Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-94/2013-1
Ljubljana, dne 21. januarja 2014
EVA 2013-2711-0051
v funkciji ministra za zdravje
Karl Erjavec l.r.
Minister
za zunanje zadeve

127.

Odredba o seznamu zdravstvenih storitev,
za katere se zahteva predhodna odobritev

Na podlagi sedmega odstavka 44.c 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 in 91/13) izdaja minister za
zdravje

Št.

128.

2. člen
Predhodna odobritev iz prejšnjega odstavka se zahteva
za zdravstvene storitve, ki zahtevajo uporabo naslednje visoko
specializirane in drage medicinske infrastrukture ali medicinske
opreme:
– scintilacijsko kamero z detektorjem koincidence pri pozitronski emisiji oziroma brez njega,
– pozitronsko kamero,
– pozitronsko emisijsko tomografijo,
– računalniško tomografijo,
– hiperbarično komoro,
– napravo za slikanje z nuklearno magnetno resonanco
za klinično uporabo,
– napravo za spektrometrijo z nuklearno magnetno resonanco za klinično uporabo.
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-88/2013
Ljubljana, dne 30. decembra 2013
EVA 2013-2711-0048
v funkciji ministra za zdravje
Karl Erjavec l.r.
Minister
za zunanje zadeve

Stran

445

Odredba o določitvi datuma, od katerega
se odvetnikom in izvršiteljem v postopkih
izvršbe in zavarovanja vroča po elektronski
poti

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni
list RS, št. 52/07) izdaja minister za pravosodje

ODREDBO
o določitvi datuma, od katerega se odvetnikom
in izvršiteljem v postopkih izvršbe
in zavarovanja vroča po elektronski poti
Odvetnikom in izvršiteljem se v postopkih izvršbe in v postopkih zavarovanja, za katere je pristojno okrajno sodišče, če
o zavarovanju ne odloča v okviru pravdnega ali drugega sodnega postopka, od 10. februarja 2014 vroča po elektronski poti.
Št. 007-15/2014
Ljubljana, dne 17. januarja 2014
EVA 2014-2030-0011
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje

ODREDBO
o seznamu zdravstvenih storitev, za katere
se zahteva predhodna odobritev
1. člen
Ta odredba določa seznam zdravstvenih storitev, za katere se zahteva predhodna odobritev Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije kot pogoj za uveljavljanje pravice do
povračila stroškov iz 44.c 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 in 91/13).
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USTAVNO SODIŠČE
129.

Odločba o razveljavitvi 8. člena Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Mestni
občini Novo mesto, kolikor kategorizira
javno pot "Črešnjice–Rupe" v delu, ki poteka
po zemljiščih parc. št. 623/1 in 624/2,
obe k. o. Črešnjice

Številka: U-I-148/12-8
Datum: 9. 1. 2014

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Marijana Vidmarja, Otočec,
ki ga zastopa Odvetniška pisarna LMR, d. o. o., Ljubljana, na
seji 9. januarja 2014

o d l o č i l o:
1. Člen 8 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12 in 59/12), kolikor
kategorizira javno pot "Črešnjice–Rupe" v delu, ki poteka po
zemljiščih parc. št. 623/1 in 624/2, obe k. o. Črešnjice, se
razveljavi.
2. Mestna občina Novo mesto mora pobudniku povrniti
njegove stroške postopka v višini 624,00 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 Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju Odlok o
kategorizaciji), kolikor kategorizira javno pot "Črešnjice–Rupe" v
delu, ki naj bi potekal po njegovih zemljiščih. Odlok o kategorizaciji naj bi bil v izpodbijanem delu v neskladju s 33. in 69. členom

