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MINISTRSTVA
226. Odredba o določitvi datuma, od katerega 

se poročila o financiranju volilne 
in referendumske kampanje posredujejo 
preko spletnega portala Agencije Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 98/13) in v zvezi s 34.a členom 
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) 
minister za javno upravo izdaja

O D R E D B O
o določitvi datuma, od katerega se poročila  

o financiranju volilne in referendumske 
kampanje posredujejo preko spletnega portala 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve

1. člen
Poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje 

iz 18. in 19. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji 
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – 
odl. US in 98/13) se od 9. februarja 2015 posredujejo preko 
spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-20/2015
Ljubljana, dne 5. februarja 2015
EVA 2015-1711-0009

Boris Koprivnikar l.r.
Minister

za javno upravo

227. Shema za določanje odškodnine 
za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi 
izpostavljenosti azbestu

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o odpravlja-
nju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 − uradno 
prečiščeno besedilo in 51/09) ministrica za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti objavlja

S H E M O
za določanje odškodnine  

za posamezne vrste poklicnih bolezni  
zaradi izpostavljenosti azbestu

1. člen
V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o odpravlja-

nju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 − uradno 
prečiščeno besedilo in 51/09) se odškodnina za posamezne 
vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu določi 
po naslednji shemi:

Plaki parietalne plevre ali difuzne 
zadebelitve plevre Največ 14.158,00 €
Benigni plevralni izliv Največ 15.403,90 €
Kronični plevralni izliv Največ 18.384,53 €
Azbestoza Največ 24.846,56 €
Pljučni rak, maligni mezoteliom 
in drugi raki, ki so posledica 
izpostavljenosti azbestu Največ 49.669,25 €

2. člen
Ta shema se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2015
Ljubljana, dne 26. januarja 2015
EVA 2015-2611-0020

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

228. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah 
Pravilnika o obrazcih in listinah 
za uresničevanje obveznega zdravstvenega 
zavarovanja

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o zdra-
vstvenem 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, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C) ter 
drugega odstavka 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) 
je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
na 14. seji 20. novembra 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika  
o obrazcih in listinah za uresničevanje 
obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. člen
V Pravilniku o obrazcih in listinah za uresničevanje obvez-

nega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13) se 
v drugem odstavku 1. člena za besedilom »str. 68« v oklepaju 
doda besedilo »; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/52/EU«.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-
stavek, ki se glasita:

»(3) V skladu s 4. členom Direktive 2012/52/EU Nacionalna 
kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo iz 77.b 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, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 
99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C; v 
nadaljnjem besedilu: zakon) zagotavlja tudi informacije o ele-
mentih, ki jih morajo na podlagi Direktive 2012/52/EU vsebovati 
recepti, receptni obrazci, naročilnice in naročilnice EU, ki se 
predpišejo v eni državi članici Evropske unije in izdajo v drugi.

(4) Izrazi »recept«, »receptni obrazec«, »naročilnica« in 
»naročilnica EU« pomenijo enako, kot je določeno v Pra-
vilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, 


