN Špice

December 2019

občina ob sodelovanju
izdelovalca

Izvedba sodelovanja javnosti ter posvetovanja
z nosilci urejanja prostora

Januar 2020

občina / NUP

Pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov Zakonski rok 30 dni –
na okolje
predvidoma februar–marec 2020

občina / MOP

Pridobitev odločitve ali je potrebno za OPPN
izvesti celovito presojo vplivov na okolje

Zakonski rok 21 dni –
predvidoma marec 2020

izdelovalec

Izdelava osnutka SD OPPN Špice
za pridobitev mnenj

30 dni od objave sklepa ter 10 dni od prejema
mnenj in odločbe – predvidoma april 2020

občina

Pridobitev mnenj

Zakonski rok 30 dni – predvidoma maj 2020

izdelovalec

Izdelava elaborata ekonomike

10 dni od prejema mnenj –
predvidoma junij 2020

izdelovalec

Dopolnitev osnutka SD OPPN Špice

10 dni od prejema mnenj –
predvidoma julij 2020

občina v sodelovanju
z izdelovalcem

Javna razgrnitev

Zakonski rok 30 dni –
predvidoma avgust 2020

občina v sodelovanju
z izdelovalcem

Priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve

Predvidoma september 2020
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Izdelava predloga SD OPPN Špice za mnenja

21 dni od sprejema stališč –
predvidoma oktober 2020

občina

Pridobivanje mnenj

Zakonski rok 30 dni –
predvidoma november 2020

izdelovalec

Izdelava usklajenega predloga SD OPPN Špice
za obravnavo in sprejem na OS

5 dni od prejema mnenj –
predvidoma december 2020

občina

Sprejem na OS Občine Postojna

Predvidoma december 2020

občina

Objava odloka v Uradnem listu RS in uveljavitev

Predvidoma december 2020

izdelovalec

Izdelava končnega dokumenta OPPN

Predvidoma december 2020

Št. 3505-12/2019-3
Postojna, dne 31. decembra 2019
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič
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ROK IZDELAVE

izdelovalec

V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki
ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja mnenj naprej).
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi SD OPPN Špice
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica,
Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja jadranskih rek
z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave
lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno
področje.
7. Načrt vključevanja javnosti
Javnost se v postopek vključuje skladno s 112. členom
ZUreP-2. Dopolnjen osnutek SD OPPN Špice se javno objavi
ter javno razgrne. Med javno razgrnitvijo bo Občina Postojna
zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenega gradiva. Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje
predlogov in pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani
Občine Postojna.
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Odlok o pokopališkem redu na območju
Občine Prebold

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16) in 15. člena Statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski
svet Občine Prebold na 12. redni seji dne 9. 1. 2020 sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu na območju
Občine Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba odloka)
S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno
in pokopališko dejavnost, podrobneje določi izvajanje pogrebne
dejavnosti in pokopališkega reda na območju Občine Prebold.
2. člen
(vsebina odloka)
S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik Občina Prebold,
– pokop zunaj pokopališča,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor
na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– enotni cenik, ki vključuje cene uporabe pokopališč,
pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, ki ga na podlagi upravljavca pokopališča sprejme
občinski svet,
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– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za
izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba,
– grobnina je razmerje grobnine za posamezno vrsto
groba glede na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter uporabnikov.
3. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot
je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi
podlagi.
4. člen
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(2) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe na celotnem območju občine.
Javna služba se zagotavlja kot koncesionirana dejavnost. Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonska
določila in ravnati skladno s pokopališkim redom in drugimi
predpisi občine. Občina za zagotavljanje 24-urne dežurne
službe sprejme koncesijski akt (odlok) ter nato objavi javni
razpis za podelitev koncesije. Z izbranim koncesionarjem se
sklene koncesijska pogodba.
(3) Ceno storitve javne službe za zagotavljanje 24-urne
dežurne službe predlaga izvajalec javne službe z elaboratom
o ceni storitve javne službe, na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ter jo pošlje
pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

(dežurna služba in tržna dejavnost)

II. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI

(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna
občinska gospodarska javna služba, ter
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna
služba (drugi prevoz), pripravo in upepelitev pokojnika ter
pripravo in izvedbo pogreba, ki se zagotavljajo na trgu.
(2) Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja
pogrebno in pokopališko dejavnost in je pridobila dovoljenje
za opravljanje pogrebne dejavnosti. Za izvajanje 24-urne
dežurne službe dovoljenje iz prejšnjega stavka ni potrebno.
(3) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje
pokopališč in ju zagotavlja občina. Upravljanje in urejanje
pokopališč lahko občina prenese na izvajalca s pogodbo ali
podeli koncesijo, v kateri opredeli pravice in obveznosti pri
izvajanju teh dejavnosti.
(4) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje
soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(5) Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev ter
vzdrževanje obstoječih pokopališč ter pokopaliških objektov in
naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema
pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev in storitve pogrebno pokopališkega moštva.
(6) Upravljavec pokopališča je Občina Prebold, ki lahko
prenese to dejavnost na izvajalca s pogodbo ali podeli koncesijo.

7. člen

5. člen
(območje pokopališča)
Odlok se uporablja za sledeča pokopališča na območju
Občine Prebold:
– pokopališče Prebold: za območja naselij Prebolda,
Kaplje vasi, Latkove vasi, Dolenje vasi, Svetega Lovrenca,
Šešče in Matke
– pokopališče Marija Reka: za območja naselja Marija
Reka.
Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrliško vežico, parkirišča in druge površine in objekte, ki sodijo
k pokopališču.
6. člen
(24-urna dežurna služba)
(1) Zagotavljanje 24-urne dežurne službe obsega vsak
prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne
službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika,
odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in
nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z
uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.

(način izvajanja pogrebne slovesnosti)
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred
pokopom pokojnika oziroma pred položitvijo žare, oziroma
pred raztrosom pepela.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma
izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. Minimalna pogrebna
slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz pogrebnega avtomobila ali mrliške vežice do mesta pokopa.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom. Pogrebni
slovesnosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje. Na željo
umrlega ali svojcev, se pogreb lahko opravi v ožjem družinskem krogu.
(4) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s
tem odlokom.
(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(6) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo
tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, ki
morajo biti usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
8. člen
(1) Poslovitev vodi vodja pogreba, ki ga določi izvajalec. Pogrebna slovesnost se prične z dvigom in prenosom
pokojnika z mrliškega odra. Ta opravila in odvoz krste v
pogrebnem sprevodu, ter položitev krste v jamo opravijo
pogrebniki, za katere je praviloma dolžan poskrbeti izvajalec. Pogrebniki so oblečeni v svečane obleke. Pogrebniki
ostanejo v pogrebnem sprevodu ob krsti oziroma žari ves
čas pogrebne svečanosti. Če pri pogrebu sodeluje godba,
ali poleg godbe še pevci, zaigra godba žalostinko, zatem
zapojejo pevci priložnostno pesem. Sledijo govori govorcev
in verski obred. Pogrebna poslovitev se lahko izvede tudi
na drug krajevno običajen način. Po končani svečanosti pri
mrliški vežici se oblikuje pogrebni sprevod in izvrši pokop
pokojnika.
(2) Razpored v sprevodu je praviloma naslednji:
– v primeru civilnega pogrebnega obreda je na čelu
sprevoda vodja pogreba, zastavonoša z državno zastavo,
sledijo zastavonoše drugih zastav in praporov,
– v primeru verskega pogrebnega obreda je na čelu
sprevoda vodja pogreba, zastavonoša z državno zastavo,
nato sledijo zastopniki verskih skupnosti z nosilcem verskega obeležja in za njim prapori,
– za nosilci praporov gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj, nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni voz
ali nosilci krste oziroma žare s pokojnikom, najožji svojci in
za njimi ostali udeleženci pogreba.
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V primeru verskega pogrebnega obreda gre duhovnik
pred krsto ali žaro s pokojnikom do groba. Razpored v sprevodu se lahko izvede tudi na drug, krajevno običajen način.
(3) Ob grobu se udeleženci pogrebnih slovesnosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega,
nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapori,
v primeru verskega obreda pa tudi njihovi zastopniki in cerkveni simboli.
Krsta z umrlim oziroma žara s pepelom umrlega se položi v grob. Nato se opravi verski obred. Temu sledijo poslovilni govori, zapojejo pevci, zaigra godba. S tem je pogrebna
poslovitev končana. Pogrebna poslovitev se lahko izvede
tudi na drug krajevno običajen način. Po zaključku pogrebne
poslovitve lahko sledi mimohod udeležencev mimo grobne
jame, pri čemer lahko posamezniki v grobno jamo spustijo
grudo zemlje ali cvetico.
(4) Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne
običaje (lovci, gasilci in drugi), se lahko z njimi vključijo v
pogrebne slovesnosti. Če pri pogrebni svečanosti sodeluje
strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev
pogreba, za kar je odgovoren vodja.
9. člen
Najkasneje dve uri po končani slovesnosti morajo grobarji grob zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne
predstavlja nevarnosti odtujitve oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi.
10. člen
Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebnega sprevoda do območja
raztrosa se izvede raztros, pogrebni sprevod se razvrsti pred
območjem raztrosa na način sprevoda do groba.
III. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA
IN STORITVE GROBARJEV
11. člen
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve
grobarjev na obeh pokopališčih na območju Občine Prebold
zagotavlja upravljavec pokopališč v dogovoru z izvajalcem
pogrebne dejavnosti.
(2) Upravljavec pokopališča lahko soglaša, da na željo
pokojnika ali svojcev, pogrebno moštvo in storitve grobarjev
zagotovijo društva, vaščani, oziroma drugi izvajalci pogrebnih storitev vendar pod vodstvom vodje pogrebne slovesnosti upravljavca pokopališča, če oceni, da je to za izvedbo
pogrebne slovesnosti potrebno. O tem odloča upravljavec
pokopališča.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo
izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali
žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob
ali z raztrosom pepela.
(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne
jame, prvo ureditev groba, ki zajema odstranitev odvečne
zemlje in posušenega cvetja, namestitev znamenja ter prekop
posmrtnih ostankov.
(5) Storitve grobarjev in pogrebno pokopališkega moštva
zaračunava izvajalec pogrebne storitve naročniku pogreba.
IV. OSNOVNI OBSEG POGREBA
12. člen
(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo
pokojnika, organizacijo prevoza, minimalno pogrebno slovesnost s pogrebnim moštvom in pokop, vključno s pogrebno
opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za
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osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim
za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
(2) Plačilo osnovnega pogreba se določi tako, da stroški
ne presegajo višine posebne oblike izredne denarne socialne
pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne
oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega
člana, kot jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni
pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.
13. člen
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel
pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi
občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče.
Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma
je bila najdena.
(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma
izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar
matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(4) V kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora
ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.
14. člen
(1) Pokop obsega položitev posmrtnih ostankov oziroma
upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros
pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem
odlokom.
(2) Pokop se praviloma opravi na pokopališču.
V. NAČIN IN ČAS POKOPA
15. člen
(1) Na območju Občine Prebold so dovoljene naslednje
vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika
shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem
prostoru na pokopališču;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v
drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
16. člen
(1) Pogrebi na pokopališčih iz 5. člena se lahko opravijo
vsak dan, in sicer v času:
– od 1. aprila do 30. septembra od 10. do 17. ure,
– od 1. oktobra do 31. marca od 10. do 16. ure.
(2) Ura in dan pogreba se na podlagi predhodnega soglasja upravljavca lahko določi tudi drugače.
17. člen
O pogrebu je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti
javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča, na katerem
se bo pokop izvajal, oziroma na njegovi spletni strani. Navesti
je potrebno najmanj ime in priimek pokojnika ter datum in uro
pričetka pogreba. Na željo naročnika pogreba se obvestilo o
pogrebu ne objavi.
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VI. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA PREBOLD
18. člen
Če je plačnik pogreba Občina Prebold, se lahko opravi
pokop z žaro ali z raztrosom pepela v osnovnem obsegu, na
posebej določenem prostoru na pokopališču. Najemnik tega
grobnega mesta je občina. Evidenca pokopanih v tovrstno
posebno grobno polje je javna in na vpogled pri upravljavcu
pokopališča.
Občina ima v tem primeru pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
VII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA
19. člen
(1) Raztros pepela iz žare se izvaja na posebej določenem prostoru na pokopališču Preboldu, izven pokopališča
pa le na območju, ki ga na podlagi izdanega soglasja določi
pristojni občinski organ.
(2) Občinski organ o raztrosu pepela zunaj območja pokopališča odloči v sedmih (7) dneh. Zoper sklep občinskega
organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
(3) Raztros zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec
pogrebne dejavnosti v skladu s tem pokopališkim redom.
VIII. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC
20. člen
(1) Uporaba mrliške vežice je možna na pokopališčih
Prebold in Marija Reka.
(2) Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika
do pogrebne slovesnosti vsak dan po dogovoru med upravljavcem in med naročnikom pogrebne storitve.
(3) Obratovalni čas mrliških vežic objavi upravljavec na
vidnem mestu pred mrliškimi vežicami, ter na spletni strani
občine.
(4) Cena najema mrliške vežice za naročnika pogreba se
obračuna po sprejetem sklepu občinskega sveta in jo lahko
zaračuna upravljavec pokopališča, ali pa v njegovem imenu
izvajalec pogrebne dejavnosti.
IX. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA
21. člen
(1) Prva ureditev novega groba po pogrebu zajema odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja ter postavitev
začasnega nagrobnega obeležja.
(2) Prvo ureditev izvajajo grobarji po ceniku izvajalca
pogrebne storitve oziroma svojci sami.
X. VZDRŽEVANJE REDA NA POKOPALIŠČU
22. člen
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)
(1) Območje pokopališča je javni prostor za izvajanje
pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, kjer se zagotavlja javni
red in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem
redu in miru na javnem mestu.
(2) Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.
(3) Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje
pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi
vzdrževanja groba.
(4) Poleg navedenega upravljavec pokopališča vzdržuje
red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
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– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register
sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokopih in mesečno obvešča občino;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi
neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in
njenega funkcionalnega prostora.
23. člen
Na območju pokopališča je prepovedano:
– skruniti nagrobna obeležja in objekte in naprave pokopališča, nagrobnike, grobove ali nasade oziroma cvetje ali
si jih prilaščati;
– odlagati odpadke izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v
pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaževati pokopališki prostor in objekte;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot
vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote;
– opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, drugih obrtno-vzdrževalnih del v času napovedane pogrebne
slovesnosti;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
24. člen
(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih
grobov in premične in nepremične opreme. Upravljavec pokopališča ne zavaruje in ne odgovarja za škodo na premični
in nepremični nagrobni opremi.
(2) Napisi na nagrobnih ploščah ne smejo žaliti narodnostnega čuta, pietete do umrlih, niti ne smejo vzbujati nejevolje
ali zgražanja občanov.
(3) Najemniki grobov morajo redno in pravočasno odstranjevati izrabljeno cvetje in nagrobne sveče, ter jih prepuščati v tipizirane namenske posode za odpadke.
25. člen
(1) Na območju pokopališča se lahko uporabljajo le
otroški in invalidski vozički, potrebno delovno orodje in stroji
ter službena vozila upravljavca.
(2) Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih, dovoliti uporabo prevoznega sredstva po utrjenih poteh
pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja ter izvajalcem
obnovitvenih in kamnoseških del zaradi izvajanja del za najemnika groba.
XI. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM
26. člen
(1) Upravljavec pokopališča oddaja v najem grobove na
podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s
katerim mora naročnik pogreba pred izvedbo pogreba skleniti
najemno pogodbo.
(3) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča
sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga
oseba ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik
pogreba.
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(4) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kdo bo prevzel pravico do najema groba.
Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal
stroške pogreba umrlega najemnika.
(5) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več
grobov.
(6) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno
pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji
ne smejo ovirati prenosa.
(7) Če dediči najemnika groba kljub pisnemu pozivu upravljavca pokopališča ne uveljavijo pravice do najema groba v 90
dneh po smrti najemnika, izgubijo pravico do najema groba.
Upravljavec pokopališča lahko grob po poteku roka iz prejšnjega stavka, in po koncu mirovalne dobe, odda v najem novemu
najemniku, s katerim se sklene nova pogodba o najemu.
27. člen
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
1) osebe najemnega razmerja z navedbo priimka in
imena, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka ter
telefonska številka;
2) čas najema;
3) vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4) osnove za obračun višine grobnine in način plačevanja;
5) plačnika grobnine in način plačevanja grobnine (letne
najemnine);
6) obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
7) ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe;
8) določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer
zanemarjanja groba kljub opozorilu upravljavca pokopališča;
9) določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka mirovalne dobe za primer odstopa pred potekom mirovne dobe.
28. člen
(1) Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– upravljavcu pokopališča redno sporočati vsako spremembo iz najemne pogodbe,
– redno skrbeti za vzdrževan videz groba,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– redno plačevati najemnino za grob,
– urejati grob s soglasji upravljavca ter
– spoštovati pokopališki red.
(2) V evidenci najemnikov grobov, ki jo vodijo upravljavci
pokopališč se vodijo podatki o imenu in priimku najemnika,
EMŠO, davčna številka najemnika, naslov najemnika, telefonska številka, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter
višina grobnine. Podatki iz evidence najemnikov so dostopni
samo tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov
pooblaščeni z zakonom.
(3) Pogodba o najemu groba se sklene za nedoločen
čas.
(4) Če se pravni naslednik najemnika groba odpove
prostoru za grob ali če pravnih naslednikov ni, lahko pogodbo
o najemu podaljša tudi tretja oseba.
29. člen
Najem groba se lahko prekine:
– če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po
predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pogodbo in
pokopališkim redom;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča in
– z odpovedjo najemne pogodbe s strani najemnika.
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30. člen
Po prekinitvi najema groba se šteje grobni prostor kot
opuščen do konca mirovalne dobe, nato se ustrezno uredi
oziroma prekoplje in odda v najem drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške
odstraniti napisno ploščo, sicer to na njegove stroške stori
upravljavec pokopališča.
XII. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV
SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER
VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU
31. člen
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v
prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju
upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča izda soglasje za postavitev,
popravilo, odstranitev nagrobnikov v osmih (8) dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna
dediščina ali kulturni spomenik. O pritožbi na izdano soglasje
odloča župan. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa je
mogoč upravni spor.
32. člen
(1) Grobovi se lahko talno uredijo in nanje postavijo
nagrobni spomeniki ter druga obeležja skladno s soglasjem.
(2) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati svoje grobove
in vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi.
(3) Spomeniki in nagrobni okvirji, obeležja ter okrasno in
zimzeleno rastlinje, ne smejo segati preko grobnega prostora
in biti zapuščeni ter neurejeni.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec pokopališča pisno opozori najemnika k odpravi nepravilnosti in
določi skrajni rok za ureditev groba, ki ne more biti daljši od
dveh mesecev.
(5) V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi v
roku, ki mu ga upravljavec določi v opozorilu, odpravi nepravilnost upravljavec na stroške najemnika.
XIII. ZVRSTI GROBOV
33. člen
(1) Na pokopališčih v občini so lahko naslednje zvrsti
grobov in prostorov:
– enojni grob, dvojni grob, trojni grob oziroma povečani
grobni prostor;
– skupna grobišča, kostnice;
– žarni grobovi;
– prostor za raztros pepela.
(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke
in grobove.
(3) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča,
njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
XIV. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE
34. člen
(1) Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop
odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste. V že
obstoječe enojne grobove se lahko pokopavajo tudi žare.
Enojni grobovi so talni. Globina groba znaša 1,80 m in se lahko poglablja. Širina enojnega groba je od 0,70 m do 1,20 m,
dolžina pa 2,20 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop
ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V že obstoječe
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dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare.
Dvojni grobovi so talni. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina dvojnega groba je od 1,00 m do 2,20 m,
dolžina pa 2,20 m.
(3) Trojni oziroma povečani grobovi so grobovi večjih
dimenzij od dvojnega. V že obstoječe trojne grobove se lahko
poleg krst pokopavajo tudi žare. Trojni grobovi so talni. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina trojnega
groba je 3,20 m dolžina pa 2,20 m.
(4) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.
(5) Vsi novi grobovi morajo biti izvedeni v enotnih velikostih grobnega polja oziroma v enotni velikosti nagrobne
plošče.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj
0,5 m, razdalja med grobovi pa ne sme presegati 0,3 m.
Žarni grobovi so talni. V žarne grobove se pokopavajo
le žare. Talni žarni grob je širok do 1,00 m, dolg do 1,20 m,
globok pa 0,70 m z možnostjo poglobitve do 1,20 m.
35. člen
(načrt razdelitve pokopališča)
(1) Za vsako pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališke oddelke in vzpostavljena evidenca grobov.
(2) Z načrtom razdelitve se določijo zvrsti grobov na
posameznih oddelkih.
36. člen
V najemni pogodbi se določijo tudi partizanski grobovi,
ki so oproščeni najemnine. Takšnih grobov je na pokopališču
Prebold osem.
37. člen
(prostor za raztros pepela)
Prostor za raztros pepela je prostor na označenem posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela, na
pokopališču Prebold. Imena pokojnih so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnem obeležju. Na prostoru za
raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja
in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati
cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru,
razen za namene vzdrževanja pokopališč.
XV. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE
38. člen
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za
pokop s krsto znaša deset (10) let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku
mirovalne dobe.
(3) Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
XVI. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH
OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE
INFRASTRUKTURE
39. člen
Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki
oziroma najemniki. Uporaba pokopališke infrastrukture je del
grobnine oziroma najemnine.
40. člen
(1) Upravljavec pokopališča oziroma pokopališč zaračunava uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in na-
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prav ter druge pokopališke infrastrukture izvajalcu pogrebnih
storitev po cenah iz enotnega cenika, ki ga potrjuje občinski
svet.
(2) Enotni cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo
na vidnem mestu v prostorih izvajalca pokopališke dejavnosti
ter objavljen na njegovih spletnih straneh.
XVII. GROBNINA
41. člen
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino
oziroma najemnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih
razmerij do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost
pokopališča, oddaje grobov v najem, uporabo pokopališke
infrastrukture, tekoče vzdrževanje in stroške vodenja evidenc
ter obračuna.
(4) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba se
določi s sklepom Občinskega sveta na predlog upravljavca
pokopališča.
(5) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(6) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do
konca poteka mirovalne dobe.
(7) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.
42. člen
Upravljavec pokopališča, v kolikor to ni Občina Prebold,
do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto pripravi program
vzdrževanja pokopališča, ki vsebuje oceno stroškov ter ga
posreduje občini.
XVIII. OBVEZNOSTI NAJEMNIKOV
43. člen
(1) Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo
za grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti vsako
spremembo stalnega bivališča ali spremembo priimka.
(2) Najemniki morajo skrbeti za urejen videz groba,
ter ga redno vzdrževati. Redno vzdrževanje groba obsega
obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic
in trave), da ta ne presega višine nagrobne plošče in ne posega na sosednje grobove ali poti, urejanje vmesnih površin,
vzdrževanje grobne opreme ter redno odstranjevanje plevela
in odpadkov na za to določena mesta.
(3) Določba prejšnjega odstavka tega člena v delu, ki se
nanaša na višino, ne velja za obstoječa drevesa in zelenje na
starem delu pokopališč.
(4) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov
in grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča.
Izvajalci lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega
soglasja upravljavca pokopališča.
XIX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ
44. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in
načrt pokopališča z razdelitvijo na (pokopališke) oddelke in
grobove, evidenco grobov, evidenco najemnikov grobov in
evidenco pokopanih oseb v posameznem grobu, z navedbo
datuma pokopa ter oznako groba.
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45. člen
(1) Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno.
Na označevalni tabli na vhodu na pokopališče mora biti označen naziv pokopališča in upravljavec pokopališča ter odpiralni
čas, pokopališče. Pokopališki red mora biti objavljen na krajevno običajen način.
(2) Območje pokopališča je lahko video nadzorovano,
skladno z veljavno zakonodajo.

(3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko
upravljavec pokopališča dovoli prevoz materiala z motornim
vozilom.
(4) Voda, ki jo na pokopališču zagotavlja upravljavec
pokopališča je namenjena izključno zalivanju in vzdrževanju
grobnih mest ter pokopališča.

46. člen
Pokopališče mora biti opremljeno:
– najmanj z enim mestom s tekočo vodo,
– z dostopno potjo s parkiriščem,
– z opremo za ozvočenje pogrebne slovesnosti,
– z orodjem in opremo za vzdrževanje in obratovanje
pokopališča,
– s prostorom in posodami za prepuščanje komunalnih
odpadkov.

XXI. NADZOR

47. člen
Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
– oddaja pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo,
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih
najemnih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko
pogrebnega moštva, oziroma se o tem dogovori z izvajalcem
pogrebne dejavnosti,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokojnikih,
– izvaja pokope v nove grobove po vrsti, razen pri
pokopih v obstoječe grobove, oziroma se o tem dogovori z
izvajalcem pogrebne dejavnosti,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše, oziroma se o tem
dogovori z izvajalcem pogrebne dejavnosti,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– čisti glavne sprevodne poti v zimskem času,
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in
tem odlokom.
XX. OBVEZNOSTI IN PREPOVEDI
48. člen
(1) Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se
lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom,
razen, če se upravljavec in naročnik dogovorita drugače.
(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovino-strugarska
in druga dela se sme opravljati v obratovalnem času pokopališča, izven časa napovedane pogrebne svečanosti, vse dni v
letu, razen ob nedeljah in praznikih ter tudi ne v obdobju med
30. oktobrom in 5. novembrom.
(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico
izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor tega ne
naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca
del.
49. člen
(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči,
gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in vozil
redarstva in inšpekcije.

50. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.
(2) Pristojni organi občinske uprave ter druge pooblaščene osebe imajo pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih
je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni
spoštovati varstvo osebnih podatkov.
51. člen
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na
pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča iz prvega odstavka 31. člena tega odloka, medobčinski
inšpektorat in redarstvo z odločbo odredi prepoved izvajanja
del.
XXII. KAZNI
52. člen
(1) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s 23. členom.
(2) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v
nasprotju s 23. členom, njihova odgovorna oseba pa z globo
420 eurov.
53. člen
(1) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 43. člena.
(2) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v
nasprotju s četrtim odstavkom 43. člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 420 eurov.
54. člen
(1) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim
odstavkom 48. člena.
(2) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v
nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom 48. člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
55. člen
(1) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom
49. člena.
(2) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z
49. členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
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XXIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja,
ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na
obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
57. člen
Izvajalec občinske gospodarske javne 24-urne dežurne
službe, ki ima cene oblikovane in sprejete skladno z Uredbo
o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe
mora pričeti opravljati javno službo v roku enega meseca od
uveljavitve cene.
58. člen
Do sprejetja enotnega cenika in grobnine iz šestnajste
in osemnajste alineje 2. člena tega odloka veljajo obstoječe
cene upravljavca pokopališč.
59. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
(Uradni list RS, št. 113/04 in 45/14).
60. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2019
Prebold, dne 9. januarja 2020
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

RADEČE
135.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del enote
urejanja EUP RA 11/8 – STANOVANJSKO
OBMOČJE DOBRAVA v Radečah

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi
49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 –
UPB1, 110/09 in 92/12) je župan Občine Radeče dne 10. 1.
2020 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del enote urejanja
EUP RA 11/8 – STANOVANJSKO OBMOČJE
DOBRAVA v Radečah
1. člen
(pravna podlaga)
S tem sklepom določa župan Občine Radeče začetek in
način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
del enote urejanja EUP RA 11/8 – STANOVANJSKO OBMOČJE DOBRAVA v Radečah (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju
prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 99/11, 7/15).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(izhodišča za pripravo OPPN)
Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz
Občinskega prostorskega načrta (OPN) Radeče (Uradni list
RS, št. 99/11, 7/15) ter na pobudi investitorjev priprave OPPN
z dne 19. 12. 2019.
Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj
podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu
ZUreP-2 ni potrebna.
OPN za celotno enoto urejanja prostora (EUP) RA 11/8 v
126. členu določa postopek izdelave OPPN.
Podrobna namenska raba zemljišč znotraj EUP je SS –
stanovanjske površine.
Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se uporabljajo usmeritve iz 116. člena OPN za enostanovanjsko gradnjo, in sicer:
– prvenstveno naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb:
enostanovanjske in dvostanovanjske (kot samostoječe hiše,
vile in atrijske hiše), gradbeno inženirski objekti in nezahtevni in
enostavni objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko
rabo EUP
– predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjen gradnji
je max 0,6
– predlagana max. etažnost je K+P+1+M, s tem, da je klet
na ravnem terenu največ 0,6 m nad koto najvišjega okoliškega
terena ali v celoti vkopana. Na strmem terenu je klet v celoti ali
delno vkopana. Etažnost stavb je v tem primeru največ K+P+M.
Kolenčni zid do 1,00 m, lahko je višji, kolikor se skrije pod napuščem strehe, ali se le delno vizualno poudari kot arhitektonski
oblikovni element fasade.
– predlagano oblikovanje objektov je: Vsi objekti morajo
biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čim bolj
nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico. Tlorisni gabariti: pravokotne, kvadratne ali druge tlorisne oblike. Možno je
dodajati dodatne volumne. Fasade objektov naj bodo bele, v
pastelnih barvah – odtenki zemeljskih barv ali v naravni barvi
materiala. Streha naj bodo enokapnice, dvokapnice ali večkapnice, z možnostjo kombiniranja z ostalimi vrstami streh (ravna
streha). Dovoljene so frčade, strešna okna in ostali strešni
elementi osvetlitve mansarde. Barva kritine v naravni opečnati
barvi ali v temno sivem odtenku. Naklon strešin od 30° do 45°,
napušči naj bodo minimalni.
– parcelacija se prilagaja že obstoječi parcelaciji, tipologiji
zazidave oziroma terena, namenu, velikosti objektov, priključevanju na GJI, dostopom in dovozom. Pri novih parcelacijah
zazidljivi del parcele ne sme biti manjši od 400 m2.
– vsi objekti razen tistih, ki jih določa zakon, morajo biti
priključeni na javno gospodarsko infrastrukturo (minimalno:
dovoz, vodovod, elektriko, odvoz odpadkov, priključitev na kanalizacijo ali lastno ČN), ki se mora smiselno navezovati na
obstoječo infrastrukturo in druge ureditve.
3. člen
(območje in predmet načrtovanja OPPN)
Predmet načrtovanja OPPN je umestitev stanovanjskih
objektov (klasifikacija stavb razred CCSI 11100 in CCSI 11210)
s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo in priključitvijo
nanjo.
Območje OPPN meri cca 3 ha in obsega zemljiške parcele:
k.o. 1862 RADEČE – 192/1 (del), 192/2, 192/13, 192/14,
192/15, 192/16 (del), 192/17 (del), 192/18 (del), 192/19, 193/6,
193/21 (del), 194/2, 589 (del);
k.o. 1866 HOTEMEŽ – 362/9, 362/10, 362/16 (del),
362/17, 363/1, 363/6 (del), 363/7, 363/8, 364/1, 365/1, 365/2,
366/3, 366/5, 366/7, 366/8 (del), 366/9 (del), 366/10 (del),
366/11, 366/12 (del), 366/13 (del), 366/14, 366/15, 366/16,
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366/17, 367/3, 367/7, 367/9, 367/12, 367/14, 378/1 (del), 379/1
(del), 379/4.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
usmeritvah iz OPN.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN
ter geološkim poročilom zagotovi investitor. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne
podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se
izdela elaborat ekonomike.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo
osnutka OPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen
(vrsta postopka)
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi
119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za
postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
(1) Župan sprejme sklep o začetku
priprave OPPN, objava sklepa na
spletnih straneh občine in v Uradnem
listu, dodelitev identifikacijske številke
prostorskega akta

januar 2020

(2) Pridobivanje mnenj nosilcev
urejanja prostora (NUP) o verjetnosti
pomembnejših vplivov OPPN na okolje

30 dni

(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je
potrebna izvedba celovite presoje vplivov
na okolje (CPVO)

21 dni

(4) Pridobivanje konkretnih smernic NUP

30 dni, hkrati
s fazo (2)

(5) Izdelava osnutka OPPN

60 dni po
prejemu vseh
smernic
iz faze (4)
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(11) Objava osnutka OPN in OP na spletni 30 dni
strani občine in
javna razgrnitev ter javna obravnava
(12) Občina zavzame stališča do pripomb 15 dni
in predlogov javnosti
(13) Izdelava predloga OPPN na podlagi
stališč iz faze (12)

30 dni / po
prejemu stališč

(14) Objava predloga OPPN in OP na
spletni strani občine in pridobivanje mnenj
NUP na osnutek OPN in mnenj NUP o
ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))

30 dni
(+30 dni,
v kolikor to
zahteva NUP)

(15) Izpeljava postopka prevlade javne
koristi (samo v primeru negativnih mnenj
NUP iz faze (14))

MOP

(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so
MOP
vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi
(17) Sprejem OPPN (po pridobitvi vseh
pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi
MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe
predloga OPPN na okolje sprejemljivi

30 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta, Občina Vojnik na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

(6) Občina izvede sodelovanje z javnostjo tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če
je z odločbo potrjena izdelava CPVO

90 dni

(8) Objava osnutka OPPN in OP na spletni
strani občine in pridobivanje mnenj NUP
na osnutek OPN in mnenj NUP o
ustreznosti OP

30 dni
(+30 dni,
v kolikor to
zahteva NUP)

(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP
ustrezno

30 dni

(10) Dopolnitev osnutka OPN in OP na
podlagi mnenj iz faze (8)

30 dni

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode –
območna pisarna Novo mesto
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Elektro Ljubljana d.d. – javno podjetje za distribucijo
električne energije
4. Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.
5. Plinovodi d.o.o. Ljubljana
6. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
7. Ansat d.o.o. Krško
Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti
pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
Novo mesto
– Zavod RS za varstvo narave
– Ministrstvo za zdravje
– Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je
za OPPN potrebno izvesti CPVO.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v
prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja
pridobijo v postopku.
8. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo
na svetovnem spletu, tj. na spletni strani Občine Radeče,
https://www.radece.si/.
Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in
območjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPPN kot je predvideno v 111. členu, faza (6), in sicer na javnem posvetu ali
podobnem načinu sodelovanja z javnostjo.
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Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo osnutka OPN na spletni
strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo kot je
predvideno v 112. členu, faza (11).
9. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev
glede njihovega zagotavljanja)
Podatke in sredstva za izdelavo OPPN zagotovi investitor.
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN
in objave v uradnem glasilu in izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik oziroma investitor.
Sredstva za izdelavo geodetskega načrta, elaborata ekonomike in pripravo vseh strokovnih rešitev zagotovi investitor.
10. člen
(določitev objave)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Radeče skladno z 298. členom ZUreP-2 objavi
ta sklep na svetovnem spletu (spletni strani Občine Radeče,
https://www.radece.si/).
Št. 3503-18/2020
Radeče, dne 10. januarja 2020
Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

Uradni list Republike Slovenije
ROGATEC
137.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
občinskih taks

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena Odloka o posebni
rabi javnih površin in javnih stavb ter občinskih taksah za posebno rabo (Uradni list RS, št. 70/16) in 30. člena Statuta Občine
Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) župan Občine Rogatec izdaja

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
občinskih taks
1.
Vrednost točke za izračun občinskih taks, navedenih v
3. členu Odloka o posebni rabi javnih površin in javnih stavb ter
občinskih taksah za posebno rabo (Uradni list RS, št. 70/16), se
uskladi na podlagi četrtega odstavka 9. člena odloka in znaša
0,75 EUR.
2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 426-0001/2020
Rogatec, dne 21. januarja 2020
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič

REČICA OB SAVINJI
136.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
zemljišču v k.o. Spodnja Rečica (935), parcelna
številka 653/5

Na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona
o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in
16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS,
št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 24. redni seji dne 25. 4. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču
v k.o. Spodnja Rečica (935), parcelna
številka 653/5
I.
Občina Rečica ob Savinji ukine status javnega dobra
zemljišču v k.o. Spodnja Rečica (935):
– parcelna številka 653/5, v izmeri 156 m².
II.
Na zemljišču iz I. člena tega sklepa se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Rečica ob Savinji.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020-1
Rečica ob Savinji, dne 13. januarja 2020
Županja
Občine Rečica ob Savinji
Ana Rebernik

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
138.

Sklep o potrditvi Skupnega elaborata
2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva
okolja, oskrba s pitno vodo v občinah Apače,
Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona,
Radenci, Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi JP Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 81/16), je Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. na 54. seji, ki je bila 23. 9. 2019,
sprejel naslednji

SKLEP št. 4
1. Svet ustanoviteljic soglaša s Skupnim elaboratom
2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo v
občinah Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer, z dne maj 2019.
2. Svet ustanoviteljic potrjuje predlagane cene obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s
pitno vodo v Sistemu C, in sicer:
– predračunska cena omrežnine za obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja Oskrba s pitno
vodo v občinah sistema C, za osnovni priključek DN20 znaša
8,5274 EUR/mesec.
– predračunska cena vodarine za obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja Oskrba s pitno vodo v
Sistemu C znaša 0,6747 EUR za 1 m3 prodane pitne vode.
3. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo v Sistemu C veljajo tudi za vse
uporabnike predmetne javne službe na območju občin Sistema
C, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz drugih vodovodnih sistemov.
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4. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja oskrba s pitno vodo v Sistemu C, veljajo tudi za
prodajo pitne vode drugim izvajalcem javne službe oskrba s
pitno vodo v drugih občinah, katerih uporabniki javne službe se
oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega Sistema C.
5. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja, Oskrba s pitno vodo v Sistemu C, se objavijo v
uradnih glasilih občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.
6. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja, Oskrba s pitno vodo v Sistemu C, pričnejo veljati
s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem bo objava
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033/2019-514
Ljutomer, dne 23. septembra 2019
Predsednica Sveta ustanoviteljic
mag. Olga Karba

ŠEMPETER - VRTOJBA
139.

Letni program športa v Občini Šempeter Vrtojba za leto 2020

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Repu-

Proračunska postavka po predlogu
proračuna za leto 2020

4 / 24. 1. 2020 /

Stran

bliki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14),
Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
(Uradni list RS, št. 7/19 in 58/19), in 15. člena Statuta Občine
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 13. redni seji dne 23. 1. 2020
sprejel

LETNI
PROGRAM ŠPORTA
v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2020
1.
Letni program športa (LPŠ) opredeljuje naloge in smernice, programe, obseg in potrebna finančna sredstva, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v občini in bodo v letu 2020
sofinancirani iz občinskega proračuna.
Občina za izvajanje letnega programa športa v letu 2020
zagotavlja proračunska sredstva neprofitnim športnim organizacijam, ki bodo izvajale posamezne programe športa, ki so v
skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji
in v interesu občine. Občina spodbuja in zagotavlja pogoje za
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter vlaga v gradnjo in
vzdrževanje javnih športnih površin.
2.
Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba v letu
2020 obsega:

Naziv

Sredstva v EUR

0416102

Oprema za trim stezo fitnes

5.000,00

0416144

Rekreacijski center Vrtojba

50.000,00

0416103

Športni park Šempeter

25.000,00

0416156

Športni park Šempeter – tekoče vzdrževanje

6.390,00

041833

Večje športne prireditve

5.000,00

041841

Športna društva, programi in drugo

041862

Športni zavodi

1.000,00

041883

KŠTM – programi šport

3.600,00

041926

Športni programi predšolskih otrok

2.000,00

*041910 (delno)

Različni projekti v šoli, programi

2.000,00

*041966 (delno)

Tekoči transferi – sredstva za blago in storitve
(sredstva za stroške telovadnic nad normativom)

SKUPAJ

481

73.000,00

24.000,00

196.990,00

Stran

482 /

Št.

4 / 24. 1. 2020

3.
Izvajalci LPŠ so: športna društva in zveze športnih društev, zavodi, pravne osebe, ustanove, zasebniki in druge
organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu v RS.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.
4.
V letu 2020 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji
programi športa:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo
se organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega
značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno
vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih
sistemov Nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) (to so:
Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se
plavati, Krpan in Mladi planinec, Šolska športna tekmovanja,
počitniško varstvo KŠTM, ki niso predmet javnega razpisa
in Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne
vzgoje otrok in mladine, ki potekajo najmanj 30 tednov v letu
oziroma 60 ur letno).
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni programi, ki so namenjeni
otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi
in/ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje
življenje (šolska športna in druga tekmovanja za otroke in mladino s posebnimi potrebami, ki niso predmet javnega razpisa
ter celoletni športni programi, ki potekajo najmanj 30 tednov
v letu oziroma 60 ur letno).
3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter programov za
otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja
vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno
skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ (celoletni športni
programi).
4. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in
športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa
vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ (Olimpijski komite Slovenije) in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.
5. Vrhunski šport
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo javnega
razpisa, navedeni kot člani športnega društva s sedežem v
občini in so s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika
svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali perspektivnega
razreda (PR).
6. Šport invalidov
7. Športna rekreacija
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne
vzgoje otrok s posebnimi potrebami in tekmovalnega športa.
Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti
odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne
in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na
rekreativnih tekmovanjih.
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8. Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina«
razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov (celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših, športno družabne
medgeneracijske prireditve na lokalni ravni).
9. Športni objekti in površine za šport v naravi
Občina na lokalni ravni financira posodabljanje, investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin ter
investicije v športne objekte in površine za šport v naravi, ter
športnim društvom, z javnim razpisom, sofinancira uporabo
(najem) športnih objektov in površin za šport v naravi.
10. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu
Programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v
NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport
in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.
11. Delovanje športnih društev
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja
občanov predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa in kot taka v interesu občine.
12. Druge športne prireditve in promocija športa
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske
kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo,
imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen
za razvoj in negovanje športne kulture.
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja
na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge
športne prireditve lokalnega pomena.
Športno promocijska prireditev za podelitev priznanj je
predmet LPŠ na lokalnem nivoju, vendar ni predmet javnega
razpisa.
Programi, ki so del obveznega učnega procesa in/ali so
financirani s strani MIZŠ (Zavoda za šport RS Planica), niso
predmet sofinanciranja po LPŠ občine.
5.
V okviru letnega programa športa občina sodeluje z
neprofitnimi športnimi organizacijami, ki izvajajo športne programe in projekte ter podpira promocijo športnih programov
za potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok ter drugih
športnikov.
Občina Šempeter - Vrtojba za izboljšanje ponudbe za
potrebe športnih organizacij in drugih uporabnikov športnih
površin, v sklopu Letnega programa športa, podpira povečevanje javne športne infrastrukture in zagotavlja vzdrževanje
športnih objektov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
6.
Občina Šempeter - Vrtojba v letu 2020, v skladu z Odlokom o poračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
namenja proračunska sredstva v višini 196.990,00 EUR
za sofinanciranje programov, investicijskega vzdrževanja
in investicij v športu, od katerih je 73.000,00 EUR sredstev
namenjenih za javni razpis.
Če na javni razpis za posamezni program ni prijaviteljev, se sredstva sorazmerno prenesejo med druge programe.
7.
Športne dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega
proračuna, so namenjene športnikom in občanom v vseh
življenjskih obdobjih, vendar imajo športne aktivnosti otrok
in mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega
človeka, prednost pred sofinanciranjem ostalih programov
športa. Sredstva za sofinanciranje programov športnih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis se razdelijo po programih, na podlagi sklepa komisije.
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Športna društva in klubi, s sedežem v Občini Šempeter Vrtojba, imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju
programov športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
8.
Program, ki ga ne določa Letni program športa se lahko
izjemoma sprejme v sofinanciranje in ga občina financira iz
drugih proračunskih postavk, če je program za občino pomemben.
Št. 671-1/2020-1
Šempeter pri Gorici, dne 23. januarja 2020
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk

ŠKOFLJICA
140.

Sklep o izdelavi Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za del
območja urejanja 14-06 SORG Smrjene
Peščenke in Ceroje

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-2) – (Uradni list RS, št. 61/17)
ter 9. in 27. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS,
št. 47/19) je Župan Občine Škofljica dne 7. 1. 2020 sprejel

SKLEP
o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja urejanja
14-06 SORG Smrjene Peščenke in Ceroje
1. člen
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN
(1) 	Obravnavano območje se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 56/15 in
naslednji), v nadaljevanju OPN. Po navedenem dokumentu obsega območje, kjer so načrtovane spremembe za del
enote urejanja prostora SM08. Na območju je v veljavnem
OPN predpisana izdelava OPPN. Predvidena je opredelitev
centralnih dejavnosti z možnostjo dopolnilnega bivanja.
(2) Investitor želi z izdelavo OPPN določiti pogoje gradnje na zemljiščih s parcelnimi št. 675/43, 675/44, 675/45,
675/46, 675/47, 675/49, 672/24, 671/7, 672/2-del, 672/25,
679/12, 679/10, 680/14, 679/9, 680/13, 679/8, 680/12, 680/17,
683/37-del, vse k.o. 1710 Gradišče.
(3) Načrtovano območje centralnih dejavnosti bo prispevalo k večji urejenosti naselja in boljši oskrbi občanov.
Investitorjem bo predvideni OPPN omogočil pravno podlago
za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih
upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo OPPN sta Zakon o urejanju
prostora 2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15
in naslednji).
3. člen
Območje izdelave OPPN
(1) Območje izdelave OPPN obsega zemljišča s parcelnimi št. 675/43, 675/44, 675/45, 675/46, 675/47, 675/49,
672/24, 671/7, 672/2-del, 672/25, 679/12, 679/10, 680/14,
679/9, 680/13, 679/8, 680/12, 680/17, 683/37-del, vse k.o.
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1710 Gradišče. Približna velikost ureditvenega območja je
1,4 ha.
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih
projektnih rešitev prometnega omrežja, mnenj nosilcev urejanja prostora ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in
lastnikov zemljišč se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali
poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične,
funkcionalne in prometne ureditve.
(3) Ko se OPPN izdeluje samo za del območja morajo
biti dopolnilne strokovne podlage izdelane za celotno območje
v OPN predvidenega OPPN. Prav tako mora biti za celotno
območje izdelana tudi rešitev prometne in gospodarske javne
infrastrukture.
4. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti
izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev
se poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo
na kontaktna območja, oziroma se mora zagotoviti, da predvideni posegi ne vplivajo na celovitost prostorske ureditve.
5. člen
Predmet in izhodišča
(1) Predmet izdelave OPPN je določitev pogojev gradnje
objektov namenjenih centralnim dejavnostim in bivanju. Predvidi se sanacija javnega prostora in aktiviranje nepozidanih
stavbnih zemljišč.
(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– upoštevanje namenske rabe prostora, določene z veljavnim OPN,
– upoštevanje obstoječega stanja in lege v prostoru ter
prostorskih omejitev, ki iz tega izhajajo,
– upoštevanje prometne ureditve območja in predvidenih
navezav območja na javno cestno omrežje,
– upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz mnenj, ki jih izdajo
nosilci urejanja prostora.
6. člen
Vrsta postopka:
Postopek priprave OPPN poteka skladno z določbami od
118. do 121. člena ZUreP-2.

faz:

7. člen
Okvirni plan za pripravo OPPN in njihovih posameznih

– izdelava strokovnih podlag in osnutka,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora
(30 dni),
– pridobitev mnenja glede potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje – CVPO (30 dni),
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN,
– javno naznanilo o javni razgrnitvi (7 dni pred javno
obravnavo),
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni),
– priprava stališč do pripomb, seznanitev lastnikov,
– priprava predloga,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
(30 dni),
– izdelava usklajenega predloga za sprejem na občinskem svetu,
– sprejem odloka OPPN, objava odloka.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CVPO, se faze od
faze pridobivanja prvih mnenj in roki ustrezno spremenijo.
8. člen
Postopki občine pri pripravi osnutka in nosilci urejanja
prostora, ki podajo mnenja za načrtovanje
(1) Občina pripravi osnutek OPPN na podlagi stanja v
prostoru in strokovnih rešitev.
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(2) Občina pošlje osnutek OPPN Ministrstvu za okolje
in prostor RS. Ministrstvo v 30 dneh občini pisno sporoči, če
je v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta potrebno
izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni, podajo mnenja. Če mnenja v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da ga nimajo.
(4) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja so:
(a) Upravljavci javne komunalne infrastrukture
– Vodovodno omrežje: JP Vodovod Kanalizacija Snaga,
vodovod, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Kanalizacijsko omrežje: JP Vodovod Kanalizacija Snaga, kanalizacija, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Elektro omrežje: Elektro Ljubljana, Distribucijska enota
Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale
– Telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije,
PE Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljubljana
– Odvoz odpadkov: JP Vodovod Kanalizacija Snaga,
odvoz odpadkov, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
(b) Področje varovanja in omejitev
– Gospodarjenje z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– Zaščita in reševanje: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana
– Varovanje narave: Zavod RS za varstvo narave Tobačna 5, 1000 Ljubljana,
– Varovanje kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo,
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Prometna infrastruktura – občinske javne ceste: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
(5) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v
prvem odstavku, se jih v postopek vključi naknadno.
9. člen
Načrt vključevanja javnosti
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili
112. člena ZUreP-2.
10. člen
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
(1) Pripravljavec izdelave OPPN, nosilec organizacijskih
in postopkovnih aktivnosti je Občina Škofljica.
(2) Pobudniki izdelave so zasebni investitorji, ki zagotovijo sredstva za izdelavo OPPN.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na internetni strani Občine
Škofljica.
Št. 007-01/2020
Škofljica, dne 7. januarja 2020
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

ŠMARTNO PRI LITIJI
141.

Sklep o spremembah in dopolnitvah
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje Šmartno jug – 2. del

Na podlagi 110., 119., 123. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) sprejemam

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
Šmartno jug – 2. del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
Šmartno jug – 2.del (v nadaljnjem besedilu: spremembe in
dopolnitve OPPN).
2.
ID številka OPPN
Ministrstvo za okolje in prostor je dodelilo spremembam in
dopolnitvam OPPN identifikacijsko številko: 1503.
3.
Potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN, ki jih je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., pod številko projekta 19164-00 v mesecu oktobru
2019.
4.
Območje sprememb in dopolnitev in predmet načrtovanja
Na območju je v veljavi OPPN za območje urejanja Šmartno jug – 2. del (Uradni list RS, št. 55/11), ki načrtuje gradnjo
štirih stanovanjskih objektov. Naročnik želi dve gradbeni parceli združiti in namesto dveh objektov zgraditi en stanovanjski
objekt z malo drugačnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, kot so
določeni v veljavnem OPPN. Za izvedbo načrtovane investicije
je treba izvesti spremembo in dopolnitev OPPN.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Rešitve pripravo sprememb in dopolnitev bodo pripravljene na podlagi prikaza stanja prostora, strokovnih podlag ter
investicijskih namer pobudnika.
6.
Vrsta postopka
Spremembe in dopolnitve OPPN se skladno s 123. in
268. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme po postopku, ki je
predpisan za pripravo in sprejetje občinskega podrobnega
prostorskega načrta.
7.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev
in njegovih posameznih faz
Rok za sprejem sprememb in dopolnitev je predviden eno
leto od objave tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni
roki. V primeru, da bo v postopku treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, se postopek podaljša za najmanj en mesec
v vsaki fazi.
Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema sprememb in dopolnitev OPPN:
Faza

Rok

1. osnutek sprememb
in dopolnitev

1 mesec po objavi sklepa

2. dopolnitev osnutka
sprememb in dopolnitev
OPPN

2 meseca po objavi sklepa
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Faza

Št.

Rok

3. javna razgrnitev, javna
2 meseca po dopolnitvi
obravnava in obravnava
osnutka sprememb
osnutka sprememb
in dopolnitev OPPN
in dopolnitev na Občinskem
svetu Občine Šmartno pri Litiji
4. predlog sprememb
in dopolnitev OPPN

2 meseca po sprejemu
osnutka sprememb
in dopolnitev na Občinskem
svetu Občine Šmartno pri Litiji

5. sprejem sprememb
2 meseca po pripravi
in dopolnitev na Občinskem predloga sprememb
svetu Občine Šmartno pri Litiji in dopolnitev OPPN
8.
Nosilci urejanja prostora za podajo mnenj, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev.
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja srednje Save,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami,
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
5. Ministrstvo za zdravje,
6. Zavod RS za varstvo narave.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
1. Občina Šmartno pri Litiji,
2. Javno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.,
3. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto.
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
4. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
9.
Načrt vključevanja javnosti
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave sprememb in dopolnitev OPPN z objavo tega sklepa in izhodišč iz
3. točke tega sklepa na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Občina Šmartno pri Litiji pripravi javno razgrnitev osnutka
sprememb in dopolnitev OPPN, ki traja najmanj 30 dni, in v tem
času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s
krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, spletnim
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naslovom, kjer je osnutek sprememb in dopolnitev objavljen, z
načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
Občina Šmartno pri Litiji prouči pripombe in predloge
javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča, skupaj z usklajenim predlogom sprememb in dopolnitev OPPN, objavi na
svoji spletni strani.
Spremembe in dopolnitve OPPN občinski svet sprejme
z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
10.
Seznam podatkov in strokovnih podlag
ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede
njihovega zagotavljanja
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN mora investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat lastništva zemljišč,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi
smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim
in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta,
– elaborat ekonomike,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku
sprememb in dopolnitev OPPN treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, in
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku
sprememb in dopolnitev OPPN ugotovljeno, da jih je treba
pripraviti.
11.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb
in dopolnitev OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje
zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja so določene s pogodbo o medsebojnih obveznostih med
Občino Šmartno pri Litiji in investitorjem.
12.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 3. točke tega sklepa
objavi na spletni strani Občina Šmartno pri Litiji in začne veljati
naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-1/2010-42
Šmartno pri Litiji, dne 13. januarja 2020
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko
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VLADA

venije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 in zadnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 6837 z dne
18. septembra 2019 o odobritvi spremembe Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014SI06RDNP001
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je
dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na
spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).«.

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih
se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021
izdajo priložnostni kovanci
1. člen
(1) Ta uredba določa dogodka, ob katerih se v letu 2021
izdajo priložnostni kovanci.
(2) V letu 2021 sta dogodka iz prejšnjega odstavka:
– 200. obletnica ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem, ob kateri se izda spominski kovanec za 2 eura, in
– 300. obletnica Škofjeloškega pasijona, ob kateri se
izdajo zbirateljski kovanci.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-1/2020
Ljubljana, dne 23. januarja 2020
EVA 2019-1611-0136
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

143.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti
za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15,
38/16, 84/16, 19/17, 66/18 in 50/19) se v 1. členu prvi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete (v nadaljnjem besedilu: podukrep)
kot del ukrepa razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je
potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja
2015 o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slo-

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo »je ministrstvo«
nadomesti z besedilom »je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
3. člen
V 6. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedilom
»kupoprodajno pogodbo« dodata pika in nov stavek, ki se glasi:
»Dokazilo iz te točke se priloži vlogi na javni razpis«.
V 5. točki se besedilo »87/14 in 15/16« nadomesti z besedilom »87/14, 15/16 in 78/18«.
V šestem odstavku se za besedo »izobrazbi« dodata
vejica in besedilo »ki se priloži vlogi na javni razpis«.
V prvi alineji se za besedo »dejavnosti« črtata vejica in
besedilo »kar upravičenec dokazuje z izjavo«.
4. člen
V 9. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. od oddaje vloge na javni razpis do vložitve zahtevka
za izplačilo drugega obroka ne sme zmanjšati obsega zemljišč
kmetijskega gospodarstva, s katerim je vstopil v podukrep iz te
uredbe in jih je imel v lasti ob oddaji vloge na javni razpis, razen
ob morebitni razlastitvi, odtujitvi ali omejitvi lastninske pravice v
javno korist, če služnostni upravičenec ali lastnik nepremičnine
postane Republika Slovenija, občina ali izvajalec javne službe;«.
5. člen
V 11. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za podukrep iz te uredbe je v programskem obdobju
2014–2020 namenjenih 63.650.000 eurov, in sicer 50.920.000
eurov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in
12.730.000 eurov iz sredstev proračuna Republike Slovenije.«.
14. člen se črta.

6. člen

7. člen
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahtevek za izplačilo sredstev se vloži na način,
določen v drugem in tretjem odstavku 13. člena te uredbe.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do
šesti odstavek.
8. člen
V Prilogi 3 se v 9. cilju »SODELOVANJE IN DVIG KAKOVOSTI PROIZVODOV« točka 9.3 črta.
Dosedanji točki 9.4 in 9.5 postaneta točki 9.3 in 9.4.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
(končanje postopkov)
(1) Postopki, začeti na podlagi javnih razpisov, objavljenih
na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18 in 50/19), se končajo v
skladu z Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejav-
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nosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15,
38/16, 84/16, 19/17, 66/18 in 50/19).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se od 1. julija 2020
zahtevki za izplačilo sredstev, ki bodo vloženi na podlagi javnih
razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa
pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18 in 50/19), vložijo
v skladu s spremenjenim drugim odstavkom 16. člena uredbe.
10. člen
(začetek uporabe)
Spremenjeni drugi odstavek 16. člena uredbe se začne
uporabljati 1. julija 2020.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2020
Ljubljana, dne 23. januarja 2020
EVA 2019-2330-0108
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

144.

Sklep o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka
k cestnini na določenih odsekih cestninskih
cest

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 35. člena Zakona
o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18) in v zvezi z
18. členom Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in
41/17) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka
k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest
1. člen
V Sklepu o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest (Uradni list RS, št. 81/18) se v 2. členu
številka »0,024169« nadomesti s številko »0,022957«, številka
»0,043291« pa s številko »0,041443«.
2. člen
V 3. členu se številka »0,008056« nadomesti s številko
»0,007652«, številka »0,014430« pa s številko »0,013814«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati 1. februarja 2020.
Št. 00710-1/2020
Ljubljana, dne 23. januarja 2020
EVA 2019-2430-0086
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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POPRAVKI

.pjg. ” glasi: “Do sprejema OPPN veljajo na EUP ŽU28 merila
tipa GE .jp, na EUP ŽU41 merila tipa GE .pjg in na EUP ŽU109
merila tipa GE .jsm. ”.

Tehnični popravek Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Žužemberk

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 79/18) in 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B)
objavljam

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Žužemberk
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 55/14, dne 21. 7.
2014 se spremenijo:
1.
V Prilogi 1: specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (84.
člen) za oznaka naselja ŽU, zaporedno številko 14 in .oznako
tipa GE.(gradbene enote) .vs se naziv tipa/podtipa GE v EUP
spremeni iz: “GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne
stavbe. ” v: “GE domačije v strnjenem vaškem okolju”.
2.
V Prilogi 1: specifikacija enot urejanja prostora (EUP)
(84. člen) za oznaka naselja ŽU, zaporedno številko 108 in
.oznako tipa GE.(gradbene enote) .vo in nazivom tipa/podtipa
GE v EUP: GE domačije v odprtem vaškem okolju, doda nova
vrstica: oznaka naselja ŽU, zaporedna številka 109 in .oznaka
tipa GE.(gradbene enote) .jsm in naziv tipa/podtipa GE v EUP:
GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe.
3.
V Prilogi 2: Usmeritve za izdelavo OPPN (85. člen) v
določbah za OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra
Žužemberka, točki e- Druge usmeritve glede PIP, zadnji stavek
spremeni tako, da se namesto “Do sprejema OPPN veljajo na
EUP ŽU28 merila tipa GE .jp, na EUP ŽU41 pa merila tipa GE

Št. 3500-1/2008-211
Žužemberk, dne 17. januarja 2020
Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež

146.

Popravek Ugotovitvenega sklepa o valorizaciji
točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine
Podčetrtek za leto 2020

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) objavljam

POPRAVEK
Ugotovitvenega sklepa o valorizaciji točke
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Podčetrtek
za leto 2020
V prvem odstavku I. člena Ugotovitvenega sklepa o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2020 (Uradni list
RS, št. 73/19) se letnica »2019« nadomesti z letnico »2020«.
Št. 030-0014/2019-2
Podčetrtek, dne 24. januarja 2020
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja
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