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ocena sposobnosti bolnika zavoinjo se po novem ocenjuje glede na tveganje za

hipoglikimijo in ne po vrsti zdravil, ki jih prejema'

Zakon o voznikih

http://www.uradni-list.si/l /content?id: 1 0 1 703

Poudarki:

Voznik je osebno odgovoren za varno vofoijo (48' dlen)

Vrste in izvajalci zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov (15' dlen):

seznam.

ee zdravnik specialist oziroma izbrani osebni zdravnik med pregledop {i.z{ravljenjem
imetnika rornisf.ega a;;;d;t";i;meljeno podvomi o njegovi ielesni ali duSevni zmoinosti

zavoinjo .. ..guirbr^or.tni zdravnik napoti na kontrolni zdravstveni pregled' "' (81' In79 '

elen)

Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil

Poudarki:

Opredelitev prve in druge skupine zaruvrlanje kandidatov (2. dlen):

o pfv& skupina je skupin4 v katero so razvrsdeni kandidati za voznike in vozniki

tategorij A, Al, A2,AM, B, 81 in BE, F, G;

. druga skupinaje smpina, v katero so razw5deni kandidati za voznike in vomiki

katJgorij 0, cE, c1,c1E, DE, D1, D, DlE'

Voznik iz prve skupine, ki opravlja voZnjo kot glaym poklic, mora poleg pogojev iz

pravilnika o pr.r.olirnit, zdravswenih pregledih delavcev izpolnjevati tudi pogoje za drugo

skupino po tem pravilniku (l9.dlan)

Huda hipoglikemija v dasu budnosti zavonike iz druge skupine je posebej poudarjena Ze v

l4avio idravstvenem stanju kandidata za vozt:dka in vomika:

http://www.uradni-list.silfi1es/Rs--20 1 1 -047-0220 1 -OB-P002-0000'PDF

Merila za ugotavljanje telesne in dusevne zmoznosti za kandidate za voznike

in voznike



hnp://\ .ww.uradni-list.si/fi les/Rs--20 1 1 -047-0220 1 -OB-P00 1 -0000.PDF

Poglavje 5, SLADKORNA BOLEZEN (dobesedni navedek)

1. Splo5no: Sladkorna bolezen lahko pomeni resno nevarnost za vse udeleZence v prometu,

kadar njeno zdravljenje spremlja moZnost pojava hipoglikemije, saj ta povzrodi prehodno

zmanjlanje runtcionato. ,potobrrosti za vohrjo. Huda hipoglikemrja po tem pravilniku

pomeni, da je vomik potreboval pomod druge osebe'

Voznik s sladkorno boleznijo, ki se zdravizzdravlli, ne izpolnjuje pogojev za neomejeno

vozni$ko dovoljenje.

Sposobnost zavoh4o je lahko okrnjena tudi zaradi nekaterih kronidnih zapletov sladkorne

Uotezni. pri vozniku r"trorrit*rrri zapleti sladkorne bolezni (diabetilno retinoPatijo oziroma

diabetidno nevropatijo) se pri oceni rnoZnosti zavoinjoupo5tevajo tudi poglavja priloge, ki

se nana5ajo na ta stanja.

voznik, ki ima ponavljajooe se hude hipoglikemije (kar pomeni, da je imel drugo hudo

hipoglikemijo v oUoUlu 12 mesecev) oziroma se nastanka hipoglikemrj"T zaveda'ne

irpot"nl,r.le plgojev zaizdajooziromapodalj5anje voani5kega dovoljer{a. Tveganje zahudg

fripogiitemi:o:i " 
po*-J^in primerih ntogoe" pomembno zmanj5ati z ustrezno edukacijo in

rpr"ir"*Uo"r"Li^irdrunrjeqia in s tem odpraviti ponavljajodo se hudo hipoglikemijo.

2. Vozniku prve skupine, ki ima sladkorno bolezen, ki se zdravi z zdravili, se zdravni5ko

spridevalo lahko izda ali podalj 5a:

- de zmoZnost za voZnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in t-p91u na podlagi

izvidov rednih (tj. vsaj enirat lemt), individualno prilagojenih zdravniSkih pregledov,

opravljenih pri zdravniku, ki zdravi voznika s sladkorno boleznijo (izbranem osebnem

zdravniku ali diabetologu (specialistu internistu ali pediatru, usmerjenennr v diagnostiko in

zdravljenje sladkome t-otezni), ki morajo vsebovati tudi presojo bolnikovega razumevanja

tveganja za razt,oihipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu

prepre[evanj a hiPoglikemij e;

- le izjemoma vozniku, ki je imel ponavljajodg se hudo hipoglikemijo oziroma ki se nastanka

hipoglikemij, ,r, ,uurdu, de zmolnost za volnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in

tp;; poobias6en egaiwajalca zdravswene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida

oiauetotoga, ki voilika zdravi ter pod naslednjimi pogoji: da je nevarnost nastanka

ponavljaj"ole se hude hipoglikemije prenehala ozir.oma se voznik nastanka hipoglikemije

Lwedi (iaradi ustrezne eJunacije, spremembe nalina 1ivljenja in podobno) in da je

zmoilenrazumeti tveganje ter predvideti, prepoznati in preprediti hipoglikemijo.

Najdalj5e dasormo obdobje, zakateregase lahko izdazdravnrsko spridevalo vozniku prve

skupin; s sladkomo boleznijo, ki se zdmvi zz&avili in hodi na redne kontolne preglede k

zdravniku, ki ga zdravi, je pet tet. ee se specialist medicine dela, prometa in Sporta odlodi za

pogostej5e orJn r*o#orti zavoilnjo,mora svojo odloditev pisno utemeljiti v medicinski

dokumentaciji.

3. Vozniku druge skupine, ki ima sladkorno bolezen, ki se zdravizzdravili, se zdravni5ko

spridevalo lahko izda ali podalj 5a:



- de zmoZnost za voirrjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in Sporta na podlagi

usmerjenega izvida zdravnika, ki zdravi voznika (diabetologa ali izbranega osebnega

zdravnika)IUsmerjen izvid mora vsebovati tudi presojo bolnikovega razumevanja tveganja

za razvoihipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu prepreievanja

hipoglikemije;

- de se voznik zdravi z zdravili,kjer je pojav hipoglikemije verjetrejSi, mora diabetolog pri

izdajiusmerjeneg aizvidaupostevati nastednia merila, kar mora bitiizmnenja tudi razvidno:

- da voznik v zadnjih 12 mesecih ni imel nobene hude hipoglikemije ali hude ponavljajode se

hipoglikemije;

- da sladkorna bolezen ne povzroda nobenih drugih zdravstvenih zapletov, ki bi ovirali

vomika,

- da vomik prikaZe zadosten nadzor bolezni z rednim spremljanjem koncentracije glukoze v

krvi (vsaj dve meritvi dnevno, od tega vsaj ena meritev opravljena v dasu voZnje);

- da voznik dokaZe poznavanje vzrokov in znakov hipoglikemije, razumevanje nevarnosti

hipoglikemi3e, poudenost o ukrepih za zrnanj$anje nevarnost hipoglikemije na najmanjlo

*;Z* stopnjoin poznavanje ukrepanja v primeru hipoglikemije.

Pri vozniku, pri katerem je prislo do hude hipoglikemiie v Easu budnosti, cetudi se ni

po.luuitu med voZn3o, pooUfuSU"ni specialist *.Jitin dela, prometa in Sporta na podlagi

irr.r4.n g aizviiaiiabetologa, kiidravi vozrik4 ponovno oceni znoZnost zavoinjo'

Najdalj$e dasovno obdobje, zakatercgase lahko izda vozniSko dovoljenje vomiku iz druge

rf."pi"L s sladkomo boletdo, ki hodi na redne kontrolne preglede k zdravniku, ki ga zdravi,

je tri leta. ie se specialist medicine dela, prometa in Sporta odlodi za pogostejSe ocene
"zmoZnosti 

,uuoi;11lo,mora v medicinski dokumentaciji utemeljiti svojo odloditev'


