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Celje, 02.11.2017 
Predsedstvo ZSČ  
 
 
Zadeva: Ponudba zdravniških pregledov za pridobitev orožne listine  
 
 
Spoštovani, na podlagi našega dogovora, smo vam pripravili ponudbo v skladu z zahtevami Pravilnika o 
zdravniških pregledih posameznikov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja, 
Ur.l. RS 66/2001 .  
Na osnovi ugotovljenega smo pregled konkretizirali s potrebnimi medicinskimi preiskavami in na 
podlagi tega finančno ovrednotili zdravstvi pregled kot sledi: 
 

• Obseg pregleda za posest in nošenje orožja: Klinični pregled, EKG,  spirometrija, kompleten 
pregled vida - ortoreter, barvni vid, kontrast, perimetrija,  kompleten  labaratorij: krvna slika, 
seč, THC, krvni sladkor, gamaGT, ADG, psiholško testiranje, spričevalo.                                                                   
Cena pregleda po osebi  45,00 € 

• Za navedene storitve smo oproščeni plačila DDV po 42.členu 1.točka 2.odstavek ZDDV-1. 
 
Preglede bomo opravljali v terminih številu, ki ga bomo sprotno dogovarjali glede na potek organizacije 
dela. Prosimo da bi bili vsi tešči, oziroma se držijo navodil, ki vam jih bomo posredovali. S seboj naj 
imajo osebni dokument s fotografijo. Zelo bi nam olajšali sodelovanje, če bi napoteni s sabo prinesli 
izvide o kroničnih boleznih in izvide težjih bolezni ali poškodb, ki so pustile morebitne posledice, in 
vplivajo na športno aktivnost. Semkaj sodijo tudi invalidska ocene. Pomemben je tudi spisek zdravil, ki 
jih napoteni redno jemljejo in v kakšnih odmerkih.  
Pri skupini do 16 let, vam nudimo posebne pogoje oziroma popust, z namenom promocije športa 
med mladimi.  
Ob podpisu medsebojnega dogovora, vsem članom vaše zveze nudimo popust tudi na vse ostale storitve 
v našem medicinskem centru, kot so hiperbarična kisikova komora, ultrazvočne preiskave, managerski 
pregledi, obremenilni test, različne specialistične preiskave in mnenja, bioresonanca, aplikacija vitamina 
C, protibolečinske terapije in vse ostalo, kar še  v prihodnosti pripravljamo. Glej: www.pregledi.si 
Ker je zdravje članov zveze izjemnega pomena za uspešnost v delovanju in dobre rezultate, želimo s 
svojo celovito ponudbo na tem področju doprinesti tudi k vašemu uspehu. Naše vodilo je opravljati 
vrhunske storitve s področja MDPŠ in sočasno skrbeti za skladnost z zakonskimi predpisi na tem 
področju ter vas s tem razrešiti dodatnih skrbi.  
V želji po dobrem in dolgoročnem sodelovanju vas lepo pozdravljam ter vam želim lep in uspešen dan. 
S spoštovanjem, 
 
Drago Zupanc dipl. oec. 
Vodja medicinskega centra 
Paracelzus Celje 

XXXXXX = 65 € skupaj z obveznim psihološkim pregledom. Velja od decembra 2021.


