
Na podlagi 44. in 53. člena Statuta Društva paralitikov Slovenije ter 50. in 53. člena Pravil 
obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, 30-1237/2003), je Upravni odbor 
na svoji redni seji, dne 10. 02. 2015, sprejel dopolnitve k Pravilniku o kriterijih in merilih 
udeležbe v programu skupinske obnovitvene rehabilitacije, ki se v dopolnjeni obliki glasi: 
 
                                        
 

PRAVILNIK 
o kriterijih in merilih udeležbe v programu skupinske obnovitvene 

rehabilitacije 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se podrobneje določa postopek, na podlagi katerega bosta Komisija za 
zdravstvene in socialne zadeve (v nadaljevanju KSZZ) in Upravni odbor društva (v 
nadaljevanju UO) odločala o upravičenosti prosilcev do skupinske obnovitvene 
rehabilitacije v organizaciji Društva paralitikov Slovenije (v nadaljevanju organizator). 
 

2. člen 
 
Upravičenost do skupinske obnovitvene rehabilitacije je mogoče priznati in odobriti le v 

okviru finančno-materialnih sredstev, ki jih s pogodbo določita Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), Fundacija za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju FIHO) in organizator 

obnovitvene rehabilitacije iz lastnih sredstev. 

 
Do skupinske obnovitvene rehabilitacije so upravičeni: 
 
− redni člani – paralitiki društva 
− paralitiki iz območja delovanja društva 
− redni člani društva z drugimi diagnozami  

 
 
 
II. KRITERIJI IN MERILA ZA SKUPINSKO OBNOVITVENO REHABILITACIJO 
 
 

3. člen 
 
Prosilci – upravičenci za koriščenje programa skupinske obnovitvene rehabilitacije se 
razvrstijo glede na mnenje triaže in po kriterijih naslednjih skupin: 
a) vrsta telesne okvare 
b) odstotek telesne okvare 
c) funkcionalno stanje po bolezni / poškodbi 
d) koriščenje programa v preteklem letu 
 

 
 



4. člen 
 
V okviru skupin, določenih v prejšnjem členu tega pravilnika, se določi lestvico točkovanja. 
Posamezna stopnja v skupini je točkovana z ustreznim številom točk, ki so podlaga za 
prednostni vrstni red koriščenja programa skupinske obnovitvene rehabilitacije, kot sledi: 
 

a) Vrsta telesne okvare 
- otroška paraliza                                                                                7     točk 

- paraliza kot posledica okvare motoričnega nevrona                        3    točke 
- ostale diagnoze                                                                                1    točka 
 
b) Odstotek telesne okvare 
− 100%                                                                                               13    točk 
− 90%                                                                                                 11    točk 
− 80%                                                                                                   9    točk 
− 70%                                                                                                   4  točke 
− 50% - 60%                                                                                         2  točki 
− 40%                                                                                                   1  točka 
− manj od 40% ali brez ocenitve                                                           0   točk 
 
c) Funkcionalno stanje po bolezni / poškodbi 
- Ne more funkcionirati samostojno, potrebuje stalno pomoč             

druge osebe.                                                                                         10 točk 
 
- Po bolezni / poškodbi ima bistveno zmanjšano funkcionalnost                

obeh zgornjih in spodnjih okončin.                                                          9 točk 
 
- Po bolezni / poškodbi ima bistveno zmanjšano funkcionalnost                
obeh zgornjih in ene spodnje ali obeh spodnjih in 
ene zgornje okončine.                                                                             8 točk 
 
- Po bolezni / poškodbi ima bistveno zmanjšano funkcionalnost                

obeh zgornjih  ali obeh spodnjih  okončin.                                              7 točk 
 
 
- Po bolezni / poškodbi ima bistveno zmanjšano funkcionalnost                

ene zgornje in ene  spodnje okončine.                                                    5 točk 
 
- Po bolezni / poškodbi ima zmanjšano funkcionalnost ene                  
zgornje ali spodnje okončine                                                                  4 točke 
 
 
Upošteva se samo ena obkrožena alineja, tista ki opisuje dejansko stanje! 
 
 
d) Koriščenje programa v preteklem letu  
 
− v preteklem letu koristil program                           DA                          0 točk  
   
− v preteklem letu koristil program                          NE                           5 točk 
 
 

 
 
 



5. člen 
 
V primeru enakega seštevka točk, zbranih po kriterijih skupin, ima prednost prosilec z 
otroško paralizo, nato s paralizo in nazadnje ostale diagnoze. 
 
Če število prijaviteljev na obnovitveno rehabilitacijo presega sredstva, namenjena za 
izvedbo programa, se najprej upoštevata 50. in  53. člen določila iz  Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, ki pravi: » Če je zavarovana oseba uveljavila pravico iz 50. 
člena pravil, lahko zaradi iste bolezni ali stanja uveljavi pravico do zdraviliškega 
zdravljenja šele po preteku dveh let.«  
 
V primeru še vedno enakega števila točk, zbranih po kriterijih skupin, ima prednost 
prosilec glede na točki b) in kasneje c)  4. člena tega Pravilnika. novo 
 
 

6. člen 
 
Prosilec - upravičenec, izbran po kriterijih tega pravilnika, ki se neupravičeno ne udeleži 
programa skupinske obnovitvene rehabilitacije, nosi stroške odpovedi v celoti in izgubi 
pravico do prijave pri organizatorju programa za naslednji dve leti. V primeru 
pravočasnega sporočila o neudeležbi vsaj  20 dni pred odhodom na obnovitveno 
rehabilitacijo sankcij ni. 
 
Prav tako izgubi pravico do prijave pri organizatorju programa za dve leti tisti prosilec – 
upravičenec, ki v odpovedi navede samo »osebni razlogi«, tisti upravičenec, ki se v okviru 
programa ne udeležuje zdravstvenih terapij in tisti prosilec- upravičenec, ki s svojim 
obnašanjem kvari ugled društva. 
 
Pravico do prijave pri organizatorju programa izgubi za dve leti prav tako tisti prosilec-
upravičenec, za katerega se ugotovi, da je v tekočem letu dvakrat koristil sredstva ZZZS 
za obnovitveno rehabilitacijo.  
 
Kot upravičena neudeležba se štejejo smrtni primer v družini, bolnišnično zdravljenje, 
nenadna hujša bolezen upravičenca ali svojca oziroma spremljevalca, če je le-ta 
potreben. 
 
O vzroku za upravičeno neudeležbo morajo upravičenec ali svojci upravičenca obvestiti 
odgovorno osebo organizatorja (sekretarja društva, predsednika Komisije za zdravstvene 
in socialne zadeve ali predsednika društva) v najkrajšem možnem času, vsekakor pa pred 
pričetkom izvajanja programa. 
 
Dolžnost vsakega udeleženca obnovitvene rehabilitacije je, da se udeležuje vseh terapij in 
je v zdravilišču prisoten ves čas obnovitvene rehabilitacije. Vse stroške za dni, ko bo 
zapustil obnovitveno rehabilitacijo ali se ne udeležil terapij, bo nosil  udeleženec sam. 
 
 

7. člen 
 
Za ugotavljanje in vrednotenje kriterijev in meril koriščenja programa skupinske 
obnovitvene rehabilitacije mora prosilec k vlogi priložiti ustrezna pisna dokazila, če niso le-
ta že v arhivu društva: 
 
a) dokument iz katerega je nedvoumno razvidna diagnoza bolezni 
b) odločbo o stopnji invalidnosti 
c) druga ustrezna dokazila, če tako zahteva KSZZ in/ali UO 



d) Na zahtevo triažne organizacije se mora prosilec odzvati pozivu na osebno triažo. 
 
Upravičenec s svojim podpisom jamči o resničnosti podatkov v vlogi. 
 
 

III. POSTOPEK IN PRISTOJNOST ODLOČANJA 
 
 

 
 
 

8. člen 
 
KSZZ  skladno s kriteriji določenimi v tem pravilniku pošlje prispele popolne prijave v 
triažo na ustrezni pooblaščeni inštituciji. Prijava se šteje za popolno, ko vsebuje tudi 
zahtevano medicinsko dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti diagnozo in 
zdravstveno stanje prosilca. 
 
Na podlagi opravljene triaže in priporočil s strani ustrezne izbrane inštitucije,  KSZZ  
izbere upravičence do programa skupinske obnovitvene rehabilitacije  iz sredstev ZZZS  
po prioritetnem triažnem vrstnem redu. Ostale upravičence pa KSZZ izbere v skladu s tem 
Pravilnikom.  S svojo odločitvijo o izbiri upravičencev KSZZ seznani UO. 
 
 

9. člen 

 
Prosilec, ki se z odločitvijo KSZZ ne strinja, lahko vloži pritožbo na odločitev KSZZ iz 
razloga kršitve postopka izbire, določenega po 4. členu tega pravilnika, z obrazloženo 
pisno pritožbo naslovljeno na Komisijo za pritožbe Društva paralitikov Slovenije v osmih 
(8) dneh od prejema obvestila o izbiri oz. ne izbiri. Komisija za pritožbe bo pritožbo 
prosilca obravnavala v roku desetih (10) dni, vendar pa pred pričetkom skupinske 
obnovitvene rehabilitacije. Odločitev komisije za pritožbe o pritožbi prosilca je v sklopu 
društva dokončna.  
 
 

10. člen 
 
KSZZ določi in objavi enoten obrazec vloge za program skupinske obnovitvene 
rehabilitacije in ga predloži UO v potrditev. 
 
 

11. člen 
 
Za administrativno poslovanje in  obveščanje v postopku uveljavljenih pravic po tem 
pravilniku je zadolžen in odgovoren sekretar  Društva paralitikov Slovenije. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

12. člen 
 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Zbor članov Društva paralitikov Slovenije. 
 
 
 
Ljubljana, dne 07.03. 2015 
 
 
 
 
Sekretar PARAS                                                                   Predsednik PARAS 
Milena Selan                                                                         Alojz Fidler 

 


