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navodilo 
o predpisovanju  medicinskih pripomočkov, očal in leč 

na belo naročilnico 

 
I. UVOD 

To navodilo določa način predpisovanja pripomočkov, očal in leč kadar se ti 
pripomočki predpisujejo v breme uporabnika, način  izpolnjevanja listine – 
NAROČILNICA za medicinski pripomoček, očala in leče (v nadaljevanju Bela 
naročilnica) ter izdaja pripomočkov, očal in leč. Bela Naročilnica je listina, s katero 
ustrezno usposobljen zdravnik naroča lekarni, specializirani prodajalni ali optiki, naj 
uporabniku izda ali izdela pripomoček ter pri tem opredeli tehnične in medicinske 
zahteve pripomočka. 
 
 
II. UPORABA, PREDPISOVANJE IN IZDAJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV 

Na Belo naročilnico se predpisujejo medicinski pripomočki, očala in leče: 

 v ambulantah, ki niso del javne zdravstvene mreže (samoplačniško) in  

 v javni zdravstveni mreži, ko zavarovane osebe v breme obveznega 
zdravstvenega zavarovanja niso upravičene do pripomočka.  

Na Belo naročilnico lahko predpisujejo zdravstveni delavci, ki so vpisani v register 
zdravnikov in so ustrezno strokovno usposobljeni za predpisovanje posameznih 
medicinski pripomočkov, očal in leč. 
Na podlagi Bele Naročilnice lahko izdajajo pripomočke, očala in leče lekarne in 
specializirane prodajane, ki so vpisne v register lekarn in specializiranih prodajaln 
pri Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke ter optiki, ki so vpisani v 
register pri Obrtni zbornici Slovenije.  
 
 

III. NAČIN IZPOLNJEVANJA BELE NAROČILNICE 
Bela naročilnica je razdeljena na več delov, namenjenih vpisu podatkov o 
izvajalcu zdravstvenih storitev in zdravniku, kjer se pripomoček predpisuje 
uporabniku ter predpisu pripomočka in podatku o garanciji.  

 
 
RUBRIKE NA BELI NAROČILNICI, ki jih izpolni zdravnik  

(1) IZVAJALEC 
— ŠTEVILKA IN NAZIV IZVAJALCA 

Vpiše se 5-mestna številka in naziv izvajalca, kjer dela zdravnik, ki predpisuje 
pripomoček - iz baze podatkov o izvajalcih zdravstvene dejavnosti (v nadaljevanju: 
BPI). 
 
(2) ZDRAVNIK  

— ŠTEVILKA ZDRAVNIKA  
Vpiše se 5-mestna številka zdravnika iz BPI, ki pripomoček predpisuje. 
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— IME IN PRIIMEK 
Vpiše se ime in priimek zdravnika, ki predpisuje pripomoček ali odtisne njegov 
imenski žig. 
 
(3) OSEBA  

—DATUM ROJSTVA 
Vpiše se datum rojstva.  

— PRIIMEK IN IME 
Čitljivo se vpiše priimek in ime osebe, ki se ji predpisuje pripomoček. 

— SPOL 
Obkroži se številka 1 ali 2 glede na to, ali je oseba moški ali ženska. 

— NASLOV 
Vpiše se ulica, hišna številka, poštna številka in kraj prebivališča osebe. 

 
(4) NAROČILO 
Označi se ustrezno rubriko glede na to ali naj se izda pripomoček, očala ali leče.  

 
(5,7) PREDPISOVANJE PRIPOMOČKA, OČAL IN LEČ 

Pripomoček, očala ali leče je treba opisati tako, da bo farmacevtski tehnik v 
lekarni oz. v specializirani prodajalni ali optik sporočilo nedvoumno razumel. 
Priporočamo uporabo »Naziv in šifra pripomočka« iz šifranta medicinsko tehničnih 
pripomočkov, ki ga določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  

Prostor je namenjen za vpis specifičnosti v izdelavi pripomočka, če mora biti ta za 
zavarovano osebo individualno prilagojen oziroma izdelan s posebnimi tehnološkimi ali 
medicinskimi elementi, z drugačnimi materiali ali če je  potreben dodatek k pripomočku. 
Zdravnik lahko vpiše tudi druge posebnosti v zvezi s pripomočkom. 

Na hrbtni strani Bele naročilnice se predpisujejo očala in leče. V shemo oz. tabelo 
in rubriko pripomoček se vpiše dipotrija in druge okvare vida ter posebnosti, ki jih 
zahteva proces izdelave oz. izdaje očal ali leč.  
KRAJ, DATUM, ŽIG IZVAJALCA, PODPIS ZDRAVNIKA  

Zdravnik, ki predpisuje pripomoček, vpiše kraj in datum  izdaje Bele naročilnice, 
odtisne žig izvajalca in se lastnoročno podpiše. 
 

(6,8) GARANCIJA 
Ob izdaji pripomočka pooblaščeni delavec v lekarni, specializirani prodajalni ali 

optiki vpiše do kdaj velja garancija za izdani pripomoček, vpiše kraj in datum izdaje 
pripomočka, odtisne žig poslovalnice in se podpiše.  
 
IV. IZDAJA PRIPOMOČKA 

Uporabnik lahko prevzame pripomoček le v lekarni, specializirani prodajalni ali 
optiki, ki izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti prometa z medicinskimi 
pripomočki, zagotavlja servis in ustrezno garancijo za predpisani pripomoček. Lekarna, 
specializirana prodajalna ali optika lahko izda le pripomoček, ki je označen s CE oznako 
in katerega skladnost je ugotovljena v skladu s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih.  

Lekarna, specializirana prodajalna ali optika je dolžna ob izdaji pripomočka dati 
uporabniku ustrezna navodila o uporabi in ravnanju s pripomočkom ter zanj izstaviti 
garancijski list.  
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Ob izdaji pripomočka vpiše lekarna ali specializirana prodajalna oz. optika na 
Belo naročilnico datum izteka garancije za izdani pripomoček, kraj in datum izročitve 
pripomočka, odtisne žig in doda podpis osebe, ki je pripomoček izdala. Naročilnico vrne 
uporabniku. 
 
V. DRUGA NAVODILA 
1. To navodilo in Bela naročilnica začneta veljati z dnem izdaje in se začneta uporabljati 

dne 1.10.2009 
2. Belo naročilnico je treba predložiti lekarni, specializirani prodajalni ali optiki 

najkasneje v 45 dneh od njene izdaje, ker v daljšem času lahko pride do sprememb v 
zdravstvenem stanju in bi lahko to bil razlog za napačno izdan pripomoček.  

3. Izvajalci zdravstvenih storitev naročajo obrazce Bela naročilnica pri  
4. Skrbnik navodila in Bele naročilnice je Inštitut za varovanje zdravja Republike 

Slovenije,  
 
 
 


