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Predlog zakona o 

IZVAJANJU DOGOVORA 0 POLITIKI 

PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV 

ZAPOSLENIH V GOSPODARSTVU IN 

SOCIALNEGA SPORAZUMA ZA LETO 

1995 

- EPA 1084 - HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 139. seji dne 20. aprila 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZVAJANJU DOGOVORA 
O POLITIKI PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH 
V GOSPODARSTVU IN SOCIALNEGA SPORAZUMA ZA 
LETO 1995, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Zakon je namenjen zagotovitvi izvajanja dveh pomembnih 
aktov, ki so ju s konsenzom za uveljavitev ustrezne eko- 
nomske in socialne politike v letošnjem letu sprejeli in 
podpisali vsi trije socialni partnerji - delodajalci, deloje- 
malci in vlada. Ker sta akta izraz skupnega interesa part- 
nerjev za nadaljevanje gospodarske rasti, povečanja zapo- 
slenosti. stabilizacijo gospodarstva in za izboljšanje soci- 
alne ter pravne varnosti v Republiki Sloveniji v letu 1995, 
Vlada Republike Slovenije meni, da so izpolnjeni pogoji za 
sprejem zakona po hitrem postopku, saj tak ukrep ned- 
vomno zahtevajo potrebe države. 

S podpisom Dogovora o politiki plač in drugih prejemkov 
zaposlenih v gospodarstvu 13. aprila 1995 so nastopili 
pogoji za pripravo in sprejem zakona o izvajanju Dogovora 

o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodar- 
stvu in Socialnega sporazuma za leto 1995, ki v času sklica 
31. seje Državnega zbora Republike Slovenije, ki naj bi se 
začela 18. aprila 1995, še niso bili podani. 

Ker zakon v skladu z Dogovorom o politiki plač in drugih 
prejemkov zaposlenih v gospodarstvu določa način izpla- 
čevanja plač za mesec april, prosimo, da zakon uvrstite na 
1. točko dnevnega reda 31. seje Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije ter s tem omogočite sprejem zakona še 
pred koncem meseca aprila, tako da bo izplačilo plač za 
april, ki se izplačujejo v maju, lahko potekalo že po določi- 
lih dogovora in zakona. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njene predstavnice na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovale: 

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Meta STOKA, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Plače in drugi prejemki zaposlenih se vse od leta 1990 ozi- 
roma 1991 določajo in izplačujejo na podlagi kolektivnih 
pogodb. Pri sklepanju in izvajanju le teh pa so v vsem tem 
času nastajale različne težave, v veliki meri objektivne, včasih 
pa tudi subjektivne narave. Izhodiščne plače so bile ob uvelja- 
vitvi določene previsoko glede na ekonomske razmere, ki so 
nastopile ob izgubi trgov, dodatno pa je zadeve zapletlo 
nedefinirano lastništvo in pogosto nerazumevanje instituta 
kolektivnih pogodb. Zato je bilo v tem času treba tudi z zakoni 
posegati na to področje. 

V lanskem letu je zakon, ki je urejal politiko plač, temeljil na 
predhodno sklenjenem Dogovoru o politiki plač. V letošnjem 

letu je bil storjen še dodatni korak, sklenjen je bil Socialni 
sporazum za leto 1995, v katerem so poleg politike plač 
usklajene naloge in obveznosti partnerjev tudi na področjih 
zaposlovanja, socialne politike, javne porabe, politike cen, 
tečajne politike in pravne varnosti. Njegov prvi separat pa je 
Dogovor o politiki plač in nekaterih prejemkov zaposlenih 
v gospodarstvu. 

Lanskoletna realna gibanja plač so kljub relativno ugodnim 
rezultatom, doseženim na ravni celotne države, presegala 
raven, ki so jo opravičevali ti rezultati. Socialni partnerji so 
mnenja, da si je treba v večji meri prizadevati za obuditev 
investicijskih vlaganj ter da tega ni mogoče zagotoviti ob 
prehitrem naraščanju plač. 

Socialni partnerji so v podpisanih dokumentih poenotili tudi 
stališča, da je, ne glede na težave, v katerih so se znašla 
posamezna podietja. potrebno storiti korak tudi v smeri dviga 
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socialne varnosti zaposlenih z najnižjimi plačami, saj raven 
zakonsko določene zajamčene plače ne ustreza več temu 
namenu. Z Dogovorom je določeno tudi, da nihče ne more 
zaposlenemu izplačati plač, ki so pod ravnijo izhodiščne 
plače za ustrezen tarifni razred po kolektivni pogodbi, s čimer 
je ponovno poudarjena veljavnost pogodb. 

S socialnim sporazumom so socialni partnerji izrazili tudi 
skupno zahtevo za izenačitev načinov usklajevanja plač za 
vse zaposlene v Sloveniji. Za pretežni del zaposlenih veljajo 
namreč usklajevalni mehanizmi, ki izhajajo iz kolektivnih 
pogodb, to je usklajevanje plač na podlagi podatkov o gibanju 
drobno prodajnih cen z določenim zamikom. V lanskem letu 
je bil način usklajevanja restriktivnejši, vendar je bilo možno 
mesečno usklajevanje, letos pa je predvideno trimesečno 
usklajevanje z manjšim zaostankom. Ob tem pa je za plače 
zaposlenih, ki se določajo neposredno ali pa ob smiselni 
uporabi zakona o poslancih, predvideno usklajevanje plač 
z gibanjem plač v gospodarstvu. Veljavna rešitev sicer ne bi 
smela biti sporna, vendar bi temu bilo tako le v stabilnih 
razmerah ob relativno stalni stopnji zaposlenosti, ko bi bilo 
gibanje povprečne plače dejansko le rezultat povečanja 
dejanskih plač v gospodarstvu, ne pa tudi sprememb v številu 
in strukturi zaposlenih. Posledica teh sprememb je, da se 
povprečna plača v gospodarstvu, in s tem plače poslancev in 
vseh, za katere velja ali se uporablja zakon o poslancih, lahko 
povečajo samo zato, ker je bilo odpuščeno večje število 
delavcev z nizkimi plačami. 

Pokojnine se v skladu z veljavno zakonodajo usklajujejo na 
podlagi 160. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/92 in 5/94) tako, da se uskladijo 
na podlagi uradnih statističnih podatkov o mesečnem gibanju 
plač vseh zaposlenih delavcev na območju republike. Tako 
usklajene pokojnine se poračunavajo od prvega dne meseca, 
za katerega je ugotovljen porast plač, ki še ni bil upoštevan pri 
prejšnjih uskladitvah, ker masa plač ni odvisna samo od višine 
plač, temveč tudi od števila zaposlenih delavcev, statistični 
podatki o gibanju plač ne izkazujejo realnega gibanja, zato se 
že nekaj časa dogaja, da je realna rast pokojnin višja od 
realne rasti konkretnih plač. Vse to vpliva tudi na finančne 
težave Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kate- 
rih reševanje je možno le na tri načine: s povečanjem pri- 
spevne stopnje, s povečanjem proračunskega deleža za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali s posegom v pra- 
vice na tem področju. Glede na to, da je samo z enim od prej 
navedenih možnih ukrepov težko rešiti trenutno situacijo, 
menimo da bi bilo potrebno za tekoče leto doseči vsaj realen 
odnos med rastjo plač in pokojnin. 

Nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, ki so pravica 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se valorizirajo 
v skladu z določili 31. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, kar pomeni, da se nadomestilo 
valorizira mesečno skladno z rastjo povprečnih plač vseh 
zaposlenih v RS. 

Zakonsko določeni izdatki za nadomestila med začasno zadr- 
žanostjo od dela, ki jih plačuje ZZZS, so v letu 1994 porasli za 
34% glede na predhodno leto in so bili za 1,429 mlrd sit nad 
planiranimi. Zaradi tega bi bilo možno doseči zniževanje 
stroškov za nadomestila plač, ki so predmet obveznega zdrav- 
stvenega zavarovanja le s strogim spoštovanjem medicinskih 
indikacij pri delu zdravnikov in zdravniških komisij, kar Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije posebej predlaga med 
ukrepi za zniževanje stroškov na področju zdravstvenega 
varstva zaradi predvidenega primanjkljaja sredstev v višini 
cca 12 mlrd sit. 
Hkrati pa bi spremenjen sistem valorizacije nadomestil pripo- 
mogel k znižanju izdatkov ZZZS za nadomestila odsotnosti. 
Predlagan sistem valorizacije nadomestil med začasno zadr- 
žanostjo od dela bi zagotovil izenačen pristop, kot velja za 
pokojnine in druge socialne prejemke. 

Denarna nadomestila za čas porodniškega dopusta se na 
podlagi 8. člena zakona o družinskih prejemkih (Uradni list 
RS, št. 65/93 in 71/94) usklajujejo z gibanjem plač v Republiki 
Sloveniji, usklajeno nadomestilo pa upravičencu pripada od 

prvega dne meseca, za katerega je objavljen zadnji uradni 
statistični podatek, torej za nazaj. 

Denarni prejemki s področja varstva vojaških in civilnih invali- 
dov, veteranov in drugih odlikovancev se po sedaj veljavnih 
predpisih medletno usklajujejo glede na ugotovljena gibanja 
povprečnega mesečnega osebnega dohodka v Republiki Slo- 
veniji. V skladu s Socialnim sporazumom je tudi zanje predvi- 
deno enotno usklajevanje, kot velja za plače in ostale pre- 
jemke. 

Področje, ki se je v zadnjih letih izkazalo za neustrezno so tudi 
izplačila regresa za letni dopust, ki so bila doslej urejena le 
s kolektivnimi pogodbami. Zaradi nižje stopnje obremenjeno- 
sti s prispevki in davki se izplačila regresa pogosto zlorabljajo 
za izogib plačilom prispevkov, ne nazadnje pa tudi za izogib 
omejitvam pri plačilu plač. Socialni partnerji se s takimi zlora- 
bami ne strinjajo in so se zato v dogovoru sporazumeli za 
najvišje možno izplačilo regresa za letni dopust, za katerega 
posebej poudarjajo, da je individualna pravica zaposlenih. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilji in načela zakona v celoti sledijo ciljem in načelom, ki so 
jih s podpisom socialnega sporazuma in dogovora o politiki 
plač opredelili socialni partnerji, to so predstavniki delodajal- 
cev: Gospodarska Zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev 
Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje podjetnikov 
Slovenije, Združenje delodajalcev obrti, gostinstva, intelektu- 
alnih storitev, turizma, trgovine, avtoprevozništva - OGISTA, 
predstavniki delojemalcev: Konfederacija sindikatov 90 Slo- 
venije, Neodvisni sindiakti Slovenije, Neodvisnost-Konfedera- 
cija novih sindikatov Slovenije, Zveza svobodnih sindiaktov 
Slovenije ter Vlada Republike Slovenije. 

Ti cilji so opredelili politiko plač, ki bo varovala najnižjo raven 
plač vseh zaposlenih, omogočala gibanja v skladu z dogovor- 
jeno eskalacijsko lestvico, ki naj velja za vse zaposlene in tudi 
za pokojnine in nadomestila za porodniški dopust, nadome- 
stila med začasno zadržanostjo od dela, ki so pravica iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja ter denarni prejemki 
vojaških in civilnih invalidov za ter omogočiti višje plače na 
podlagi doseženih in izkazanih poslovnih rezultatov ter pre- 
prečiti zlorabo drugih prejemkov za izplačila zaposlenim 
mimo sprejetih dokumentov. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZA DRŽAVNI PRORAČUN 

Zakon bo imel minimalne finančne posledice za državni pro- 
račun zaradi določbe, da morajo vsi zaposleni prejemati plačo 
vsaj v višini 45.000 SIT, torej tudi tisti, ki so plačani iz prora- 
čunskih sredstev. Le-te bodo pokrite s pozitivnimi učinki, ki 
bodo izhajali iz spremenjenega usklajevanja določenih plač, 
pokojnin, nadomestil za porodniški dopust in ne nazadnje iz 
povečanih prispevkov zaradi izplačil plač najmanj v višini 
45.000 sit v vsej Sloveniji. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se zagotavlja izvajanje Dogovora o politiki 
plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu (Uradni 
list... v nadaljnjem besedilu: Socialni sporazum), ki se nana- 
šajo na usklajevanje plač in drugih prejemkov v Republiki 
Sloveniji. 

2. člen 

Po tem zakonu se v skladu z Dogovorom določajo plače in 
drugi prejemki zaposlenih pri delodajalcih: 

- s področja gospodarstva, za katere velja splošna kolektivna 
pogodba za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 39/93); 
- s področja negospodarskih dejavnosti (delodajalci, ki so ob 
uporabi odloka o enotni klasifikaciji dejavnosti uvrščeni 
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v področja 12 do 14 te klasifikacije Uradni list SFRJ št. 47/90), 
ki niso vključeni v sistem izplačevanja plač po zakonu o raz- 
merjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94). 
Za delodajalca po določilih tega zakona se šteje vsaka pravna 
ali fizična oseba na področjih iz prejšnjega odstavka, ki zapo- 
sluje delavce (v nadaljnjem besedilu: delodajalec). 

3. člen 

Plače zaposlenih pri delodajalcih iz prejšnjega člena se za 
mesec april 1995 določijo v skladu s 6. točko Dogovora. 

Plače poslancev in drugih zaposlenih, za katere se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o poslancih ter plače funkcionar- 
jev in drugih zaposlenih, ki se jim plače določajo po posebnih 
predpisih, se za mesec april 1995 določijo v skladu s predpisi 
in drugimi akti, veljavnimi pred podpisom Dogovora. 

4. člen 

Plače zaposlenih iz prvega in drugega odstavka prejšnjega 
člena se za nadaljnje mesece usklajujejo na način, določen 
v 3. točki Dogovora. 

V skladu s točko 4.2.1. Socialnega sporazuma, se za nasled- 
nje mesece ne glede na posebne zakone, ki te plače določajo, 
na način, določen v 3. točki Dogovora usklajujejo tudi plače 
zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena. 

5. člen 

V skladu s točko 4.3. Socialnega sporazuma se, ne glede na 
določila 160. člena Zakona o pokojninsko invalidskem zavaro- 
vanju (Uradni list RS št. 12/92 in 5/94) in ne glede na 8. člen 
Zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93 in 71/ 
94). na način iz 3. točke Dogovora usklajujejo tudi pokojnine 
in drugi prejemki iz pokojninsko invalidskega zavarovanja ter 
denarna nadomestila za čas porodniškega dopusta. 

V skladu s točko 4.3. Socialnega sporazuma se, ne glede na 
določila 31. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92) usklajujejo tudi nado- 
mestila med začasno zadržanostjo od dela. ki so pravica iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

V skladu s točko 4.3. Socialnega sporazuma se, ne glede na 
določilo drugega in tretjega odstavka 49. člena zakona 
o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih bor- 
cev (Ur. I. SFRJ. št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89 87/89. 20/90 in 
42/90), na določilo 18 člena zakona o temeljnih pravicah 
odlikovancev z redom narodnega heroja (Ur. I. SFRJ, št. 67/72, 
21/74, 33/76, 32/81, 68/81. 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 
42/90), na določilo 24. člena zakona o temeljnih pravicah 
imetnikov »Partizanske spomenice 1941« (Ur. I. SFRJ. št. 67/ 
72, 40/73, 33/76. 32'<n, 68/81, 25/85. 44/89, 87/89. 20/90 in 42/ 
90), na določilo 25. člena zakona o temeljnih pravicah borcev 
španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 
1936-1939 (Ur. I. SFRJ, št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 
10/82. 25/85, 75/85, 44/89. 87/89, 20/90 ub 42/90), na določilo 9. 
člena zakona o varstvu žrtev vojaške agresije na republiko 
Slovenijo v letu 1991 (Ur. I. RS, 12/91-1), na določilo 5. člena 
zakona o vojaških invalidih (Ur. I. SRS, št. 30/78, 12/85, 11/88 
in Ur. I. RS. št. 5/90), na določilo 10. člena zakona o civilnih 
invalidih vojne (Ur. I. RS. št. 56/92) ter na določilo 15 člena 
zakona o varstvu udeležencev vojne (Ur. I. RS, št. 14/90), 
denarni prejemki po navedenih predpisih usklajujejo na način 
iz 3. točke Dogovora. 

6. člen 

Odstotek uskladitve plač in drugih prejemkov v skladu s 3. 
točko Dogovora ugotovi ministrstvo, pristojno za delo, na 
podlagi podatkov Zavoda RS za statistiko o gibanju drobno 
prodajnih cen in ga objavi v Uradnem listu Republike Slove- 
nije. 

7. člen 

Delodajalci, ki so v izkazu uspeha za preteklo leto izkazali 
čisto izgubo poslovnega leta, lahko povečajo plače skladno 
s 3. točko Dogovora šele, ko za preteklo obdobje leta 1995 
izkažejo pozitivni poslovni izid. 

8. člen 

Delodajalci izplačajo plače v skladu z določbami 3. člena tega 
zakona in 6. točko Dogovora ob prvem izplačilu plač po 
uveljavitvi tega zakona. 

9. člen 

Delodajalci izplačajo plače na podlagi ugotovljenih rezultatov 
poslovanja v skladu s 4. točko Dogovora na podlagi ugotovlje- 
nih poslovnih rezultatov za prvo polletje 1995. 
Ne glede na prejšnji odstavek lahko: 
- delodajalci, ki so v prvem trimesečju 1995 z izplačili plač 
presegli višino ugotovljeno v skladu s 3. členom tega zakona 
in 
- delodajalci, ki so v času do uveljavitve tega zakona izplače- 
vali regres za letni dopust za leto 1995 v višjem znesku, kot je 
določen s tem zakonom, 
izplačajo plače v skladu z določili prvih treh odstotkov 4. 
točke Dogovora, šele po predhodni uskladitvi preveč izplača- 
nih plač in preveč izplačanega regresa z določili Dogovora. 

10. člen 

Ne glede na določbe 3., 4. in 7. člena tega zakona najnižje 
izplačilo mesečne plače, v skladu s 5. točko Dogovora, za 
zaposlenega v Republiki Sloveniji, za mesec april 1995 ne 
more biti nižje od 45.000 sit bruto in se za naslednje mesece 
usklajuje na način, določen v 3. točki Dogovora. 

11. člen 

Delodajalci, katerih plače po določbah 3., 4. in 7. člena tega 
zakona ne dosegajo ravni izhodiščnih plač, določenih v kolek- 
tivnih pogodbah dejavnosti, lahko izplačujejo plače največ do 
ravni izhodiščnih plač. določenih v teh pogodbah. 

12. člen 

Regres za letni dopust za leto 1995, za zaposlenega pri delo- 
dajalcu iz prve alfnee prvega odstavka 2. člena tega zakona se 
izplača v višini, ki je določena v 7. točki Dogovora. 

Regres za letni dopust za leto 1995, za zaposlenega na 
področju negospodarstva (področja 12 do 14 enotne klasifi- 
kacije dejavnosti), se izplača v višini, ki je določena v aneksu 
h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list 
RS. št. 80/94). 

13. člen 

Od uveljavitve Dogovora dalje je kot jubilejne nagrade 
mogoče izplačevati le nagrade ob individualnih delovnih jubi- 
lejih zaposlenih, to so nagrade, določene v 2 točki 44. člena 
Splošne kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti 
v Republiki Sloveniji oziroma v ustreznih določbah kolektiv- 
nih pogodb dejavnosti. 

14. člen 

Navodilo za ugotavljanje obsega sredstev za plače in druga 
izplačila zaposlenim v skladu s tem zakonom določi minister, 
pristojen za delo, najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega 
zakona. 

15. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona, v zvezi z izplačevanjem 
plač in drugih prejemkov zaposlenih, opravlja Agencija Repu- 
blike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 
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16. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje delodajalec, če: 

- plače zaposlenih, poslovodnih delavcev in delavcev 
s posebnimi pooblastili za mesec april 1995 določi višje od 
plač, določenih v skladu z 2. in 6. točko Dogovora (prvi in 
drugi odstavek 3. člena). 

- plače usklajuje v nasprotju z načinom, določenim v 3. točki 
Dogovora (4. člen), 

- povečuje plače ne glede na izkazano izgubo v preteklem in 
tekočem letu (7. člen). 

- izplača plače na podlagi rezultatov poslovanja v nasprotju 
z določili 4. točke Dogovora (9. člen), 

- ne izplača zaposlenemu najnižjega izplačila mesečne 
plače, v višini, ki je določena v 5. točki Dogovora (10. člen), 

- izplača regres zaposlenim v nasprotju z 12. členom tega 
zakona. 

S predlaganim zakonom se zagotavlja izvajanje politike plač 
in usklajevanja drugih prejemkov v Sloveniji, na način, kot so 
se zanj sporazumeli socialni partnerji, predstavniki sindika- 
tov. delodajalcev in Vlada Republike Slovenije s sklenjenim 
Socialnim sporazumom in Dogovorom o politiki plač. 

Za deloda/alce s področja gospodarstva in za tiste deloda- 
jalce s področja negospodarstva, ki so profitno usmerjeni in 
zanje ne velja zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, držav- 
nih organih in organih lokalnih skupnosti, je v zakonu dolo- 
čen način ugotavljanja, usklajevanja in izplačevanja plač in 
sicer tako. da je v: 

- 3. členu določena osnova za izračun plač za mesec april 
1995, kot jo določa 2. točka Dogovora; 

- v 4. členu način usklajevanja plač z inflacijo v preteklih treh 
mesecih v skladu z določili 3. točke Dogovora, ki določa, da 
se plače usklajujejo trimesečno za naslednje trimesečje z 80% 
rastjo cen na drobno v zadnjem tromesočju. ter da se prva 
uskladitev opravi na podlagi podatkov o rasti cen april-junij 
1995. 

- 5. členu določeno, da se plače pri delodajalcih, ki so 
v preteklem letu izkazovali poslovno izgubo, lahko usklajujejo 
z gibanjem cen šele potem, ko so v tekočem letu dosegli 
pozitivni izid; 

- v 6. členu določeno, da so delodajalci zavezani izplačevati 
plače po določilih Dogovora ob prvem izplačilu plač po za- 
konu: 

- v 7. členu določeno, da je izplačevanje plač na podlagi 
doseženih poslovnih rezultatov mogoče v skladu z določili 5. 
točke Dogovora, torej najprej po ugotovljenih rezultatih za 
prvo polletje, ter da •>prekoračiteljem•- to ni omogočeno, 
dokler ni dosežena uskladitev preteklih prevelikih izplačil plač 
in regresa z določili Dogovora. 

Navedeni način izplačevanja plač in drugih prejemkov je za 
delodajalce s področja negospodarstva za katere ne velja 
zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in 
organih lokalnih skupnosti, uveden s tem zakonom, saj zanje 
Dogovor o politiki plač v gospodarstvu ne velja. Vlada RS 
meni. da je potrebno, enako kot je bilo to storjeno lani. 
zakonsko urediti plače zaposlenih pri vseh delodajalcih, ki so 
profitno usmerjeni na enak način kot to velja za gospodar- 
stvo. ne glede na formalno uvrstitev v negospodarstvo. Prav 
tako meni. da v primeru, ko smo se s Socialnim sporazumom 
dogovorili za enotno usklajevanje vseh plač v Sloveniji, iz 

- izplača jubilejne nagrade v nasprotju s 13. členom tega 
zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje odgo- 
vorna oseba pri delodajalcu, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 sit se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba v državnem organu, če izplača viš|e plače od plač 
določenih v skladu s tretjim odstavkom 3. člena in drugim 
odstavkom 4. člena tega zakona 

17. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in velja za čas veljavnosti Dogovora in 
Socialnega sporazuma. Prenehanje veljavnosti Socialnega 
sporazuma in Dogovora ugotovi Ekonomsko socialni svet 
v skladu z 8. točko Socialnega sporazuma in 12. točko Dogo- 
vora. 

zakonske ureditve ni mogoče izpustiti nobenega delodajalca 
oziroma zaposlenega. Na predlagani način so torej urejene 
plače vseh. katerih plač ne ureja omenjeni zakon o razmerjih 
plač. 

V skladu z določili Socialnega sporazuma zakon določa upo- 
rabo v Dogovoru predvidenega usklajevanja tudi za plače 
poslancev in drugih funkcionarjev, za plače katerih se smi- 
selno uporablja zakon o poslancih in zakon o sodniški službi 
(predsednika in člane Vlade RS, sodnike, ustavne sodnike, 
državne tožilce, družbene pravobranilce, predsednike in 
člane računskega sodišča in varuha človekovih pravic). 

Enak mehanizem usklajevanja je v zakonu na podlagi sklenje- 
nega Socialnega sporazuma predviden tudi za usklajevanje 
pokojnin in drugih prejemkov iz naslova pokojninsko invalid- 
skega zavarovanja, nadomestil za čas porodniškega dopusta, 
nadomestil za čas bolniške odsotnosti nad 30 dni in denarnih 
prejemkov invalidov in odlikovancev. 

Zakon določa poleg zgornje meje možnih izplačil tudi mini- 
malno izplačilo mesečne plače. Nihče, ki dela poln delovni 
čas, v skladu s tem zakonom, ne more prejeti manj od 45.000 
sit mesečne plače, če le dosega normalne rezultate. Taka 
rešitev je predlagana kot prehodna rešitev do uveljavitve 
zakona o minimalni plači, ki naj bi sistemsko rešil problem. 
Podjetja bi naj zaposlenim izplačala te zneske ne glede na 
siceršnjo omejitev plač, torej lahko zaradi tega presežejo 
obseg sredstev za plače, določen z 2. in 3. točko Dogovora. 
Seveda bodo morala pred izplačilom plač to izkazati na pose- 
bej predpisanem obrazcu. 

Prav tako lahko delodajalci pri izplačilu plač presežejo 
osnovne omejitve v tem zakonu, če bi jim izračun plač po 
načelih 2. in 3. točke Dogovora preprečeval izplačevanje plač 
na ravni izhodiščnih plač po kolektivnih pogodbah dejavnosti. 
V tem primeru je namreč izplačilo plač omejeno na raven 
izhodiščnih plač po kolektivnih pogodbah, kar bo seveda tudi 
potrebno posebej dokazovati. 

V skladu s sprejetim Dogovorom je z zakonom določen tudi 
način ugotavljanja plač poslovodnih delavcev, ki se za mesec 
april določijo v skladu z dogovorom o kriterijih za sklepanje 
individualnih pogodb o zaposlitvi, usklajujejo pa na enak 
način kot plače ostalih zaposlenih. Za poslovodne delavce 
v javnih podjetjih, skladih, agencijah in drugih organizacijah, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali organi lokalnih 
skupnosti, pa bo kriterije pripravila Vlada Republike Slove- 
nije. 
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Enotno /e za vse zaposlene urejeno tudi izplačilo regresa za 
letni dopust. Maksimalno izplačilo je določeno na ravni sploš- 
nih kolektivnih pogodb. Za zaposlene v gospodarstvu, je to 
splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo, za zaposlene 
v negospodarstvu pa kolektivna pogodba za negospodarske 
dejavnosti. 

V 11. členu je v skladu z Dogovorom določeno, da so v času 
veljavnosti dogovora izplačila jubilejnih nagrad mogoča le ob 
individualnih jubilejih zaposlenih. 

Zakon bo v skladu s 13. členom nadzirala Agencija Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, na 
podlagi obrazcev, ki jih bo v skladu z 12. členom z navodilom 
predpisal minister, pristojen za delo. Kršitve zakona pa so 
sankcionirane z denarnimi kaznimi. 

Zakon naj bi začel veljati takoj po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, in naj bi v veljavi ostal dokler bosta 
veljala oba akta, katerih izvajanje zagotavlja 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ 

V ZVEZI Z GRADITVIJO AVTOCEST 

V REPURLIKI SLOVENIJI 

- EPA 1095 - HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 139. seji dne 20. aprila 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRA- 
ŠANJ V ZVEZI Z GRADITVIJO AVTOCEST V REPUBLIKI 
SLOVENIJI, 

ki ga pošilja v obranavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Zakon, ki bo izjemoma, samo za izgradnjo avtocest, dolo- 
čil specifične pogoje pri pripravljalnih delih, pridobivanju 
zemljišč, pri izdaji enotnega dovoljenja za graditev in 
v zvezi z varstvom okolja, bo omogočil nemoteno nadalje- 
vanje sprejetega programa Družbe za avtoceste v Repu- 
bliki Sloveniji in odločitev Državnega zbora ter s tem 
realizacijo projekta v predvidenih rokih. 

Iz prometnih študij, ki so temelj predloga nacionalnega 
programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki je bil 
že sprejet v drugi obravnavi, nedvomno sledi, da je izgrad- 
nja avtocest izredna potreba države. Zato je Republika 
Slovenija tudi s sprejemom zakona o zagotovitvi namen- 
skih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 

Sloveniji zagotovila potrebna sredstva za realizacijo tega 
projekta. 

Če s predlaganim zakonom ne bo omogočeno izvajanje 
programa del v predvidenih rokih, to je zlasti na odseku 
AC Malence-Šentjakob, Zadobrova-Tomačevo in Arja 
vas-Vransko še v spomladanskem roku 1995, lahko pride 
do velike materialne škode zaradi izgube gradbene se- 
zone. 

Predlagani zakon dopolnjuje veljavno zakonodajo in omo- 
goča izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo, upoštevajoč 
tako varovanje zasebnih interesov kot tudi javni interes 
države. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pro- 
met in zveze, 
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS, d.d. 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Državni zbor Republike Slovenije je jasno izrazil voljo večine 
državljanov Republike Slovenije, da Republika Slovenija 
v letih od 1994 do konca 1999 zgradi avtocesto vzhod - zahod 
in nato še avtocesto sever - jug do leta 2004. S sprejemom 
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocest- 
nega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) je 
Republika Slovenija zagotovila 16% drobnoprodajne cene na 
liter prodanih količin motornih bencinov in dieselskih goriv 
v času od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1999 namensko za pripravo 
tehnične dokumentacije, pridobitev dovoljenj za posege 
v prostor, odkupe zemljišč, plačila odškodnin in drugih stro- 
škov v zvezi s pripravo na gradnjo ter gradnjo avtocest. 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi Nacional- 
nega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ob 
prvem in drugem branju sprejel več sklepov, s katerimi je 
zavezal nosilce programa izgradnje avtocest, ne glede na to, 
da Nacionalni program še ni sprejet, izvajati aktivnosti tako, 

da se prvenstveno zagotovi izgradnja avtoceste od Kopra do 
Lendave do leta 2000. S sprejemom letnega programa DARS 
in letnega poročila za leto 1994 ter s sprejemom poročil Vlade 
Republike Slovenije o izdvajanju in porabi sredstev po zakonu 
o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji, se je Državni zbor seznanil 
z vsemi aktivnostmi v zvezi z izjemno pospešeno gradnjo 
slovenskih avtocest. 

Gradnja preostalega dela avtocestnega omrežja Republike 
Slovenije temelji na izjemno pospešeni gradnji, na podlagi 
projektnega financiranja z namensko zbranimi sredstvi, ki jih 
za namen gradnje avtocest zagotavlja Republika Slovenija. Za 
dograditev potrebnih 342 km avtocest v smeri vzhod - zahod 
je predvidenih 1.559 mio USA dolarjev, ta sredstva pa so 
zagotovljena iz sredstev bencinskega tolarja, zbranih cestnin, 
tujih kreditov in drugih virov. 

Doseganje zastavljenih ciljev narekuje terminski plan za posa- 
mezen odsek v izjemno kratkih rokih, ki jih je mogoče doseči 
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ob skrajnih naporih pri izvajanju gradbenih del in z maksi- 
malno racionalizacijo faze priprave del. Za primer navajamo 
časovne komponente gradnje odseka Blagovica - Šentjakob. 
Gre za 21 km avtoceste, ki bo potekala na približno 200 ha 
zemljišč, potrebno bo porušiti in odstraniti 20 stanovanjskih 
objektov, zagotoviti nadomestne objekte za rušence, 
potrebno je zgraditi več tunelov in viaduktov ter mostov, prav 
tako večje število razcepov, priključkov in dve večji počivališči 
s servisnimi conami Aktivnosti za lokacijski načrt so se pri- 
čele v ma]u 1993. Razprave ob idejnih projektih poteka trase 
in umestitvi avtoceste v prostor so potekale vse do januarja 
1994. Predvidoma naj bi Vlada Republike Slovenije sprejela 
uredbo o lokacijskem načrtu v juliju leta 1995. Za pridobitev 
zemljišč je predviden čas od avgusta 1995 do januarja 1996. 
Vzporedno s pridobivanjem zemljišč bo izveden razpis za 
oddajo del in sklenjene pogodbe z izvajalci. V istem času bo 
potrebno pripraviti vso projektno dokumentacijo (PGD) ter 
pridobiti enotno dovoljenje za gradnjo, za kar bo potrebno 
tudi pridobiti še vsa potrebna soglasja. Tako naj bi se pričetek 
del na trasi Blagovica - Šentjakob pričel v januarju 1996, 
celotna trasa Blagovica - Šentjakob pa naj bi bila dokončana 
do konca leta 1997. 

Če bo pri pripravljalnih delih prišlo do kakršnihkoli zamud bo 
v fazi izgradnje nemogoče zamude nadoknaditi, ker so vsi 
roki za gradnjo skrajšani na minimalne možne roke. 

Zastavljen projekt bo realiziran na podlagi obstoječih 
zakonskih predpisov. 

Neposredno urejajo gradnjo avtocest: 
• Zakon o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju 
- Maribor - Celje - Ljubljana - Postojna - državna meja pri 
Novi Gorici (Uradni list SRS št. 9/69 in RS, št. 24/92) 
• Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 57/93) 
• Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avto- 
cestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/ 
93) 
• Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in 
Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa 
(Uradni list RS - Mednarodne pogodbe št. 14/93) 
• Zakon o ratifikaciji protokola o finančnem sodelovanju 
med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skup- 
nostjo (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe št. 14/93) 
• Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 57/93) zakoni o soglasju Državnega zbora in 
o garancijah za najetje kreditov pri EBRD in EIB z zakoni 
o ratifikacijah sklenjenih kreditnih pogodb 
• Zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88 - prečiščeno 
besedilo); v pripravi je nov zakon o javnih cestah (v drugi 
obravnavi). 

• Pripravo na gradnjo in gradnjo samo ter pridobivanje zem- 
ljišč potrebnih za avtoceste urejajo naslednji predpisi: 
• Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) 
• Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/ 
89) 
• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) 
• Zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86) 
• Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem 
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) 
• Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/ 
86) Zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88 - prečiščeno 
besedilo); v pripravi je nov zakon o javnih cestah (v drugi 
obravnavi). 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS. št. 17/86, 
19/90 in 5/91) 
• Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93) 
• Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS št. 18/84 in 33/ 
89) 
• Zakon o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, št. 19/ 
76 in 42/86) 
• Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 
47/90) 

• Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91) 
• Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80 in 30/87) 
• Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) 
• Zakon o javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76 
in 31/84) 
• Zakon o zagotovitvi sredstev za graditev objektov (Uradni 
list SRS, št. 18/85 in 29/86) 
• Zakon o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74) 
• Predpisi o zemljiškoknjižnih postopkih 

Navedena zakonodaja celovito ureja graditev avtocest kot 
poseganje v prostor, vendar glede na dejstvo, da moramo 
avtoceste zgraditi v opisanih terminih ugotavljamo, da 
zakonski okviri zlasti glede vprašanja pridobivanja zemljišč 
in pridobivanja enotnega dovoljenja za gradnjo, predstav- 
ljajo nepremostljivo oviro za doseganje zastavljenih termin- 
skih rokov gradnje avtocest. Poleg tega nekateri citirani 
predpisi še niso usklajeni z Ustavo Republike Slovenije. 

Ovire v navedenih predpisih, ki preprečujejo realizacijo 
izgradnje avtocest v predvidenih rokih in zato tudi ogrožajo 
sprejeto finančno konstrukcijo te investicije, so predvsem: 

1. Pridobivanje zemljišč 

Pridobivanje zemljišč se lahko prične z dnem uveljavitve 
uredbe Vlade Republike Slovenije o lokacijskem načrtu posa- 
meznega odseka avtoceste, ko je skladno z zakonom o razla- 
stitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini 
podan splošni interes za gradnjo. Uredbo Vlade pripravi Mini- 
strstvo za okolje in prostor po izvedenem predhodnem 
postopku na podlagi zakona o dopolnitvah zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 71/93) in 
drugih predpisov, ki urejajo poseganje v prostor. Opozoriti 
moramo, da so terminski roki, ki jih mora upoštevati Ministr- 
stvo za okolje in prostor pri pripravi uredbe o lokacijskem 
načrtu izjemno kratki, zaradi česar grozi nevarnost, da se bo 
faza priprave uredbe o lokacijskem načrtu glede na terminske 
plane podaljšala, kar pomeni, da se bi še dodatno skrajšali 
roki za pridobivanje zemljišč za projektiranje ter izvedbo 
gradnje. 

Na podlagi zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepre- 
mičnin v družbeni lastnini (v nadaljevanju: zakon o razlastitvi) 
investitor pridobiva potrebna zemljišča na podlagi: 
a) razlastitve 
b) pogodbe, ki nadomešča razlastitev. 

Za izvedbo razlastitvenega postopka je potrebno na podlagi 
uredbe o lokacijskem načrtu v skladu z določbami zakona 
o zemljiškem katastru in Navodili za ugotavljanje in zamejiče- 
nje posestnih meja parcel prenesti lego gradbene parcele na 
terenu. Načrt gradbene parcele je sestavni del uredbe o loka- 
cijskem načrtu. Gradbena parcela obsega zemljišče pod 
objektom, zemljišče, potrebno za normalno uporabo objektov 
in spremljajočih objektov za uporabo ceste. Prenos gradbene 
parcele na terenu se izvrši s postavitvijo izmeritvene mreže, ki 
se uporabi tudi za izmero za parcelacijo zemljiških parcel. 
Pravnomočne odločbe o parcelaciji zemljišč določajo cestno 
telo avtoceste, kot je opredeljeno v uredbi o lokacijskem 
načrtu. V primeru AC Arja vas - Vransko (dolžina trase 20,9 
km) predstavlja traso avtoceste preko 1000 parcel oziroma 
delov parcel, zaradi česar je bilo potrebno izdati preko 1000 
odločb o parcelacijah na podlagi prenosa lege gradbene 
parcele na teren. Brez pravnomočne odločbe o parcelaciji in 
zakoličbe cestnega telesa ni mogoče vložiti predloga za razla- 
stitev posamezne parcele. Ker se odmera trase avtoceste in 
parcelacije ob predpostavki, da se lastniki z njo strinjajo, 
lahko pričnejo šele z izdajo uredbe o lokacijskem načrtu je 
nemogoče na podlagi razlastitve pridobiti tisoče parcel, sto- 
tine hektarjev zemljišč v roku nekaj mesecev. 

Zakon o razlastitvi dopušča pridobitev potrebnih zemljišč tudi 
s pogodbo, sklenjeno namesto razlastitve. S pogodbami, skle- 
njenimi namesto razlastitve je DARS v primeru AC Arja vas 
- Vransko pridobil cca 95% potrebnih zemljišč v roku šestih 
mesecev. V orimeru vzhodne ljubljanske obvoznice, t. j. AC 
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Malence - Šentjakob je DARS v šestih mesecih kljub maksi- 
malnim naporom na sporazumni podlagi uspel pridobiti šele 
54% zemijišč, na severni obvoznici pa nekaj čez 90% potreb- 
nih zemljišč. V navedenih primerih kljub naporom izvajalcev 
pridobivanja zemljišč v roku šestih mesecev nismo uspeli 
pridobiti 100% vseh potrebnih zemljišč za gradnjo navedenih 
odsekov avtocest, kar pa je pogoj za pridobitev enotnega 
dovoljenja za gradnjo. Če DARS ne pridobi vseh zemljišč 
potrebnih za gradnjo, se gradnja avtoceste ne more pričeti, 
kljub temu, da so po izvedenih javnih razpisih že sklenjene 
pogodbe za izvedbo del s predvidenim pričetkom gradnje 
spomladi 1995. 

Po zakonu o graditvi objektov je možno pridobiti dovoljenje 
za gradnjo funkcionalno zaključenih delov trase, vendar 
glede na dejstvo, da so manjkajoči deli zemljišč razpršeni po 
celotni dolžini trase, konkretno v primeru AC Arja vas - Vran- 
sko zaenkrat ni izpolnjenih pogojev za pričetek gradnje na 
štirih pododsekih, kljub temu, da je že pridobljenih 95 % vseh 
zemljišč na tej trasi in bi torej lahko začeli graditi samo na 
enem in to najkrajšem pododseku. 

Razlogi, ki preprečujejo pridobitev zemljišč v roku nekaj 
mesecev so: 

1. Po zakonu o denacionalizaciji ni dopusto razpolaganje 
z nepremičninami oziroma s premoženjem, glede katerega 
obstaja po zakonu dolžnost vrnitve - vsi pravni posli in 
enostranske izjave volje so nični. Taka zemljišča je možno 
pridobiti šele po končanem postopku denacionalizacije, kar 
lahko traja tudi več let; 

2. Zemljišča, ki predstavljajo zapuščinsko maso ni mogoče 
pridobiti prej, kot so končani zapuščinski postopki, kar 
v skladu z določbami zakona o dedovanju lahko traja tudi več 
let; 

3. V posameznih primerih ni znano, kdo je lastnik zemljišč, ker 
stanje v zemljiški knjigi ni ažurirano, zemljišče je vknjiženo na 
osebe, ki so že dolgo pokojni, dedni postopki pa niso bili 
uvedeni; v tem primeru lahko iskanje morebitnih dedičev in 
izvedba dednega postopka traja zelo dolgo; 

4. V primerih izvedenih kmetijskih prostorskih - ureditvenih 
operacijah (komasacije, arondacije in drugi posegi v urejanje 
in rabo kmetijskih zemljišč) kjer zemljiškoknjižno ni prišlo do 
izvedbe odločb o teh kmetijskih in prostorskih ureditvenih 
operacijah, se srečamo z obsežnimi kompleksi, kjer zemlji- 
škoknjižni lastnik ni lastnik posameznega zemljišča v trasi 
avtoceste. Z uvedbo komasacijskega oziroma arondacijskega 
postopka se v zemljiški knjigi pri vseh parcelah obseženih 
z temi operacijami zaznamuje prepoved razpolaganja do 
dokončanja postopka komasacije oziroma arondacije. Ker se 
prizadeti lastniki arondiranih oziroma komasiranih zemljišč 
upirajo izvedbi arondacije je potrebno vložiti (npr. območje 
Doba na AC Blagovica - Šentjakob) več sto tožb za izstavitev 
zemljiškoknjižnih listin, za vložitev katerih DARS ni legitimi- 
ran. Glede na zakon o pravdnem postopku lahko pričaku- 
jemo, da bi do pravnomočnosti sodb minilo več let, v posle- 
dici česar ne bi mogli ne na sporazumni podlagi ne na podlagi 
razlastitev pridobiti potrebnih zemljišč; 

5. Po zakonu o zemljiškem katastru je predhodno nujno treba 
določiti meje parcel cestnega telesa (vodenje upravnih 
postopkov za ugotavljanje in zamejičenje posestnih meja). 
Pred zaključenim postopkom zamejičenja parcel je treba pri- 
dobiti odločbe o parcelacijah na podlagi sporazuma strank, 
če pa se stranke upirajo parcelacijam je potrebno predhodno 
v skladu z zakonom o razlastitvi (14. člen) pridobiti dovoljenje 
za izvedbo pripravljalnih del ter opraviti parcelacijo brez 
soglasja prizadetega lastnika. V tem primeru trajajo upravni 
postopki za pridobitev dovoljenja za predhodna dela in za 
izdajo odločbe do enega leta; 

6. Zakon o razlastitvi daje kmetom, ki jim kmetijska dejavnost 
pomeni glavno dejavnost, oziroma gre za kmetije, ki se ne 
smejo deliti, pravico pridobiti odškodnino za odvzeto zem- 
ljišče predvsem v obliki ustreznega nadomestnega kmetij- 

skega zemljišča. Ker na območju graditve avtocest, zlasti na 
urbaniziranih območjih kot so Ljubljana, Domžale, Maribor, 
Celje, Koper ni na razpolago dovolj nadomestnih kvalitetnih 
kmetijskih zemljišč, predstavlja iskanje nadomestnih zemljišč 
nalogo, ki terja daljše časovno obdobje, več kot nekaj mese- 
cev. Sklad kmetijskih zemljšč in gozdov Republike Slovenije, 
ki je prevzel fond kmetijskih zemljišč, s katerimi so prej 
upravljale kmetijske - zemljške skupnosti še ni uspel sestaviti 
evidence kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Republike Slovenije. 
Niso še opravljeni prenosi kmetijskih zemljišč v zemljiški 
knjigi, fond kmetijskih zemljišč še ni formiran zaradi obravna- 
vanja zahtevkov v denacionalizacijkih postopkih. Zato Sklad 
ne more in po zakonu tudi ni zavezan v zahtevanih rokih 
zagotoviti potrebno količino nadomestnih zemljišč. Glede na 
zakon o razlastitvi in glede na dejavnost DARS po zakonu 
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS ne more 
pridobivati kmetijskih zemljišč na zalogo oziroma ne more 
pridobivati v prometu nepremičnin drugih zemljišč razen 
zeml)išč v trasi avtoceste. Nadomestna zemljišča lahko pri- 
dobi šele v sporazumu s prizadetim kmetom z menjalno 
pogodbo v sklopu pridobivanja zemljišč za traso avtocest; 

7. Pri pridobivanju kmetijskih zemljišč teh zemljišč ni mogoče 
ovrednotiti višje, kot to določa v skladu z zakonom o razlasti- 
tvi veljavna metodologija za vrednotenje kmetijskih zemljišč 
(Uradni list SRS, št. 10/87). Lastniki kmetijskih zemljišč zahte- 
vajo za kmetijska zemljišča odškodnine v višini vrednosti 
nezazidanih stavbnih zemljišč, t. j. celo od 4.000 do 8.000 SIT 
za m2. V območju vzhodne ljubljanske obvoznice je glavna 
ovira za pridobitev vseh potrebnih zemljišč prav zahteva kme- 
tov po izenačenju vrednosti kmetijskih in stavbnih zemljišč. 
Tržna vrednost kmetijskih zemljišč se trenutno v Sloveniji 
giblje od vrednosti 2 DEM do 10 DEM za m2. Po veljavni 
metodologiji ob upoštevanju ekonomskih činiteljev in nado- 
mestilu za kmete po 14. členu zakona o kmetijskih zemljiščih 
znaša vrednost kmetijskih zemljišč v okolici Ljubljane od 
1.000 do 1.600 SIT za m2, torej bistveno več, kot znaša tržna 
vrednost teh zemljišč. V Savinjski dolini so prizadeti lastniki 
kmetijskih zemljišč v veliki večini primerov kmetje in so zaradi 
sorazmerno visokih nadomestil pristali na ceno po veljavni 
metodologiji, ker je na pretežno kmetijskem območju 
ponudba kmetijskih zemljišč večja od povpraševanja. Na 
območju Ljubljane pa kljub dejstvu, da določene odškodnine 
predstavljajo večjo vrednost, kot znaša vrednost tržne cene 
zaradi pomanjkanja zemljišč na trgu, lastniki s to ceno niso 
zadovoljni in zahtevajo vrednost odškodnine v vrednosti 
stavbnih zemljišč. Sprejem uredb o lokacijskem načrtu je na 
trgu nepremičnin v bližini trase avtocest povzročil tudi dvig 
cene v prostem prometu. 

Izplačilo odškodnin za kmetijska zemljišča po vrednosti 
stavbnih zemijišč bi bilo v nasprotju z določbami zakona 
o razlastitvi, to bi tudi pomenilo, da je potrebno zagotoviti 
mnogo več sredstev, kot je predvideno - za avtocesto vzhod 
- zahod bi namesto predvidenih 1,5 mlrd USD potrebovali 
preko 2 mlrd USD. 

Nikjer v zahodni Evropi kmetijskih zemljišč ne plačujejo po 
ceni stavbnih zemljišč. 

8. Lastniki stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov 
v trasi avtoceste zahtevajo za rušene objekte nadomestilo po 
principu popolnega funkcionalnega nadomeščanja objektov 
po načelu neto za neto. Zakon o razlastitvi določa v 32. členu 
odškodnino, ki nadomesti korist, ki jo je prejšnji lastnik imel 
na podlagi uporabe nepremičnine, v 41. členu pa določa 
odškodnino za stanovanjsko hišo v protivrednosti prometne 
vrednosti te hiše. V primeru razlastitve je razlastitveni upravi- 
čenec dolžan zagotoviti lastniku objekta drugo primerno sta- 
novanje. Pojem je opredeljen v Stanovanjskem zakonu. Nado- 
meščanje objektov po tem principu bi v večini primerov 
pomenilo poslabšanje položaja lastnikov objektov v trasah 
avtocest. Zaradi dejstva, da so mnogi objekti, ki jih je 
potrebno rušiti, celo 30 let v varovanem območju, kjer ni bilo 
dovoljeno izvajati obsežnejših dozidav in adaptacij ali novo- 
gradenj, lastniki obstoječih objektov upravičeno zahtevajo 
nove enako velike, enako funkcionalne objekte v zameno za 
dotrajane objekte, ki se rušijo. Veljavne metodologije vredno- 
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tenja prometne vrednosti ob upoštevanju nadomestila koristi, 
ki jo je imel prejšnji lastnik z določenim objektom, ne omogo- 
čajo dosego vrednosti, s katero bi lahko po načelu neto za 
neto prizadetemu občanu zagotovili enako velik in enako 
funkcionalen nadomestni objekt. Dodatna velika težava pri 
pridobivanju nadomestnih lokacij je dejstvo, da se prizadeti 
občani ne želijo preseliti na lokacije, oddaljene od kraja 
dosedanjega bivanja. V postopkih spreiemanja prostorskih 
aktov (zazidalni načrt in drugi urbanistični akti) ni mogoče 
v roku nekaj mesecev pridobiti dovolj nadomestnih stavbnih 
parcel za nadomestne gradnje na teh območjih. Prav tako ni 
mogoče v roku nekaj mesecev izvesti potrebnih nadomestnih 
gradenj. Na ožjih območjih rušitve objektov pa praviloma na 
trgu ni na razpolago dovolj primernih nadomestnih stanovanj- 
skih in drugih objektov. 

Glede na navedeno, torej v roku nekaj mesecev ni mogoče 
100% pridobiti vseh potrebnih parcel v trasi avtoceste, ker 
na podlagi zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepre- 
mičnin v družbeni lastnini ni mogoče množično izvesti razla- 
stitvenih postopkov v tako kratkem roku, niti ni mogoče na 
podlagi veljavnih predpisov ob upoštevanju navedenih 
razlogov zagotoviti plačila pravične odškodnine. Nadalje ni 
mogoče izvesti izvršilnih postopkov za deložacije, na pod- 
lagi sporazumne pridobitve zemljišč pa glede na veljavno 
zakonodajo ni mogoče zadostiti željam prizadetih lastnikov 
glede višine odškodnine. 

Navedene problematike tudi ne rešuje možnost »predhodne 
uvedbe v posest« v smislu 23. člena zakona o razlastitvi in 
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, ker je 
odločitev Vlade RS, da na zahtevo razlastitvenega upravi- 
čenca odloči, da se mu nepremičnino izroči pred pravnomoč- 
nostjo odločbe o razlastitvi, izjemen ukrep, ki se lahko upo- 
rabi le zaradi nujnosti primera in zaradi odvrnitve občutnejše 
škode. Prav tako je v tem primeru potrebno izpeljati razlasti- 
tveni postopek, ki pa ga glede na navedene razloge ni možno 
v roku nekaj mesecev niti začeti, v določenih primerih za to ni 
podlag in zlasti ta možnost ne predstavlja sistemske rešitve za 
stotine hektarjev zemljišč. V dosedanji praksi pri gradnji cest 
odločitev o predhodni uvedbi v posest nikoli ni bila dana pred 
pravnomočno odločbo o razlastitvi, ko praktično ni več po- 
trebno. 

21. člen zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini določa, da je potrebno predlogu za razla- 
stitev priložiti: 
1. uradni izvleček iz prostorskega in izvedbenega akta s prika- 
zom meje zemljišča in namena, za katerega mora biti uporab- 
ljeno 
2. izpisek iz zemljiške knjige in katastrske podatke nepre- 
mičnin 
3. cenilni zapisnik in dokaz, da ima razlastitveni upravičenec 
zagotovljena sredstva za plačilo odškodnine za nepremič- 
nino, ki naj bi se razlastila. 

Zlasti prikaz meje zemljišča, t. j. pravnomočna odločba o par- 
celaciji terja upravni postopek, ki lahko traja tudi leto in več. 
Neurejeno zemljiškoknjižno stanje prav tako lahko pomeni 
zamudno urejanje in ažuriranje podatkov zemljiške knjige in 
katastra. 

2. Postopki ob pridobivanju enotnega dovoljenja za gradnjo 

Izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo ureja zakon o dopolni- 
tvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list RS, št. 71/93), ki določa, da se za gradnjo avtoce- 
ste izda enotno dovoljenje, ki vsebuje sestavine lokacijskega 
dovoljenja, predpisanega po zakonu o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor in gradbenega po zakonu o graditvi 
objektov. Pri vlogi za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo je 
potrebno poleg vrste predhodnih soglasij predložiti tudi 
dokaze o pravici razpolaganja zemljišča (v skladu s prvo 
alineo 36. člena zakona o graditvi). 

Za enotno dovoljenje za gradnjo je potrebno predložiti uprav- 
nemu organu veliko število različnih soglasij, kar terja velike 
napore investitorja, vendar je največja ovira za izdajo dovolje- 

nja pridobitev vseh zemljišč. Zato bi z odpravo tega problema 
omogočili izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo. 

Predlagatelj ocenjuje, da je mogoče zagotoviti pogoie za 
izgradnjo slovenskih avtocest v predvidenih rokih le s poseb- 
nim zakonom, s katerim bo zagotovljen pravni temelj za izdajo 
enotnega dovoljenja za gradnjo in za pričetek gradnje, tudi če 
še ne bodo pridobljene vse potrebne parcele v trasi avtoceste. 

II. NAČELA ZAKONA 

Predlagan zakon o gradnji avtocest temelji na ustavni določbi 
69. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa: 

»Lastninska pravica na nepremičnini se lahko v javno korist 
odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškod- 
nini pod pogoji, ki jih določa zakon.« 

Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lastnini ureja razlastitev, vendar v primeru, če prizadeta 
stranka odklanja prodajo potrebne nepremičnine, pridobitev 
nepremičnine terja daljši čas zaradi izvedbe upravnega 
postopka. V predvidenih rokih za izgradnjo avtocest ni 
mogoče pridobiti vseh potrebnih zemljišč, zato predlagan 
zakon določa kot izjemo zaradi gradnje avtocest izključno za 
parcele, določene v uredbi o lokacijskem načrtu, da investitor 
lahko prične z gradnjo tudi na zemljiščih, ki jih še ni pridobil. 
To pomeni, da v izjemnih primerih predlagan zakon določa 
možnost omejevanja lastninske pravice. Gre za poseg 
v posest, prenos lastninske pravice pa se uredi v določenem 
roku sporazumno, oziroma če v tem roku ne pride do spora- 
zumne ureditve prenosa nepremičnine, se uvede razlastitveni 
postopek. 

Na drugi strani predlagan zakon omogoča določitev pravične 
odškodnine prizadetim strankam s tem, da dodatno nalaga 
investitorju obveznost zagotavljanja nadomestila glede na 
možnosti na trgu, ob upoštevanju želja prizadete stranke. 
Predlagan zakon glede nadomeščanja rušenih objektov uve- 
ljavlja dodatno ob načelu enakovrednosti tudi načelo funkci- 
onalnega nadomeščanja porušenega objekta. V praksi bo to 
pomenilo, da bo prizadeta stranka za porušeno hišo dobila 
hišo v enaki izmeri, ki bo omogočala tudi funkcionalno upo- 
rabo, enako kot jo je omogočala hiša, ki jo je potrebno 
porušiti. 

Predlagan zakon daje lastnikom nepremičnin, ki jih zaradi 
gradnje avtoceste pridobi investitor za Republiko Slovenijo, 
bistveno ugodnejši položaj, kot ga imajo le-ti po zakonu 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini. Predlagan zakon namreč favorizira sporazumno ure- 
ditev vprašanja ob upoštevanju interesov in želja prizadete 
stranke in uvaja razlastitev kot izjemo, obratno pa je po 
zakonu o razlastitvi pravilo razlastitev, sporazum pa izjema. 

Predlagan zakon temelji na načelu varovanja zasebne last- 
nine, ker zagotavlja prizadetim lastnikom pridobitev pravič- 
nega nadomestila za izgubljeno nepremičnino, hkrati pa 
zagotavlja varovanje javne koristi in s tem omogoča nemoten 
pričetek gradnje avtocestnega odseka. 

Predlagan zakon torej varuje privatno lastnino, hkrati pa 
zagotavlja realizacijo izvedbe gradnje avtocest, kar je v inte- 
resu vseh državljanov Republike Slovenije. 

III. PRIMERJALNI PRIKAZ PRAVNIH UREDITEV V PRAVNIH 
UREDITVAH REPUBLIKE AVSTRIJE, ZVEZNE REPUBLIKE 
NEMČIJE IN V ANGLOSAKSONSKEM PRAVNEM REDU 

Iz primerjave zakonske ureditve te problematike v avstrijskem, 
nemškem in anglosaksonskem pravu lahko povzamemo 
naslednje ugotovitve: 

Nacionalni interes za gradnjo določenih objektov prevladuje 
v vseh sistemih kot razlog za poseganje v sfero privatne 
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lastnine. Zato imajo navedeni pravni redi z zakonom urejene 
posebne postopke. 

Zvezni zakon o zveznih cestah Republike Avstrije (BSTG 
1971) ureja razlastitveni postopek v paragrafu 17, 19 in 20. Za 
uvedbo razlastitve je po navedenem zakonu v Republiki 
Avstriji potrebno pri deželnem glavarju predložiti načrte, ki so 
potrebni za ocenitev zadeve ter druga sredstva, zlasti pa 
seznam razlaščenih parcel z imeni in kraji prebivanja razlaš- 
čenih oseb ter merami zahtevane površine zemljišča in zemlji- 
škoknjižne izpiske. O predlogu odloča deželni glavar, ki pri 
svoji odločitvi upošteva ekonomičnost gradbene izvedbe in 
odloči tudi o višini odškodnine. 

V 16. paragrafu ureja avstrijski Zvezni zakon možnost, da 
organ oblasti dovoli, da lahko zaradi pripravljalnih del zvezna 
uprava za ceste oziroma njeni izvajalci stopijo na tuja zem- 
ljišča iri na njih proti odškodnini izvršijo potrebne osnovne 
preiskave ter druga tehnična pripravljalna dela. 

Zakon za pospeševanje načrtovanja prometnih poti v novih 
deželah, kakor tudi v deželi Berlin (Zvezni zakonski list Repu- 
blike Nemčije 65/91) določa v 9. členu razlastitveni postopek. 
V 7. členu določa ta zakon možnost predčasne uvedbe 
v posest v primerih, ko se v razlastitvenem postopku lastnik 
upira prepustiti zemljišče, potrebno za gradnjo ali spre- 
membo prometne poti. 

V anglosaksonskem pravnem redu je priznan princip »emi- 
nent domain« kot pravica države, da odvzame privatno last- 
nino zaradi javne koristi (primerjaj naslednje primere: MacVe- 
agh v. Multonomah County, 126, Jones v. VValker, 2 Paine 688 
in drugi). Predpravica države po načelu »eminent domain« 
zavezuje lastnike, da zaradi nacionalnega interesa zahtevano' 
imetje prodajo državi, vendar pa mora lastnik po ustavi za to 
imetje prejeti primerno tržno vrednost. Tako je postavljen 
kompromis, ki omogoča zagotavljanje pogojev za izvedbo 
projektov v nacionalnem interesu ob popolnem poplačanju 
lastnikov. 

Iz primerjanih pravnih redov je razvidno, da je dovoljeno 
zaradi javne koristi posegati v privatno lastnino, postopki pa 
so tudi tu dolgotrajni, zaradi česar npr. v Republiki Avstriji 
traja faza določitve trase avtoceste več let, faza pridobivanja 
zemljišč prav tako več let in šele nato pride faza izgradnje. 

Primerjani pravni redi določajo zaradi javne koristi razlastitev 
zelo podobno, kot je razlastitev urejena v zakonu o razlastitvi 
in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 
Takšna ureditev omogoča pridobivanje nepremičnin, potreb- 
nih za gradnjo cest, tudi v nasprotju z voljo prizadetih lastni- 
kov, pri čemer pa postopki trajajo daljši čas. 

Posegi v posest, kot posebna ureditev omejitve lastninske 
pravice, ki jo v skladu z 69. členom Ustave Republike Slove- 
nije, določa predlagani zakon, ne predstavlja poseganja 
v sfero lastninske pravice drugače, kot je takšno poseganje 
dopuščeno v primerjanih pravnih redih. Predlagani zakon 
rešuje le problem, kako skrajšati postopek pridobivanja 
potrebnih zemljišč in s tem omogočiti zgraditev avtocest 
Republike Slovenije v predvidenih rokih, ne da bi pri tem 
posegli v varovanje lastninske pravice, kot je to sicer že 
urejeno v veljavnih predpisih. 

IV. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 
PREDLAGANEGA ZAKONA 

Stroški za pridobitev parcel v trasi avtoceste zaradi predlaga- 
nega zakona ne bodo presegli predvidenih stroškov v celotni 
investiciji za gradnjo avtocest. Ker bo zakon omogočil nemo- 
teno gradnjo avtocest v predvidenih rokih, bo s tem prepre- 
čena možna velika škoda, ki bi nastala v primeru, če bi prišlo 
do zastoja pri gradnji avtocest. Izvajalci po že sklenjenih 
pogodbah bi bili upravičeni do nadomestila škode, ki bi jo 
utrpeli zaradi nepravočasne uvedbe v delo. Nadalje bi nastala 
tudi velika škoda zaradi kasnejšega odprtja avtocestnih odse- 
kov. Prav tako bi počasnejši tempo gradnje avtocest povečal 
stroške, ker bi se povečali stroški financiranja, zaradi manjše 

intenzivnosti dela pa bi bili večji tudi gradbeni stroški izvajal- 
cev del. 

Zato predlagatelj ocenjuje, da sprejem predlaganega zakona 
pomeni doseganje predvidenih rezultatov brez dodatnih stro- 
škov. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja določena vprašanja v zvezi z graditvijo avto- 
cest v Republiki Sloveniji, ki jih gradi Družba za avtoceste 
v Republiki Sloveniji d. d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d. d.) 
skladno z odločitvami Državnega zbora Republike Slovenije, 
po predpisih s področja urejanja prostora in graditve objektov 
in drugimi predpisi, kolikor s tem zakonom ni določeno dru- 
gače. 

2. člen 

DARS d. d. pridobiva nepremičnine, potrebne v zvezi z gradi- 
tvijo avtocest, v imenu in za račun Republike Slovenije. 

II. PRIPRAVLJALNA DELA 

3. člen 

Z uveljavitvijo uredbe Vlade Republike Slovenije o lokacij- 
skem načrtu za posamezen odsek avtoceste (v nadaljnjem 
besedilu: uredba o lokacijskem načrtu) sme DARS d. d izva- 
jati raziskave zemljišča, parcelacije zemljišča, druga merjenja, 
cenitev nepremičnin in podobno na parcelah oziroma delih 
parcel znotraj meje ureditvenega območja tega lokacijskega 
načrta. 

4. člen 

Ureditveno območje lokacijskega načrta po tem zakonu so 
stavbna zemljišča, ki jih določajo gradbena parcela avtoceste 
in gradbene parcele drugih objektov in naprav, ki so v zvezi 
z avtocesto. 

Gradbena parcela avtoceste obsega zemljišče in zračni pro- 
stor v višini 10 metrov nad zemljiščem znotraj meje, ki poteka! 
po zunanjem robu avtocestnih varovalnih objektov oziroma 
po zunanjem robu tistega od objektov oziroma naprav cest- 
nega sveta (nožice nasipa, roba useka, odvodnih jarkov ali 
cestnih objektov), ki se v konkretnem primeru nahaja najdlje 
od središčne osi avtoceste oziroma, ki poteka po širini cest- 
nega sveta priključkov oziroma odvoznih in dovoznih cest 
k javni cesti. 

Znotraj meje gradbene parcele avtoceste so dopustne tole- 
rance, ki jih določi uredba o lokacijskem načrtu. 

Gradbene parcele drugih objektov in naprav, ki so v zvezi 
z avtocesto se določijo za: 

1. dele objektov in naprav s področja prometa in zvez oziroma 
komunalne in energetske infrastrukture ter za dele struge 
vodotokov, ki jih je treba prestaviti oziroma nadomestiti 
z novimi, in ki se ne nahajajo pod nivojem avtoceste oziroma 
v zračnem prostoru gradbene parcele avtoceste; * 

2. objekte in naprave gospodarske in negospodarske infra- 
strukture, ki jih je treba nadomestiti z novimi zunaj gradbene 
parcele avtoceste; 

3. protihrupno ograjo in druge objekte in naprave za ugotav- 
ljanje, preprečevanje in nadzor nad motnjami v okolju, ki so 
posledica avtoceste; 

4. objekte in naprave za zaščito pred zemeljskimi in snežnimi 
plazovi ter vetrom, za vodne zadrževalnike in za druge objekte 
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in naprave, ki so namenjeni ugotavljanju, preprečevanju in 
nadzoru nad motnjami in drugimi zunanjimi vplivi na avto- 
cesto; 

5. začasno ureditev gradbišč in deponij presežka rodovitne 
prsti ter stalno in začasno ureditev deponij odpadnega mate- 
riala, razen deponij odpadkov; 

6. bencinske in avtomehanične servise ter gostinske, turi- 
stične, prenočitvene in druge storitvene dejavnosti, ki so 
združljive z osnovnim namenom avtoceste. 

5. člen 

Če je zaradi gradnje avtoceste potrebna razdelitev zemljišč na 
območjih kmetijskih prostorskih - ureditvenih operacij, 
DARS d. d. krije potrebne stroške za spremembe v parcela- 
cijah. 

6. člen 

DARS d. d. oziroma izvajalec pripravljalnih del pisno obvesti 
lastnika oziroma uporabnika zemljišč najmanj 3 dni pred 
začetkom izvajanja teh del. 

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo dovoliti dostop 
na svoja zemljišča osebam, ki se na podlagi pogodb za izvaja- 
nje pripravljalnih del izkažejo s potrdilom DARS d. d. 

Če nastane škoda zaradi pripravljalnih del, mora DARS d. d. 
plačati lastniku odškodnino. 

7. člen 

Takoj po uveljavitvi uredbe o lokacijskem načrtu se prične 
z izvajanjem prenosa lege gradbenih parcel na teren. 

Parcelacija se izvede v skladu s predpisi o zemljiškem kata- 
stru. 

Nenavzočnost predpisano vabljenih lastnikov oziroma upo- 
rabnikov v postopku zamejničenja posestnih meja ali njihovo 
nestrinjanje s tako izvršenim zamejničenjem ne zadrži 
postopka za izvedbo sprememb glede novo nastalih posest- 
nih meja v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi. 

III. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN, POTREBNIH 
ZA GRADITEV AVTOCESTE 

8. člen 

DARS d. d. mora po izvršeni parcelaciji zemljišča oziroma 
najkasneje v 60 dneh po pravnomočnosti odločbe o parcela- 
ciji vsem lastnikom nepremičnin, ki so potrebne za graditev 
avtoceste, predlagati sklenitev pogodbe zaradi odkupa nji- 
hove nepremičnine oziroma nadomestitve te nepremičnine 
z drugo ustrezno nepremičnino, v vrednosti, ki jo oceni sodno 
zapriseženi cenilec. 

Če se lastnik nepremičnine ne strinja s predlagano ocenitvijo 
nepremičnine, mora DARS d. d. obvezno preveriti navedbe 
lastnika s cenilcem, ki je pripravil cenitev oziroma z drugim 
cenilcem. 

Če se niti po ponovnem preverjanju cenitve oziroma najkas- 
neje v šestih mesecih od dneva, ko je bila lastniku vročena 
prva ponudba, DARS d. d. in lastnik ne sporazumeta 
o odškodnini, se uvede postopek za razlastitev. 

9. člen 

Na predlog DARS d. d. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije v okviru možnosti sodeluje pri iskanju 
ustreznega nadomestnega kmetijskega zemljišča oziroma 
gozda za kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot svojo 
glavno dejavnost. 

Pri izbiri nadomestnih zemljišč je treba upoštevati pravice 

dejanskih uporabnikov teh zemljišč, ki izvirajo iz drugih pred- 
pisov. 

Listine v zvezi z možnostjo razpolaganja z zemljišči, ki naj bi 
bila ponuđena kot nadomestno zemljišče, glede na določbe 
zakona o denacionalizaciji, priskrbi DARS d. d. 

10. člen 

Če je zaradi graditve avtoceste treba porušiti določene 
objekte, mora DARS d. d. lastniku takega objekta zagotoviti 
pravično odškodnino. 

Pri določitvi odškodnine se odškodnini, določeni po predpi- 
sih, doda vrednost, ki zagotavlja nadomestilo objekta v enaki 
velikosti, funkciji in kvaliteti gradnje skladno z veljavnimi 
standardi in predpisi. 

Če se DARS d. d. in lastnik nepremičnine sporazumeta 
o nadomestni gradnji objekta, plača DARS d. d. stroške pro- 
jektne in tehnične dokumentacije ter odškodnino za spre- 
membo namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda. 

11. člen 

Če se DARS d. d. in lastnik nepremičnine, ki jo je treba 
odkupiti, sporazumeta za nadomestilo v naravi, mora DARS d. 
d. poiskati razpoložljive nadomestne nepremičnine na trgu 
oziroma sprejeti ponudbo za nepremičnino, ki jo predlaga 
lastnik. 

Pri iskanju nadomestne nepremičnine mora DARS d. d. upo- 
števati zahteve lastnika, katerega nepremičnino je treba odku- 
piti, in zagotoviti kot nadomestilo tako nepremičnino, ki naj- 
bolj ustreza njegovim interesom, kar pomeni, da se njegove 
razmere ne smejo bistveno poslabšati v nobeni pomembni 
okoliščini. 

12. člen 

DARS d. d. mora na zahtevo lastnika, katerega nepremičnino 
je treba odkupiti, in si sam priskrbi nadomestno nepremič- 
nino, to nepremičnino odkupiti in prenesti na lastnika, če sta 
višini ocenjenih nepremičnin enakovredni. 

Če je višina ocenjene nadomestne nepremičnine nižja od 
ocenjene vrednosti nepremičnine lastnika, ki jo je treba odku- 
piti, in lastnik pristane na tako nadomestilo, se lastniku plača 
razlika v gotovini. 

Če je višina ocenjene vrednosti nadomestne nepremičnine, ki 
jo želi pridobiti lastnik, katerega nepremičnino je treba odku- 
piti, višja od ocenjene vrednosti njegove nepremičnine, mora 
DARS d. d. nadomestno nepremičnino odkupiti, če lastnik 
plača razliko v vrednosti obeh nepremičnin. 

IV. PRIČETEK GRADNJE 

13. člen 

DARS d. d. prične z gradbenimi deli v skladu z enotnim 
dovoljenjem za gradnjo. 

Za dokaz po prvi alinei 36. člena zakona o graditvi objektov 
(Uradni list SRS, št. 24/84 in 29/86) se štejejo sklenjene 
pogodbe z lastniki oziroma eden od naslednjih dokazov: 

- zemljiškoknjižni izpisek, da zemljiškoknjižno niso bile izve- 
dene odločbe o kmetijskih prostorskih - ureditvenih operaci- 
jah po zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/ 
86, 9/90 in 5/91); 

- potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki po 
zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93); 

- potrdilo Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje 
in privatizacijo, da niso dokončani postopki lastninskega pre- 
oblikovanja in privatizacije; 
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- potrdilo pristojnega sodišča, da niso dokončani zapuščin- 
ski postopki po zakonu o dedovanju oziroma zakonu o dedo- 
vanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodar- 
stev (Uradni list SRS, št. 26/73, 29/73 in 1/86); 

-izjava DARS d. d., da je bil izveden postopek sporazumeva- 
nja z lastnikom v skladu s tem zakonom in potrdilo pristoj- 
nega upravnega organa, da je uveden postopek razlastitve. 

Takoj po končanih postopkih iz prve do četrte alinee prejš- 
njega odstavka, DARS d. d. izvede z lastniki nepremičnin 
postopek za pridobitev nepremičnin v skladu s tem zakonom. 

V. VARSTVO OKOLJA 

14. člen 

Šteje se, da so zahteve o sodelovanju javnosti po 60. členu 
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) izpolnjene 

z javno razgrnitvijo osnutka lokacijskega načrta po določbah 
45. b do 45. f. členov zakona o dopolnitvah zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 71/93). 

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

15. člen 

Enotno dovoljenje za odseke avtoceste, ki so bili določeni 
z uredbo o lokacijskem načrtu do uveljavitve tega zakona, se 
izda, če DARS d. d. izkaže, da je poskusil sporazumno prido- 
biti nepremičnino po dosedanjih predpisih, in če predloži 
sklenjene pogodbe oziroma dokaze iz 13. člena tega zakona. 

16. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Namen predlaganega zakona je zagotoviti prizadetim lastni- 
kom nepremičnin v trasi avtoceste pravično odškodnino po 
postopku, ki daje lastnikom glede na določbe zakona o razla- 
stitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini 
popolnejše varstvo njihovih pravic. Pri pridobivanju zemljišč 
oziroma nepremičnin za gradnjo avtocest, se je izkazalo, da 
so določbe veljavnega zakona pretoge in zlasti zahtevajo 
dolgotrajne postopke. Predlagatelj s predlaganim zakonom 
zagotavlja pravni temelj, s katerim bo omogočeno pridobiti 
potrebne nepremičnine v krajšem času. V primeru, da se 
investitor in prizadeti lastnik ne sporazumeta v zakonsko 
predvidenem roku (šest mesecev), v katerem mora investitor 
lastniku ponuditi vse možne nadomestne nepremičnine, ki jih 
lahko pridobi na trgu, oziroma z njim doseči sporazum o višini 
denarne odškodnine v okviru zakonskih možnosti, se uvede 
postopek za razlastitev. 

Če zaradi objektivnih razlogov ni mogoče pravočasno zagoto- 
viti potrebne nepremičnine za gradnjo avtocest, daje predla- 
gani zakon v ozkem pasu avtoceste v izjemnih primerih mož- 
nost pričeti z graditvijo avtoceste tudi na zemljiščih, ki še niso 
pridobljena. Takšna rešitev pomeni poseg v posest in omo- 
goča naknadni odkup potrebne nepremičnine ob plačilu pra- 
vične odškodnine. To predlagano rešitev narekuje dejstvo, da 
je nevzdržno zavlačevati s pričetkom gradnje na posameznem 
odseku samo zato, ker še niso pridobljene vse parcele, zago- 
tovljena pa so finančna sredstva, sklenjene izvajalske 
pogodbe in pridobljena vsa potrebna soglasja na izvedene 
načrte za gradnjo. 

To pa nikakor ne pomeni, da bi se posegalo v pravice, ki jih 
imajo lastniki objektov, ki jih je treba porušiti, če se ne 
sporazumejo o izselitvi. V teh primerih bo pač treba počakati 
na dokončanje razlastitvenih postopkov. 

Predlagani zakon rešuje temeljno vprašanje, kako uskladiti 
varovanje lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb z javno 
koristjo države in kako preprečiti veliko materialno škodo, če 
ne bi pravočasno pričeli s pripravljalnimi in gradbenimi deli in 
bi prišlo do zamud pri izvedbi programa izgradnje slovenskih 
avtocest. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta določba opredeljuje področje urejanja predloga zakona. 
Zakon ureja samo določena vprašanja, ki jih je po oceni 
predlagatelja treba urediti drugače ali pa določneje, glede na 
obstoječo zakonodajo in s tem omogočiti izvedbo programa 
gradnje slovenskih avtocest skladno z odločitvami Državnega 
zbora. 

2. člen 

V skladu s 3. členom zakona o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji pridobiva DARS d. d. nepremičnine, potrebne za 
graditev avtocest, v imenu in na račun Republike Slovenije na 
podlagi posebnega pooblastila Vlade Republike Slovenije. Ta 
določba daje temelj za formalno pravno pridobivanje nepre- 
mičnin, ki so potrebne v zvezi z izvedbo gradnje, v javnem 
interesu za Republiko Slovenijo. 

II. PRIPRAVLJALNA DELA 

3. člen 

Določba opredeljuje meje ureditvenega območja lokacijskega 
načrta in omogoča izvedbo pripravljalnih del, to je raziskave 
zemljišča, parcelacije zemljišča, druga merjenja, cenitev 
nepremičnin in druga potrebna pripravljalna dela, brez uprav- 
nega postopka, ki je opredeljen v 13. in 14. členu zakona 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni, 
lastnini. Kot dovoljenje se šteje uredba Vlade Republike Slo- 
venije o lokacijskem načrtu za ta odsek avtoceste. Nepravo- 
časna izvedba pripravljalnih del lahko povzroči velike za- 
mude. 

4. člen 

Ureditveno območje avtoceste oziroma meje ureditvenega 
območja avtoceste je opredeljeno tako, da poleg cestnega 
telesa avtoceste sodi v področje urejanja tega zakona tudi 
izgradnja objektov v zvezi z avtocesto. S to določbo se omo- 
goča, da se ob graditvi avtocest opredeli tudi vse spremlja- 
joče objekte in naprave, kot so: energetska infrastruktura, 
ureditev vodotokov, prestavitev lokalnih cest, objekti gospo- 
darske infrastrukture, protihrupne ograje, bencinski servisi in 
podobno. 

5. člen 

S to določbo zakon varuje interes varovanja kmetijske dejav- 
nosti. Na območjih kmetijsko zemljiških operacij bo investitor 
moral kriti potrebne stroške za novo razdelitev zemljišč 
v območju kmetijsko zemljiške operacije, kar je povzročeno 
z gradnjo avtocest na teh območjih. 

6. člen 

Ker zakon ne predvideva posebnega upravnega postopka, 
z določitvijo parcel v uredbi Vlade Republike Slovenije pa 
bodo takšna dela lastniki morali dopustiti, je določeno, da bo 
vsak lastnik o pripravljalnih delih na njegovem zemljišču 
obveščen najmanj tri dni pred začetkom del. 

15 poročevalec, št. 15 



Lastniki oziroma uporabniki zemljišč so s tem zakonom zave- 
zani, da morajo dovoliti dostop na njihova zemljišča osebam, 
ki bodo izvajale pripravljalna dela in se bodo izkazale s potrdi- 
lom DARS d. d. 

Zakon zavezuje investitorja, da bo plačal odškodnino v pri- 
meru. da bi zaradi pripravljalnih del nastala kakršnakoli 
škoda. 

7. člen 

Določa se obveznost, da se mora takoj po uveljavitvi uredbe 
o lokacijskem načrtu prenesti lego gradbene parcele avtoce- 
ste na teren. S tem se v naravi določi obseg nepremičnin, 
določenih v uredbi o lokacijskem načrtu, ki jih mora investitor 
pridobiti za graditev avtoceste po postopku in na način, 
določen v tem zakonu in drugih predpisih. Parcelacije se 
izvedejo v skladu s predpisi o zemljiškem katastru. Da bi se 
izognili možnim zavlačevanjem parcelacij, je nujno potrebno 
skladno s predpisi, ki urejajo zemljiški kataster, omogočiti 
parcelacije tudi v primeru odsotnosti ali nestrinjanja lastni- 
kov. Takšne rešitve pozna tudi zakon o zemljiškem katastru in 
podzakonski predpisi, ki urejajo to področje, vendar tudi 
v tem primeru z upravnimi postopki. 

III. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN POTREBNIH ZA GRADI- 
TEV AVTOCEST 

8. člen 

Pridobivanje zemljišč se začne takoj po izvršeni parcelaciji 
trase avtoceste. Investitor mora najkasneje v 60 dneh po 
pravnomočnosti odločbe o parcelaciji predlagati lastnikom 
nepremičnin sklenitev pogodbe zaradi odkupa te nepremič- 
nine oziroma predlagati nadomestitev z drugo ustrezno 
nepremičnino v vrednosti, ki jo oceni sodno zapriseženi ce- 
nilec. 

Če se lastnik nepremičnine ne strinja s predlagano ocenitvijo, 
mora DARS d. d. kot investitor njegove razloge preveriti 
s cenilcem, ki je ocenil nepremičnino ali z drugim cenilcem. 
V postopku preverjanja bo DARS d. d. moral ponovno preve- 
riti svojo ponudbo in pretehtati ugovore lastnika. V tem 
postopku se lastnik in DARS d. d. sporazumeta o odškodnini. 
Če do sporazuma ne pride v šestih mesecih od dneva vročitve 
prve ponudbe lastniku nepremičnine, se uvede postopek za 
razlastitve. S tem je zagotovljeno pravno varstvo vsake 
stranke, ki ima možnost, da v primeru, če ne doseže soglasja 
glede odškodnine z investitorjem, dobi pravično in v skladu 
s predpisi odmerjeno odškodnino v ustreznem upravnem 
oziroma sodnem postopku. 

9. člen 

Pri zagotavljanju nadomestnih zemljišč za kmetijska oziroma 
gozdna zemljišča za kmete, ki jim opravljanje kmetijske dejav- 
nosti pomeni glavno dejavnost, nudi investitorju pomoč Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ta 
določba je smiselno enaka določbi zakona o razlastitvi in 
o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, ki je 
nalagala enako obveznost bivšim kmetijsko zemljiškim skup- 
nostim. 

Dosedanji upravljalci imajo v skladu z zakonom o Skladu in 
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij možnost 
nadaljnjega obdelovanja kmetijskih zemljišč oziroma izvaja- 
nja del v gozdovih, prav tako ostanejo v skladu z zakonom 
o Skladu v veljavi sklenjena zakupna razmerja. Prostih zem- 
ljišč Sklad zaenkrat Se nima, nima pa tudi ne zadostnih 
finančnih sredstev za nakup novih zemljišč, ki bi bila lahko 
ponuđena kot nadomestna. Zato lahko pri iskanju nadomest- 
nih zemljišč sodeluje le v okviru svojih možnosti. Za vsako 
morebitno nadomestno zemljišče je potrebno preveriti, da za 
parcelo ni vložen denacionalizacijski zahtevek - pregledati 
historični zemljiškoknjižni izpisek in pridobiti potrdila, da pri 
pristojnem organu ni vložen zahtevek za denacionalizacijo. 

Teh dodatnih nalog, ob svojem rednem delu, Sklad ne more 
prevzeti. Pridobitev teh listin zakon nalaga DARS d. d. 

10. člen 

S tako opredelitvijo odškodnine bo omogočeno zagotoviti 
pravično odškodnino lastnikom stanovanjskih in drugih 
objektov v trasi avtoceste, ki jih je treba porušiti. S to določbo 
se bistveno dopolnjuje zakon o razlastitvi in o prisilnem pre- 
nosu nepremičnin v družbeni lastnini, ki je glede odškodnine 
za rušene objekte pretog in ne omogoča nadomeščanja poru- 
šenega objekta v enaki velikosti, ker je ocenitev vrednosti 
rušenih objektov zaradi starosti nizka. S to določbo se želi 
doseči to, da bo lastniku zaradi rušitve pripadal drug nadome- 
sten objekt enake velikosti, ki bo omogočal tudi enako funk- 
cijo, zgrajeno v kvaliteti, skladni z veljavnimi standardi in 
predpisi v gradbeništvu. 

11. in 12. člen 

Navedene določbe opredeljujejo vse možne variante izplačila 
denarne odškodnine oziroma zagotovitve nadomestne nepre- 
mičnine, tako, da bodo prizadete stranke lahko glede na 
njihove potrebe in želje, izbrale najugodnejšo možnost. 
S temi določbami daje predlagani zakon prizadetim strankam 
bistveno ugodnejši položaj, kot ga imajo po sedaj veljavnih 
predpisih. 

IV. PRIČETEK GRADNJE 

13. člen 

Ta določba omogoča, da se enotno dovoljenje za gradnjo izda 
v skladu z veljavnimi predpisi, tudi v primeru, ko DARS d. d. še 
ne pridobi vseh potrebnih zemljišč za gradnjo avtoceste, če 
bo izkazano s predpisanimi dokazili, da določenih zemljišč ni 
bilo mogoče pridobiti zaradi objektivnih taksativno naštetih 
razlogov. Gre torej za izjeme, ko je v skladu z določbami 69. 
člena Ustave Republike Slovenije zaradi javne koristi možno 
lastninsko pravico omejiti. Konkretna omejitev v tem primeru 
je podana s pravico pričeti z gradbenimi deli, torej pravico 
poseči v posest. Prenos lastništva na prizadeti nepremičnini 
pa se uredi po določbah tega zakona in v skladu z drugimi 
predpisi, na podlagi uveljavljanja načela določitve pravične 
odškodnine. 

V. VARSTVO OKOLJA 

14. člen 

Predlog dopolnjuje določbe zakona o varstvu okolja in 
zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor, tako, da ni potrebno dvakratno razgrinja- 
nje lokacijskega načrta in dvakratna obravnava istih vprašanj. 
V skladu z načelom ekonomičnosti predlagatelj ocenjuje, da 
je interes varovanja okolja zavarovan, ko se opravi javna 
obravnava v okviru javne razgrnitve lokacijskega načrta. 

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

15. člen 

Za pridobitev enotnega dovoljenja za odseke avtocest, ki so 
bili določeni z uredbo o lokacijskem načrtu do uveljavitve 
tega zakona, DARS d. d. v svoji vlogi izkaže, da je poskusil 
sporazumno pridobitev nepremičnine po dosedanjih predpi- 
sih, ki v zakonodaji ni niti predvidena kot obveznost, obratno, 
je le možnost v postopku razlastitve. K vlogi za enotno dovo- 
ljenje predloži sklenjene pogodbe in dokaze za parcele, ki jih 
ni mogel pridobiti zaradi taksativno naštetih razlogov po tem 
zakonu. 

16. člen 

Za uveljavitev tega zakona, je predviden osem dnevni uveljavi- 
tveni rok. 
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Predlog zakona o 

OSEBNI IZKAZNICI 

- EPA 1985 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji dne 13. aprila 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O OSEBNI IZKAZNICI, 
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu 
za notranje zadeve, 
- Božidar HUMAR, državni podsekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Osebna izkaznica kot javna listina je v slovenskem prostoru 
predstavljala enega temeljnih dokumentov za dokazovanje 
istovetnosti. Zasnovana je bila na predpostavki, da je dolžnost 
slehernega polnoletnega državljana, da jo ima oziroma da jo 
ima pri sebi. Njeno funkcijo in vsebino je urejala federacija 
z zveznimi predpisi, Zvezni sekretariat za notranje zadeve pa 
je bil pristojen predpisati enotni obrazec osebne izkaznice in 
postopek za izdajanje. 

Leta 1973 je zvezna skupščina sprejela Zakon o temeljnih 
podatkih za osebno izkaznico (Uradni list SFRJ, št. 6/73), ki je 
bil hkrati tudi podlaga za sprejem še sedaj veljavnega Zakona 
o osebni izkaznici. 

Zvezni zakon o temeljnih podatkih za osebno izkaznico je 
določal le, da je osebna izkaznica javna listina, s katero se 
dokazuje istovetnost, in temeljne podatke, ki jih vsebuje 
osebna izkaznica. Vse drugo pa ureja Zakon o osebni izkaz- 
nici (Uradni list SRS, št. 16/74, 29/79 in 42/86) in na njegovi 
podlagi izdan pravilnik. Z zadnjo spremembo pravilnika, 
izdano po osamosvojitvi, je bila določena nova oblika in 
vsebina osebne izkaznice in z njo v bistvu spremenjen nekda- 
nji zvezni zakon. Zakonska osnova za zbiranje podatkov, ki jih 
vsebuje osebna izkaznica, pa je še vedno nekdanji zvezni 
zakon, kar je v skladu s 4. členom Ustavnega zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 - I), in 6. 
člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/ 
90 in 19/91). Po odločbi Ustavnega sodišča ( Uradni list RS, št. 
3/93) upravni organ za notranje zadeve ob izdaji osebne 
izkaznice ne more več zbirati podatkov o prstnih odtisih. 
Ustavno sodišče je svojo odločitev utemeljilo z dejstvom, da je 
zbiranje osebnih podatkov lahko predpisano le z zakonom in 
ne s pravilnikom. 

Funkcija in s tem tudi pravna narava osebne izkaznice se je 
s sprejemom sklepa Vlade RS št. 280-01/91-1/6-8 z dne 4/9- 
1992 bistveno spremenila. S tem sklepom je Vlada Republike 
Slovenije po načelu reciprocitete dopustila možnost državlja- 
nom prehajanje državne meje z Republiko Hrvaško tudi 
z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom o istovetno- 
sti. S sprejemom Zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado 
RS in Zvezno vlado Republike Avstrije o ukinitvi vizumov se je 
odprla možnost prehajanja državne meje z osebno izkaznico 
tudi v sosednjo Avstrijo. Na tej podlagi je osebna izkaznica kot 
javna listina pričela pridobivati tudi potovalno funkcijo, hkrati 
pa odprla vprašanje osebnih podatkov v osebni izkaznici, 
zlasti podatek o državljanstvu. 

Opisana sedanja ureditev narekuje sprejetje novega zakona, 
ki bi vsa vprašanja v zvezi z osebno izkaznico urejal celovito, 
v skladu z ostalo zakonodajo Republike Slovenije, po medna- 
rodnih standarih in ob upoštevanju potreb javnega interesa 
kot tudi posameznika. 

2. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagatelj meni, da je potrebno sprejeti takšno pravno ure- 
ditev, ki bo v največji meri omogočala izvedbo temeljnih 
funkcij osebne izkaznice kot javne listine, ki služi državljanom 
kot učinkovito sredstvo za dokazovanje istovetnosti, držav- 
ljanstva, nastopanja v pravnem prometu in kot potovalni do- 
kument. 

Predlagani zakon temelji na načelu prostovoljnosti, kar 
pomeni, da lahko vsak polnoleten državljan svobodno odloča, 
katero javno listino bo imel in uporabljal pri izvrševanju svojih 
temeljnih pravic in obveznosti. Zaradi zasledovanja javnega 
interesa, da vsak državljan ima javno listino, je ta prostovolj- 
nost omejena le za tiste državljane, ki nimajo veljavne listine, 
s katero je mogoče dokazati svojo istovetnost. Načelo varstva 
pravic posameznika je povezano z načelom prostovoljnosti in 
varstva osebnih podatkov posameznika, hkrati pa s prepreče- 
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vanjem nezakonitosti in neupravičenih posegov v integriteto 
človekove osebnosti. Predlagani zakon temelji tudi na več- 
funkcionalnosti, nanaša se na več funkcij osebne izkaznice, in 
sicer na dokazovanje istovetnosti, državljanstva in prehajanje 
državne meje. 

3. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO V DRUGIH DRŽAVAH 

Ob pripravi predlaganega zakona je predlagatelj proučil ure- 
ditev osebnih izkaznic nekaterih evropskih držav. V nadaljeva- 
nju so predstavljeni kratki prikazi ureditve v Italiji, Hrvaški, 
Nemčiji, Avstriji in Švici. 

V Republiki Italiji je osebna izkaznica opredeljena kot sred- 
stvo Z£ ugotavljanje istovetnosti za potrebe policije. Osebna 
izkaznica je v postopkih dokazovanja istovetnosti enakovre- 
den dokument vsakemu dokumentu, ki je opremljen s foto- 
grafijo in ga je izdal pristojni državni organ, kot npr. železni- 
ška izkaznica, izkaznica za oficirje, vozniško dovoljenje, 
poštna izkaznica, orožno dovoljenje, potni list ipd. Osebno 
izkaznico ali ustrezen enakovreden dokument je potrebno 
pokazati na zahtevo uslužbencev organa javne varnosti. 
Odlok predsednika republike št. 649 z dne 6/8-1974 predpi- 
suje, kdaj se osebna izkaznica ne more uporabljati kot 
veljavni dokument za izhod iz države. Osebna izkaznica je 
torej javna listina, ki je v Republiki Italiji zasnovana izključno 
za potrebe policije in je torej ni mogoče uporabljati za dru- 
gačne namene, npr. za denarno poslovanje itd.. Pri italijanski 
zakonodaji je zanimivo tudi to, da je v zakonu izrecno nave- 
deno, da je opremljenost izkaznice s prstnim odtisom v vsa- 
kem primeru fakultativna. 

Republika Hrvaška je sprejela nov zakon o osebni izkaznici 
leta 1991, v katerem je določeno, da je osebna izkaznica javna 
listina, s katero državljan dokazuje istovetnost, državljanstvo, 
datum in kraj rojstva, kraj prebivališča in naslov stanovanja. 
Gre za obvezen dokument, ki ga je državljan Republike Hrva- 
ške, starejši od 16 let, dolžan imeti. Zanimivo je, da je Repu- 
blika Hrvaška obdržala tudi obveznost dajanja prstnega 
odtisa ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice. Vsekakor 
pa gre za normativno ureditev, ki sledi stari ureditvi in je po 
svoji vsebini podobna našemu veljavnemu Zakonu o osebni 
izkaznici. 

Nemčija je kot prva država že pred desetimi leti uvedla avto- 
matsko čitljive osebne izkaznice. Državljani, ki so dopolnili 16 
let starosti in so po predpisih posameznih pokrajin prijavljeni, 
morajo v skladu s 116. členom Ustave imeti osebno izkaznico 
in jo na zahtevo organa oblasti, ki je pooblaščen za preverja- 
nje identitete, pokazati. Ta določba ne velja za osebe, ki imajo 
veljavni potni list in se z njim legitimirajo. Ravno tako te 
obveznosti ni, kolikor državljan poseduje dokument, ki je 
določen za identifikacijo. Poleg osebne izkaznice poznajo še 
začasno osebno izkaznico. Osebna izkaznica omogoča imet- 
niku tudi prestop državne meje - funkcijo potovalnega doku- 
menta, saj je možen celo vpis otrok v osebno izkaznico. 

Republika Avstrija obravnava institut osebne izkaznice 
v zakonu o potnih listinah, kjer je posebno poglavje o osebni 
izkaznici kot neke vrste nadomestni potni list za avstrijskega 
državljana. Glede izdaje, veljavnosti, odreka, odvzema in ome- 
jitve veljavnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona 
o potni listini. Izdaja potne listine torej ne izključuje izdaje 
osebne izkaznice in obratno. 

V Švici je osebna izkaznica namenjena dokazovanju držav- 
ljanstva in identitete. Vsi švicarski državljani imajo pravico do 
osebne izkaznice. Izdaja tega dokumenta se lahko odreče ali 
zadrži, če so nastopili zadržki za izdajo. V teh primerih zako- 
nodajalec dopušča možnost izdaje osebne izkaznice s krajšo 
veljavnostjo. Na podlagi uredbe o švicarski identitetni izkaz- 
nici, ki je stopila v veljavo 1/7-1994, so torej upravičeni do 
osebne izkaznice vsi državljani Švice, ne glede na to, ali imajo 
prebivališče v Švici ali v tujini. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE PREDLAGANEGA 
ZAKONA 

Ministrstvo za notranje zadeve je v letu 1994 v okviru priprav 
na izdajanje nove osebne izkaznice že porabilo 19.716,00 SIT 
in sicer za dograjevanje informacijske podpore, potrebne za 
izdajanje nove osebne izkaznice (programska in strojna 
oprema). 

Sredstva, ki naj bi jih porabili v proračunskem letu 1995, so 
namenjena nadaljnem dograjevanju informacijske podpore 
(digitalizacija fotografij), grafični pripravi nove osebne izkaz- 
nice in testiranju zaščitnih elementov nove osebne izkaznice 
ter izvedbi potrebnih reorganizacij v delovanju služb, ki bodo 
vključene v izdajanje in izdelavo novih osebnih izkaznic. V ta 
namen smo načrtovali 40.149,00 SIT. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) dokazuje svojo 
istovetnost in državljanstvo. 

Osebno izkaznico lahko državljan uporablja za prehod 
državne meje v primerih in pod pogoji, kot je to določeno 
z meddržavnim sporazumom. 

2. člen 

Pravico do osebne izkaznice ima državljan s stalnim prebiva- 
liščem v Republiki Sloveniji. 

Državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
dopolni 18 let starosti in nima veljavne javne listine, oprem- 
ljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, mora imeti 
osebno izkaznico. 

Državljan sme imeti samo eno osebno izkaznico. 

3. člen 

Državljan mora osebno izkaznico ali javno listino iz drugega 
odstavka prejšnjega člena na zahtevo uradne osebe, ki je po 
zakonu za to pooblaščena, dati na vpogled. 

Državljan svoje osebne izkaznice ne sme dati ali posoditi 
drugi osebi ali uporabiti tujo osebno izkaznico kot svojo. 

Osebne izkaznice se ne sme zastaviti niti tuje osebne izkaz- 
nice vzeti z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice. 

II. PRISTOJNOST IN NAČIN IZDAJE OSEBNE IZKAZNICE 

4. člen 

Osebno izkaznico izda pristojna upravna enota, na območju 
katere ima državljan stalno prebivališče (v nadaljnjem bese- 
dilu: pristojni organ). 

Ne glede na določbo prvega odstavka 2. člena tega zakona in 
določbo prejšnjega odstavka lahko državljanu, ki v času 
izdaje osebne izkaznice še nima urejene prijave stalnega 
prebivališča, izda osebno izkaznico upravna enota, na 
območju katere ima državljan začasno prebivališče. 

5. člen 

Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister 
za notranje zadeve. Obrazce osebnih izkaznic, osebne izkaz- 
nice in obrazce vlog za izdajo osebne izkaznice izdeluje 
podjetje ali organizacija, ki jo pooblasti minister za notranje 
zadeve. 
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6. člen 

Na območjih občin, v katerih živita avtohtona italijanska ozi- 
roma madžarska narodna skupnost, izda pristojni organ 
osebno izkaznico na dvojezičnem obrazcu, če državljan upo- 
rablja italijanski oziroma madžarski jezik in želi, da se mu 
osebna izkaznica izda na takem obrazcu. 

III. VELJAVNOST OSEBNE IZKAZNICE 

7. člen 

Osebna izkaznica se izda z veljavnostjo desetih let. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu, ki še 
ni dopolnil starosti 18 let, izda osebna izkaznica z veljavnostjo 
petih let. 

Državljanu, ki izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih 
izkaznic, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta. 

V primeru iz drugega odstavka 4. člena tega zakona se 
osebna izkaznica izda z veljavnostjo enega leta. 

8. člen 

Pristojni organ na zahtevo sodišča ali organa, ki je po Zakonu 
o potnih listinah državljanov Republike Slovenije pristojen 
zahtevati zavrnitev izdaje potne listine, iz tam navedenih 
razlogov prepove uporabo osebne izkaznice za prehod 
državne meje. 

O prepovedi izda pristojni organ odločbo in o tem obvesti 
organ iz prejšnjega odstavka. Prepoved se označi v osebni 
izkaznici. 

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene 
izvršitve. 

9. člen 

O prenehanju razlogov za prepoved uporabe osebne izkaz- 
nice za prehod državne meje mora pristojno sodišče ali organ 
iz prvega odstavka prejšnjega člena takoj obvestiti pristojni 
organ. 

Če pristojno sodišče ali organ ne obnovi zahteve po preteku 
enega leta od dneva vložitve zahteve iz prvega odstavka 
prejšnjega člena tega zakona, se šteje, da so razlogi za prepo- 
ved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje prene- 
hali. 

Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, 
pristojni organ državljanu v osebni izkaznici izbriše prepoved 
uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje na vlogo 
državljana oziroma jo zamenja z novo. 

10. člen 

Državljan mora izročiti pristojnemu organu osebno izkaznico 
najpozneje v 30 dneh, če: 

1. spremeni priimek in ime; 
2. spremeni stalno prebivališče; 
3. fotografija ne kaže več njegove prave podobe; 
4. je poškodovana oziroma obrabljena ali če iz kakšnega 
drugega razloga ni več uporabna. 

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko državljan vloži vlogo 
za izdajo nove osebne izkaznice na način, določen v 13. členu 
tega zakona. 

11. člen 

Ne glede na določbo 7. člena tega zakona veljavnost osebne 
izkaznice preneha: 

1. s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije; 
2. če državljan odjavi stalno prebivališče zaradi odseiitve iz 
Republike Slovenije. 

Imetnik osebne izkaznice iz 1. točke prejšnjega odstavka 
oziroma državljan iz 2. točke prejšnjega odstavka mora 
osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu v osmih dneh 
po nastopu razloga iz 1. ali 2. točke prejšnjega odstavka. 

IV. IZDAJA OSEBNE IZKAZNICE 

12. člen 

Vlogo za izdajo osebne izkaznice vloži državljan osebno pri 
pristojnem organu. 

Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni 
poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik. 

Pristojni organ izda vlagatelju potrdilo o prejemu vloge. 

13. člen 

Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži na predpisanem 
obrazcu. 

Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: 

1. priimek in ime; 

2. EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena; 

3. stalno prebivališče (v primeru iz drugega odstavka 4. člena 
tega zakona začasno prebivališče); 

4. državljanstvo; 

5. datum in kraj vložitve vloge; 

6. priimek in ime ter stalno prebivališče zakonitega zastop- 
nika. 

V primeru iz 6. člena tega zakona je potrebno navesti tudi 
jezik narodne skupnosti. 

Vlogi za izdajo osebne izkaznice je potrebno priložiti dve 
fotografiji predpisane velikosti. 

V vlogi za izdajo osebne izkaznice je potrebno navesti res- 
nične podatke. 

14. člen 

Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogreši- 
tev) osebne izkaznice mora državljan v osmih dneh naznaniti 
pristojnemu organu na obrazcu, ki vsebuje podatke iz 1., 2., 3. 
in 6. točke drugega odstavka prejšnjega člena, podatke iz 
četrte alinee drugega odstavka 15. člena tega zakona ter 
navedbo okoliščin pogrešitve osebne izkaznice. 

Pogrešitev osebne izkaznice v tujini mora državljan v osmih 
dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti pristojnemu 
organu na način, določen v prejšnjem odstavku. 

Za prijavo pogrešitve osebne izkaznice se smiselno uporab- 
ljajo določbe 12. člena tega zakona. 

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena izda 
pristojni organ potrdilo, na podlagi katerega državljan pre- 
kliče osebno izkaznico v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Pristojni organ na vlogo državljana izda novo osebno izkaz- 
nico po objavi preklica v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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V. EVIDENCE 

15. člen 

Pristojni organi vodijo in vzdržujejo evidenco o izdanih oseb- 
nih izkaznicah. 

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje: 

- podatke iz drugega odstavka 13. člena tega zakona, 

- datum izdaje osebne izkaznice, 

- veljavnost osebne izkaznice, 

- serijsko in registrsko število osebne izkaznice, 

- podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih 
izkaznicah, 

- podatke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona. 

Osebni podatki se v evidenci vodijo in hranijo še pet let po 
izdaji nove osebne izkaznice, vendar najdalj 20 let od dneva 
izdaje oziroma 5 let po prenehanju veljavnosti osebne izkaz- 
nice iz 11. člena tega zakona, razen podatkov iz 8. člena tega 
zakona, ki jih pristojni organ uniči po enem letu, ko preneha 
razlog za njihovo vodenje. 

16. člen 

Podatke iz evidence o izdanih osebnih izkaznicah lahko upo- 
rabljajo delavci pristojnega organa za opravljanje nalog s svo- 
jega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi poo- 
blaščene uradne osebe Ministrstva za notranje zadeve, če gre 
za izvrševanje z zakonom določenih nalog, v primerih iz 8. 
člena tega zakona pa tudi pristojna sodišča in Ministrstvo za 
obrambo. 

Osebne podatke iz 13. člena tega zakona sme uporabljati 
pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona 
samo za potrebe vpisa podatkov na obrazec osebne izkaznice 
in jih mora v roku 30 dni po uporabi uničiti. 

VI. NADZOR 

17. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja Ministrstvo za 
notranje zadeve. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

18. člen 

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
državljan: 

1. ki nima osebne izkaznice ali veljavne javne listine, oprem- 
ljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (drugi odstavek 
2. člena); 

2. ki na zahtevo uradne osebe, ki je po zakonu za to pooblaš- 
čena, noče dati na vpogled osebne izkaznice ali javne listine 
(prvi odstavek 3. člena); 

3. ki svojo osebno izkaznico da ali posodi drugi osebi ali 
uporabi tujo osebno izkaznico kot svojo (drugi odstavek 3. 
člena); 

4. ki v vlogi za izdajo osebne izkaznice navede neresnične 
podatke (peti odstavek 13. člena). 

19. člen 

Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek: 

1. državljan, ki ima več kot eno osebno izkaznico (tretji odsta- 
vek 2. člena); 

2. oseba, ki zastavi osebno izkaznico ali vzame tujo osebno 
izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice 
(tretji odstavek 3. člena); 
3. državljan, ki osebne izkaznice v določenem roku ne izroči 
pristojnemu organu (prvi odstavek 10. člena); 
4. kdor osebne izkaznice v določenem roku po nastopu razlo- 
gov za prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu 
organu (drugi odstavek 11. člena); 
5. državljan, ki v določenem roku in na predpisan način ne 
naznani pristojnemu organu pogrešitve osebne izkaznice 
(prvi, drugi in tretji odstavek 14. člena). 

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki vzame tujo osebno izkaznico z namenom 
zavarovanja kakšne koristi ali pravice (tretji odstavek 3. 
člena). 

Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

20. člen 

Denarno kazen o prekršku iz 18. in 19. člena tega zakona 
s sklepom izreče uradna oseba, ki je za to pooblaščena 
v skladu z Zakonom o prekrških. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Minister za notranje zadeve v dveh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona: 
1. predpiše obrazce iz 5., 13. in 14. člena tega zakona; 
2. predpiše način vodenja evidence iz 15. člena tega zakona; 
3. predpiše postopek in način izdelave, izdaje in preklica 
osebne izkaznice ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve 
in uničenja podatkov iz 13. člena tega zakona, ki jih uporablja 
pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona; 
4. določi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača pristoj- 
nemu organu. 

22. člen 

Osebna izkaznica, izdana po uveljavitvi Pravilnika o spre- 
membi pravilnika o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici 
(Uradni list RS, št. 33/91), se lahko uporablja do izteka njene 
veljavnosti, vendar največ tri leta po uveljavitvi tega zakona. 

Osebna izkaznica, izdana pred uveljavitvijo pravilnika iz prejš- 
njega odstavka, se lahko uporablja še tri mesece od pričetka 
uporabe tega zakona. 

23. člen 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se v Republiki 
Sloveniji preneha uporabljati Zakon o temeljnih podatkih za 
osebno izkaznico (Uradni list SFRJ, št. 6/79). 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehata veljati 
Zakon o osebni izkaznici (Uradni list SRS, št. 16/74, 29/79 in 
42/86) in Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici 
(Uradni list SRS, št. 16/81, 2/89 in 33/91). 

24. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne v treh mesecih 
po uveljavitvi. 
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OBRAZLOŽITEV 

Zakon o osebni izkaznici celovito ureja vsa vprašanja v zvezi 
z osebno izkaznico v skladu z ostalo zakonodajo Republike 
Slovenije, po mednarodnih standardih in ob upoštevanju 
potreb javnega interesa kot tudi pravic posameznika. 

V splošnih določbah je urejena osebna izkaznica kot javna 
listina, s katero državljan Republike Slovenije dokazuje svojo 
istovetnost in državljanstvo in jo lahko uporablja za prehod 
državne meje v primerih in ob pogojih, kot je to določeno 
z meddržavnim sporazumom. 

Pravico do osebne izkaznice ima državljan ob izpolnjevanju 
- kumulativno določenih pogojev stalnega prebivališča in 

državljanstva Republike Slovenije. Zaradi zasledovanja jav- 
nega interesa je pravica do osebne izkaznice omejena 
z obveznostjo le za polnoletnega državljana, ki nima veljavne 
javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni 
organ in je z njo mogoče dokazovati istovetnost državljana. 

V splošnih določbah, ki opredeljujejo način uporabe osebne 
izkaznice in dolžnosti imetnika, je vgrajeno tudi varstvo pravic 
posameznika. 

Predlagatelj pri pripravi novega zakona ni sledil dosedanji 
ureditvi, ki je temeljila na predpostavki, da je osebna izkaz- 
nica obvezen dokument za vse polnoletne državljane. Pri 
odločitvi se je oprl predvsem na ureditev tega področja 
v posameznih zahodnoevropskih državah, kjer je temeljno 
izhodišče pravica do osebne izkaznice in ne dolžnost. K taki 
odločitvi nas navaja tudi dejstvo, da je tudi po dosedanji 
zakonodaji temeljna funkcija osebne izkaznice ugotavljanje 
istovetnosti, ki pa jo je mogoče v vseh postopkih ugotoviti 
tudi z drugimi javnimi listinami, ki jih je izdal pristojni državni 
organ in vsebujejo fotografijo. V ilustracijo navajamo poda- 
tek, da je Ministrstvo za notranje zadeve od leta 1991 dalje 
izdalo državljanom Republike Slovenije, ki živijo na območju 
Republike Slovenije, že preko dva milijona takšnih listin 
(potne listine in vozniška dovoljenja). 

Predlagatelj se je odločil za kumulativno izpolnjevanje pogoja 
državljanstva in stalnega prebivališča in pri tem izhajal pred- 
vsem iz namena oziroma funkcije osebne izkaznice. Meni 
namreč, da je osnovni namen osebne izkaznice dokazovanje 
istovetnosti v državi, podrejeno pa za prehajanje državne 
meje na podlagi mednarodnih sporazumov. 

Predlagatelj je pri pripravi zakona izhajal iz dejanske situacije 
in v izjemnih primerih dopušča možnost izdaje osebne izkaz- 
nice tudi po kraju začasnega prebivališča. 

Predlagan način izdaje dvojezičnih osebnih izkaznic v nobe- 
nem primeru ne posega v zagotovljen standard pravic, ki jih 
imajo pripadniki narodnih skupnosti. 

Veljavnost osebne izkaznice je omejena na 10 let, razen v pri- 
merih, ko državljan še ni dopolnil predpisane starosti, ko je 
veljavnost omejena na 5 let. Nova osebna izkaznica, izdana 
zaradi izgube, pogrešitve ali odtujitve velja le eno leto. S tem 
želi predlagatelj preprečiti možnost zlorabe osebne izkaznice. 
Predlagatelj namreč meni, da je možnost zlorabe osebne 
izkaznice zaradi potovalne funkcije bistveno večja, kar se 
kaže tudi pri potnih listinah. Podobno ureditev smo zasledili 
tudi v primerjalnih zakonodajah (npr.: Švica). Prav tako se 
z veljavnostjo enega leta izda osebna izkaznica državljanu, ki 
še nima urejenega stalnega prebivališča, s čimer smiselno 
sledimo določbam Zakona o evidenci nastanitve občanov in 
o registru prebivalstva, kjer je začasno prebivališče omejeno 
na eno leto. 

Predlagatelj je uredil prepoved uporabe osebne izkaznice za 
prehod državne meje na način in pod pogoji, kot jih določa 
Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije. 
Upravna enota v tem postopku nima diskrecijske pravice 
oziroma ne odloča po prosti presoji, ampak le na podlagi 
zahteve pristojnega organa (sodišča, Ministrstva za obrambo, 
Ministrstva za notranje zadeve). 

Predlagatelj je v IV. in V. poglavju uredil varstvo osebnih 
podatkov v skladu z evropsko Konvencijo o varstvu osebnih 
podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Tako je 
taksativno predpisal, katere podatke je državljan dolžan nave- 
sti v vlogi za izdajo osebne izkaznice kot tudi vodenje in 
vzdrževanje evidenc s tega področja in uporabo osebnih 
podatkov. 

V prehodnih in končnih določbah je predlagatelj upošteval 
dejansko in pravno stanje, ki sedaj še dopušča uporabo 
osebne izkaznice na obrazcih Republike Slovenije in na 
obrazcih SFRJ. Predlagal je triletni rok za zamenjavo osebnih 
izkaznic, izdanih na obrazcih z oznako Republike Slovenije, in 
rok treh mesecev za zamenjavo osebnih izkaznic, izdanih na 
obrazcih SFRJ. Ocenjuje namreč, da gre zaradi predlagane 
spremembe narave osebne izkaznice za primeren čas, v kate- 
rem bodo lahko državljani Republike Slovenije zamenjali 
osebne izkaznice. 

Ker je izvedba tega zakona povezana s številnimi organizacij- 
skimi in tehničnimi rešitvami, je predlagatelj predvidel trime- 
sečni rok za uporabo tega zakona, kar predstavlja realni rok 
za izdajo izvršilnih predpisov in s tem implementacijo zakona. 

BELEŽKE: 
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BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

PREVZEMIH 

- EPA 1087 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 6. aprila 1995 
določila besedilo: 
- PREDLOG ZAKONA O PREVZEMIH, 
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 

določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 

- mag. Anton ROP, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Področje prevzemov v slovenski pozitivni zakonodaji ni ure- 
jeno. Prevzem družbe pomeni nakup takšnega deleža delnic 
določene družbe, da lahko prevzemnik preko skupščine del- 
ničarjev preglasuje ostale delničarje ter pomembno vpliva na 
odločitve glede vodenja družbe (kontrolni delež), ter lahko, ni 
pa nujno, prevzeto družbo pripoji prevzemni družbi ali družbi 
v lasti prevzemnika. Način in postopek združitve (spojitev in 
pripojitev) gospodarskih družb že ureja Zakon o gospodar- 
skih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94: členi 
510. - 535.), medtem ko o prevzemu gospodarskih družb ne 
govori. Odvisno od pravne ureditve v posameznih državah je 
mogoče prevzem določene družbe (ciljne družbe) izvesti 
z akumulacijo delnic z nakupi na organiziranem trgu ali 
z neposrednimmi posli. Lahko pa se prevzem izvede tudi 
z javno ponudbo za odkup delnic, ki je naslovljena nepo- 
sredno na delničarje, po ceni, višji kot je tržna, z določenim 
rokom za sprejem ponudbe ter navadno z vnaprej določenimi 
pogoji (tender offer). V svetu ponudniki razvijajo vedno nove 
ter vedno bolj agresivne načine, da opravijo nameravan prev- 
zem, »ciljne« družbe se poslužujejo vedno novih načinov 
obrambe pred prevzemom, čeprav so takšne zaščite navadno 
le način izboljšanja pogajalske pozicije nasproti prevzemniku. 
Najbolj učinkovit način prevzema družbe je gotovinski nakup 
(oziroma ponudba za odkup) vseh delnic z glasovalno pravico 
določene ciljne družbe, lahko pa je odkup financiran tudi 
z bančnimi krediti ali zadolževanjem z izdajo obveznic prev- 
zemne družbe. Nadalje je običajen tudi t.i. dvostopenjski 
(two-tier) prevzem večinskega deleža delnic ciljne družbe ter 
v naslednji fazi odkup delnic od manjšinskih delničarjev pod 
manj ugodnimi pogoji (squeeze-out). Ob pomanjkanju 
ustrezne regulacije prevzemov, ki bi določala, da mora biti 

ponudba za prevzem naslovljena na vse delničarje, so pri 
dvostopenjskem prevzemu manjšinski delničarji oškodovani 
ter v podrejenem položaju, kar lahko posledično povzroči 
nezaupanje v trg vrednostnih papirjev. Prevzeti je možno 
»javno družbo«, katere delnice kotirajo na organiziranem 
trgu, lahko pa je predmet prevzema tudi »zaprta družba«, 
katere delnice ni mogoče pridobiti na trgu, temveč nepo- 
sredno od imetnikov delnic. Razlika med obema vrstama 
prevzemov je predvsem v tem, da so pri javnih družbah 
večinoma podatki o poslovanju družbe javni, pri prevzemu 
zaprtih družb pa si mora prevzemnik podatke o ciljni družbi 
pridobiti na podlagi dogovora in pogajanj s prodajalcem. 
Javnost oziroma nejavnost podatkov o ciljni družbi vpliva tudi 
na ceno, po kateri bo prevzemnik kupil delnice. Cena je 
seveda bistveni dejavnik pri prevzemu. Pri analizi cene, po 
kateri bo prevzemnik kupil delnice ciljne družbe, ki kotirajo na 
trgu vrednostnih papirjev, je bistvenega pomena »tržna pre- 
mija«, saj v večini prevzemov cena ni enaka ceni na trgu. 
Tržna premija pomeni razmerje oziroma odstotek, za katerega 
cena za delnico presega tržno ceno delnice ciljne družbe 
neposredno pred objavo (ali govoricami) glede ponudbe za 
prevzem. Pod predpostavko relativno učinkovitega trga ozi- 
roma obstoja več potencialnih kupcev, tržna premija pred- 
stavlja kontrolno premijo. Razpon tržne oziroma kontrolne 
premije, ki jo plačajo prevzemniki, je v svetu dokaj širok - od 
20% do 110% nad tržno ceno ter jo navadno določajo kupci in 
ne delničarji, ki prodajajo delnice. Namreč kontrola upravlja- 
nja družbe ima svojo specifično ceno in v teoriji predstavlja 
sedanjo vrednost denarnih tokov, ki izhajajo iz kontrolnega 
položaja, kar je odvisno od vsake posamezne družbe. 

Prevzem se lahko opravi na več načinov in ne le sovražno, kot 
se včasih napačno pojmuje. Na splošno lahko prevzeme 
karakteriziramo kot prijateljske (friendly) ali sovražne 
(hostile), glede na način predloga prevzema, ti dve karakteri- 
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stiki pa predstavljata v svetu le nasprotna konca širokega 
spektra načinov prevzemov. 

Resnično »prijateljski- prevzem se začne s privatno in zaupno 
ponudbo upravi ciljne družbe ali le predsedniku uprave, 
odvisno od prejšnjih razmerij med prevzemno in ciljno 
družbo. Značilno za takšen način prevzema je tudi, da prev- 
zemnik dalj časa pred ponudbo ne kupuje delnic ciljne 
družbe, saj bi se lahko takšen nakup smatral kot »sovražno« 
dejanje. Prednost »prijateljskega« prevzema je, da ima prev- 
zemnik (navadno po sporazumu o zaupnosti in o prepovedi 
kupovanja delnic brez soglasja ciljne družbe) dostop do 
nejavnih podatkov glede ciljne družbe ter se lažje pogaja 
o morebitni združivi s ciljno družbo. Nadalje ima prevzemnik 
navadno možnost pogajanj o nadaljnji zaposlitvi ključnih 
delavcev ter uprave ciljne družbe, lažje se dogovori o nadalj- 
njem nakupu delnic, prepreči odtujitev pomembnega premo- 
ženja družbe in pd.. Na drugi strani pa ima takšen način 
glavno pomanjkljivost za potencialnega prevzemnika v tem, 
da vnaprej opozori upravo ciljne družbe o nameravanem 
prevzemu ter ji na ta način zagotovi dovolj časa, da pripravi 
ustrezne obrambne načine proti prevzemu ali celo najde 
ugodnejšega ponudnika. 

Pri »sovražnem« prevzemu prevzemnik kupuje oziroma javno 
ponudi v odkup delnice ciljne družbe brez kakršnega koli 
opozorila in sporazuma z upravo ciljne družbe. Najpomemb- 
nejša prednost takšnega načina prevzema je, glede na dej- 
stvo, da so manjšinski delničarji navadno pripravljeni sprejeti 
ponudbo, da uprava ne more vplivati na ponudbo in navadno 
tudi nima dovolj časa, da uporabi obrambne taktike proti 
prevzemu, ker bi se rada izognila prevzemu družbe, vsaj pod 
pogoji, ki so bili prvotno postavljeni. Na drugi strani je za 
prevzemnika glavna pomanjkljivost takšnega prevzema, da 
nima dostopa do ne-javnih informacij glede poslovanja ciljne 
družbe. 

Med prijateljskim in sovražnim načinom prevzema v tujini 
obstaja še širok spekter načinov prevzemov, znanih kot »med- 
vedji objem«. V takšnem primeru, podobno kot pri prijatelj- 
skem načinu prevzema, potencialni prevzemnik najprej da 
svojo ponudbo za prevzem neposredno ciljni družbi, s to 
razliko, da bo ponudbo v določenem roku javno objavil, 
vendar se obenem s ciljno družbo dogovori, da ne bo (tako 
kot v sovražnem prevzemu) na trgu kupoval delnic ciljne 
družbe, ne da bi obvestil upravo družbe ali celo, da bo delnice 
kupoval le s soglasjem ciljne družbe (stand stili agreement). 
Čeprav se lahko prevzemnik dogovori, da ne bo nadalje kupo- 
val delnic ciljne družbe, takšen način ni popolnoma »prijatelj- 
ski«, ker bodo zaradi javne objave namena prevzema borzni 
posredniki navadno začeli kupovati delnice ciljne družbe (da 
bi jih kasneje dražje prodali) ter tako dvignili ceno delnic do 
ali celo preko ponujene cene za prevzem. Takšna koncentra- 
cija delnic pri špekulantih tudi poveča možnost prevzema, saj 
lahko (drug) potencialni prevzemnik odkupi delnice od borz- 
nih posrednikov. Nadalje lahko prevzemnik hkrati javno 
objavi, da bo v kratkem dal javno ponudbo za prevzem ter 
o tem obvesti tudi upravo ciljne družbe, s čemer prevzemnik 
izključi možnost pogajanj o umiku namere za ponudbo za 
prevzem. 

Prevzemov družb v Sloveniji trenutno še ne poznamo v obliki, 
kot jih poznajo v državah z razvitim trgom vrednostnih papir- 
jev, vendar je pričakovati, da se bo s procesom privatizacije, 
ko se bo povečalo število delniških družb, ki bodo izdale 
prenosljive delnice, število prevzemov podjetij bistveno pove- 
čalo, predvsem zaradi t.i. konsolidacije lastništva družb kot 
druge faze lastninjenja podjetij, ki bo sledila prvi fazi lastni- 
njenja oziroma razdelitvi ( ali prodaji) delnic večinoma med 
razpršene lastnike, ki smo ji trenutno priča v Sloveniji. V Slo- 
veniji trenutno obstaja približno 1000 delniških družb, od 
katerih je 38 tako imenovanih javnih delniških družb, ki so 
izvedle postopek javne ponudbe delnic (in pridobile dovolje- 
nje Agencije za trg vrednostnih papirjev za javno ponudbo), 
kar pomeni, da so te delnice prosto prenosljive na sekundar- 
nem trgu vrednostnih papirjev. Slovenski trg vrednostnih 
papirjev spada med t.i. razvijajoče se trge, iz razloga relativno 
majhnega števila delniških družb, s katerimi se lahko javno 

(neomejeno) trguje, ter posledično majhne likvidnosti in glo- 
bine (tržne kapitalizacije) trga. Kot je bilo že omenjeno, se bo 
ta trg nedvomno razvil z zaključkom postopkov po Zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, ko se bo bistveno 
povečalo število delniških družb, s katerih delnicami bo 
mogoče prosto trgovati na trgu vrednostnih papirjev. Od 503 
podjetij (podatki z 16.1.1995), katerim je bil na Agenciji Repu- 
blike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo odobren 
program lastninskega preoblikovanja se je za kombinacijo 
lastninjenja z vključitvijo javne prodaje delnic odločilo 69 
podjetij, kar pomeni 17,18% razdelitve družbenega kapitala 
v odobrenih programih v skupnih zneskih. V obdelavi pri 
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo je še 826 programov lastninskega preoblikovanja in če bo 
odstotek javnih prodaj enak kot pri prvih 503 podjetjih, bo to 
pomenilo dodatnih 113 delniških družb s prosto prenosljivimi 
delnicami na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev. To med 
drugim seveda pomeni, da je na sekundarnem trgu vrednost- 
nih papirjev mogoče kupiti (tudi s strani tujih oseb) do 100% 
delnic posamezne delniške družbe oziroma prevzeti družbo, 
brez kakršnega koli posebnega postopka in nadzora, oziroma 
pridobiti kontrolni delež pri upravljanju družbe. 

Glavni razlog za pravno ureditev sekundarnega trga vrednost- 
nih papirjev ter s tem tudi prevzemov delniških družb je 
pomanjkanje potrebnih informacij na tem trgu oziroma 
dostopnost do informacij, ki so investitorjem potrebne za 
oceno potencialne investicije. Na primer managerji podjetij 
ter osebe, ki poslujejo na finančnem trgu, imajo pogosto 
dostop do informacij, ki niso na voljo širši javnosti. Tako na 
nereguliranem trgu obstoji možnost, da bodo navadni investi- 
torji ter manjšinski delničarji v primeru prevzema oškodovani 
nasproti tistim, ki imajo dostop do »nejavnih informacij«. 
Takšna podrejenost večine investitorjev lahko povzroči 
pomanjkanje zaupanja javnosti v trg vrednostnih papirjev, kar 
bi seveda pomenilo tudi manjšo ponudbo kapitala oziroma 
manjše povpraševanje po vrednostnih papirjih ter na ta način 
zmanjšan pomen trga vrednostnih papirjev v ekonomskem 
sistemu, tudi v smislu trga za pridobitev kontrole upravljanja 
družb preko prevzemov. Problem dostopnosti informacij je 
bistveno manjši, če so družbe, katerih vrednostni papirji so 
predmet javnega trgovanja, dolžne javno objavljati podatke 
glede svojega pravnega statusa, finančnega položaja in 
poslovanja ter vse ostale podatke, ki bi lahko vplivali na ceno 
vrednostnega papirja, in ki bodo vsem investitorjem omogo- 
čile primerjavo med različnimi družbami. Zakon o trgu vred- 
nostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) že ureja postopek 
razkritja podatkov javnosti na primarnem trgu (prospekt za 
javno ponudbo vrednostnih papirjev) ter v določeni meri tudi 
na sekundarnem trgu (prospekt za kotacijo na borzi, poroča- 
nje o pridobitvi pomembnejših deležev v družbah, katerih 
delnice kotirajo na borzi). Z nadaljnjim razvojem trga vred- 
nostnih papirjev ter povečano možnostjo prevzemanja družb 
pa je poleg zagotovitve pravne varnosti pri transakcijah 
v zvezi s prevzemi družb zaradi zgoraj omenjenih razlogov 
potrebno z zakonom razširiti dolžnost razkritja podatkov ter 
urediti postopek javne objave podatkov tudi na področju 
prevzemov družb, ki je trenutno še popolnoma neurejeno. 
Glavni razlog za pravno ureditev tega področja torej ni omeje- 
vanje podjetniške svobode ali omejevanje učinkovitih eko- 
nomskih oziroma poslovnih kombinacij ter s tem zaviranje 
razvoja tržne ekonomije, temveč zagotovitev integritete trga 
vrednostnih papirjev preko zaščite malih investitorjev ozi- 
roma manjšinskih delničarjev z uvedbo zakonske dolžnosti 
javne objave podatkov na tistih segmentih trga vrednostnih 
papirjev, kjer po pozitivni zakonodaji to še ni predpisano, je 
pa potrebno. Nova zakonodaja na področju prevzemov tudi 
ne sme zavirati omenjenega procesa konsolidacije razprše- 
nega lastništva družb po zaključeni prvi fazi lastninjenja niti 
takšnega procesa olajševati, temveč le postaviti pravila obna- 
šanja pri transakcijah v zvezi s pridobitvijo kontrole nad 
upravljanjem družb. 

Poleg domačih oseb, ki bodo z razvojem trga možni prevzem- 
niki družb (družbe, skladi, banke, zavarovalnice...), se bodo 
kot prevzemniki družb pojavile tudi tuje pravne ali fizične 
osebe, ki omenjene načine prevzemov poznajo iz lastnega 
okolja. Ker tuja vlaganja lahko predstavljajo enega od^ 
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pomembnih dejavnikov gospodarske rasti, še posebej, če 
preko njih domača podjetja pridobijo novo tehnologijo, nove 
trge in potreben kapital za razvoj, je takšnim tujim vlagateljem 
z novim zakonom o prevzemih potrebno zagotoviti nacionalni 
tretma. 

Dolžnost razkritja podatkov ter pravila postopka v zvezi 
z prevzemi ter s tem posledično določitev poštene in primerne 
cene za nakup delnic slovenskih družb mora veljati tako za 
domače kot tudi za tuje osebe. Zato je nadaljnji razlog za 
sprejem takšnega zakona tudi zaščita pred nezaželenimi 
sovražnimi prevzemi s strani tujih oseb, ki bi v času tranzicije 
nenadzorovano prevzemale slovenska podjetja in bi lahko 
tako prihajalo do razprodaje slovenskega premoženja. Po 
drugi strani pa je mednarodno primerljiva ureditev postopkov 
prevzemov družb nujno potrebna za spodbuditev dobrovernih 
tujih vlaganj, ki so potrebna za pospešitev gospodarske rasti, 
saj tuji vlagatelji navadno ne zaupajo trgom brez urejenih 
pravil poslovanja. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj zakona je varstvo investitorjev na trgu vrednost- 
nih papirjev ter zaščita manjšinskih delničarjev v primeru 
prenosa kontrolnega deleža z nakupom delnic delniške 
družbe na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ter na ta 
način (skupaj z ostalo regulativo sekundarnega trga) zagoto- 
vitev integritete trga. Predlog zakona upošteva potencialni 
pozitivni vpliv prevzemov na ekonomski razvoj, kot naprimer: 

- povečanje racionalizacije poslovanja in zmanjšanje števila 
podjetij, ki lahko učinkoviteje poslujejo; 
- vpeljevanje nove tehnologije in znanja; 
- imenovanje nove in navadno boljše upravljalske strukture 
v podjetjih; 
- vzpodbuditev upravljalcev družb, da z uspešnim poslova- 
njem vzdržujejo maksimalno ceno delnic na trgu, saj so 
v nasprotnem primeru bolj izpostavljeni sovražnemu prev- 
zemu; 
- povečanje zaupanja investitorjev v trg kapitala, če so prev- 
zemi ustrezno regulirani in če je bilo določeno število prevze- 
mov že uspešno izvedeno; 
- zagotavljanje alternativnih virov investiranja, 

ter ne ureja tega področja restriktivno, tako da bi omenjene 
pozitivne učinke kakorkoli omejeval ali omejeval konkurenco 
na trgu, s tem da bi ščitil neučinkovit management, namesto 
da bi le-ta odstopil svoje mesto tistim, ki bodo bolj sposobni 
ustvarjati dobiček in ga distribuirati delničarjem. Nasprotno je 
cilj zakona torej v zagotovitvi podatkov, ki so pomembni 
delničarjem za sprejetje pravilne odločitve glede sprejetja 
ponudbe za prevzem, v vzpostavitvi osnovne pravičnosti in 
pravne varnosti pri transakcijah v zvezi s prevzemom družbe 
ter posledično v zagotovitvi relativno poštene cene za odkup 
delnic ter preprečitvi nekompetentnemu managementu 
družbe, da bi ščitil svoje lastne interese v škodo interesov 
delničarjev. 

Zakon zato temelji na štirih glavnih načelih: 

a) enako obravnavanje vseh delničarjev; 
b) zaveza za prevzem (če velikost kontrolnega deleža preseže 
z zakonom določen prag); 
c) dolžnost razkritja podatkov; 
d) omejitve določenih obrambnih dejanj, ki bi preprečevale 
prevzem. 

a) Načelo enakega obravnavanja vseh delničarjev pomeni, da 
mora biti pri prevzemu odkup delnic ponujen vsem delničar- 
jem določene družbe pod enakimi pogoji (cena, rok za spre- 
jem, plačilni pogoji in pd.) ter da so vse potrebne informacije 
za odločitev na voljo vsem delničarjem, in ne le »insiderjem«. 
Poleg tega zaradi zaščite manjšinskih delničarjev ter prepre- 
čitve špekulativnih ponudb za odkup delnic, to načelo zago- 
tavlja, da je prevzemnik pripravljen oziroma zakonsko zave- 
zan odkupiti delnice od vseh delničarjev, ki sprejmejo 
ponudbo za odkup, in tako ne postavlja nekaterih delničarjev 
v privilegiran položaj. 

b) Bistveno načelo zakona je zahteva, da kadarkoli ima dolo- 
čena oseba (ali povezana skupina oseb, ki skupno delujejo) 
v lasti več kot z zakonom določen najmanjši odstotek delnic 
posamezne družbe, ki mu zagotavljajo pravico do upravljanja 
družbe, je zavezana dati ponudbo za odkup delnic vsem 
ostalim delničarjem, pod enakimi pogoji - t.i. obvezni prev- 
zem (mandatory bid). Načelo zaveze za prevzem je bistveni 
pogoj za varstvo investitorjev oziroma manjšinskih (ali 
»ne-kontrolnih«) delničarjev. To varstvo pomeni predvsem, 
da imajo manjšinski delničarji, če menijo, da bo novi večinski 
lastnik družbe upravljal družbo v nasprotju z njihovimi inte- 
resi, možnost »zapustiti« ciljno družbo oziroma odtujiti del- 
nice istočasno z delničarji, ki imajo kontrolni delež, in v katere 
so morda manjšinjski delničarji do sedaj zaupali. To načelo je 
tesno povezano z načelom enakega obravnavanja vseh delni- 
čarjev, predvsem glede cene, po kateri bo prevzemnik odkupil 
delnice, saj so z uveljavitvijo tega načela prav tako kot kon- 
trolni delničar tudi manjšinski delničarji upravičeni do »kon- 
trolne premije«, ki jo plača prevzemnik. Načelo zaveze za 
ponudbo za prevzem torej med drugim preprečuje, da bi bil 
večinski delničar - prodajalec privilegiran pri pridobitvi pre- 
mije nad tržno ceno. Bistvena pri tem načelu je tudi določitev 
odstotka lastništva delnic, ki je pogoj za obvezno ponudbo za 
prevzem. Formalno sicer pomeni večinski delež v delniški 
družbi lastništvo 50% delnic s pravico glasovanja, vendar 
v primeru razpršenega lastništva (kar je običajno pri »javnih« 
delniških družbah z delnicami na organiziranem trgu) kon- 
trolni delež ne pomeni le večinski delež, temveč je možno 
obvladovati upravljanje družbe z bistveno manjšim lastniškim 
deležem. Poleg omenjenega ima to načelo tudi namen 
posredno pritegniti čim več t.i. zaprtih (večjih) delniških družb 
z omejeno prenosljivimi delnicami (predvsem delniške 
družbe, ki so se lastninsko preoblikovale), da pridobijo dovo- 
ljenje za nadaljnjo javno ponudbo in s tem dovoljenje za 
trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 

c) Zagotovitev načela obveznega razkritja podatkov je pred- 
vsem pomembna zaradi preprečitve nastanka t.i. informacij- 
ske asimetrije na trgu vrednostnih papirjev in s tem zmanjša- 
nje učinkovitosti trga, ter zaradi zmanjšanja možnosti trgova- 
nja na podlagi notranjih informacij. Načelo zagotavlja, da so 
vsem delničarjem zagotovljene enake informacije, ki so 
potrebne, da bi lahko izoblikovali ustrezno odločitev glede 
prodaje svojih delnic prevzemniku. 

d) Načelo omejevanja določenih dejanj ali poslov, ki bi nepo- 
šteno ovirala potek prevzema, potem ko se je že začel izvajati, 
ima namen preprečiti predvsem upravi ciljne družbe določene 
posle ali dejanja izven obsega normalnega poslovanja 
družbe, ki imajo edini namen ovirati postopek ponudbe za 
prevzem. Cilj, ki ga želi doseči zakon z uveljavitvijo takšnega 
načela, je torej preprečiti manipuliranje z manjšinskimi delni- 
čarji ter jim zagotoviti objektivne okoliščine za sprejem ali 
zavrnitev ponudbe za odkup njihovih delnic. Interesi uprave 
oziroma managementa družbe so pri spremembi kontrolnega 
lastnika družbe (še posebej, če prevzemnik pridobi takšen 
delež, da ima preko nadzornega sveta ali neposredno mož- 
nost imenovati nove člane uprave) v mnogočem različni od 
interesov delničarjev, bodisi da je to osebni finančni interes, 
prestiž in pd.. Zato je v zakonu potrebno omejiti dejanja, ki 
sicer imajo namen ohraniti obstoječega kontrolnega lastnika, 
vendar le iz subjektivnih razlogov. Temeljno vodilo pri upošte- 
vanju tega načela je, da je delniška družba v lasti delničarjev 
in le ti lahko končno odločajo o bodočnosti družbe. Zato 
morajo biti omenjena »obrambna« dejanja dovoljena le 
s soglasjem skupščine delničarjev. 

Vsa omenjena načela so vsebovana tudi v osnutku Direktive 
Evropske skupnosti št. 90/C 240/09 z dne 14. 9. 1990. Poleg 
omenjenih načel zakon temelji tudi na drugih načelih (ki so 
tudi vsebovana v omenjeni direktivi), kot so: 

- zagotovitev ustreznega roka. ki je potreben za oblikovanje 
odločitve glede sprejema ponudbe za prevzem; 
- preprečitev ustvarjanja napačnih cen na trgu vrednostnih 
papirjev; 
- zagotovitev nemotenega poslovanja ciljne družbe med in 
po ponudbi za prevzem; 
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- možnost konkurenčne ponudbe za prevzem s strani tretje 
osebe; 
- seznanjenje delavcev ciljne družbe glede ponudbe za prev- 
zem in namenov prevzemnika glede bodočega upravljanja 
prevzete družbe. 

3. POGLAVITNE REŠITVE 

Zakon o prevzemih kot splošni zakon celovito in sistemsko 
ureja področje prevzemov družb v Republiki Sloveniji, tako 
s strani domačih kot tudi tujih pravnih in fizičnih oseb, ter se 
bo uporabljal za delnice družb, ki so izvedle javno ponudbo 
delnic ter pridobile dovoljenje Agencije za trg vrednostnih 
papirjev za javno ponudbo. Delnice teh družb so prosto pre- 
nosljive na trgu vrednostnih papirjev. Omejeno prenosljive 
delnice niso predmet zakona, saj je zaradi njihove narave 
same (omejena prenosljivost ali neprenosljivost) bistveno 
težje ali nemogoče opraviti prevzem. Zakon posebej ureja 
ponudbo za odkup (prevzem) delnic, izdanih na podlagi 
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, predvsem 
zaradi specifičnega načina pridobitve takšnih delnic (z last- 
ninskimi certifikati) ter bolj striktnega zagotavljanja načela 
določitve pravične cene v ponudbi vrednostnih papirjev, pred- 
vsem zaradi predpostavke, da osebe, ki so postale delničarji 
v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij, nimajo ena- 
kega odnosa do delnic in »svoje« delniške družbe, kot če bi 
v delniško družbo oziroma nakup delnic investirali denarna 
sredstva. 

Zakon bo določal t.i. obvezno javno ponudbo za odkup (man- 
datom take-over bid, kot ga poznajo ureditve vseh držav 
Evropske skupnosti), to je dolžnost osebe, ki pridobi kontrolni 
paket delnic s pravico upravljanja (25%) določene družbe 
(ciljna družba), da po zakonsko predpisanem javnem 
postopku ponudi v odkup delnice tudi od vseh ostalih delni- 
čarjev. Javno ponudbo za odkup vseh delnic določene družbe 
lahko da tudi oseba, ki še ni presegla zakonsko določenega 
praga lastništva delnic, kar je v svetu večinoma v navadi pri 
prevzemih. Z določitvijo obvezne ponudbe za prevzem želi 
zakon uveljaviti vse prednosti javne ponudbe: popolno raz- 
kritje podatkov, transparentnost transakcij, enako obravnava- 
nje delničarjev ter pošteno poslovanje na trgu vrednostnih 
papirjev. Zakon razširja zavezo za javno ponudbo za odkup 
tudi na skupino oseb, ki sporazumno delujejo tako, da dejan- 
sko izvršujejo kontrolo nad upravljanjem posamezne družbe, 
ne da bi posamezno imeli v lasti kontrolni delež. Zaveza za 
ponudbo za odkup mora veljati tudi za osebe, ki nimajo 
neposredno v lasti kontrolnega deleža delnic z glasovalno 
pravico, praktično pa lahko upravljajo družbo (delnice v lasti 
odvisnih družb, uresničevanje glasovalne pravice preko 
zastopnikov, klubov delničarjev in pd.). 

Nadalje zakon ureja postopek v zvezi s ponudbo za odkup. 
Postopek velja tako za prevzemnika, ki bo zavezan za odkup 
(preseganje praga 25%), kot tudi za ponudbo za odkup, za 
katero se odloči prevzemnik, ki še nima kontrolnega deleža. 
Zaradi lažjega ugotavljanja morebitnega trgovanja na podlagi 
notranjih informacij mora potencialni prevzemnik o svoji 
nameri nemudoma obvestiti Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev, ki bo pristojna za nadzor nad potekom javne 
ponudbe za odkup, organ, pristojen za varstvo konkurence 
ter tudi upravo ciljne družbe. Agenciji za trg vrednostnih 
papirjev zakon daje pooblastilo, da od potencialnega prev- 
zemnika zahteva, da se v najkrajšem možnem času natančno 
izjasni, ali bo dal javno ponudbo za odkup vseh delnic ali ne. 
Takšna urediitev ima namen preprečiti ustvarjanje nestabilnih 
cen na trgu vrednostnih papirjev, ki lahko nastanejo na pod- 
lagi nepreverjenih govoric o morebitnem prevzemu. 

V nadaljevanju postopka zakon predvideva obvezno javno 
objavo prospekta za odkup, ki ima naravo ponudbenega 
dokumenta za zagotovitev vseh informacij delničarjem ciljne 
družbe, ki so potrebne za njihovo racionalno odločitev o spre- 
jemu ponudbe. Prospekt za odkup mora vsebovati podatke 
o statusnih vprašanjih in pravnem položaju, finančnem poslo- 
vanju in poslovnih možnostih ter namenih tako prevzemnika 
kot tudi ciljne družbe. Poleg tega mora vsebovati tudi 
podrobno vsebino same ponudbe za odkup. 

Za ponudbo za odkup zakon predvideva dovoljenje Agencije 
za trg vrednostnih papirjev. Agencija bo izdala dovoljenje, če 
bo ugotovila, da prospekt vsebuje vse podatke, ki jih določa 
zakon, če je ponudba za odkup sestavljena v skladu z zako- 
nom ter če so zagotovljena sredstva za izvedbo uspešne 
ponudbe za odkup. Agencija nima pravice, da presoja samo 
vsebino (ceno, pogoje, namen in pd.) ponudbe za odkup. 

Zakon bo določal tudi aktivno vlogo uprave ciljne družbe 
v zvezi s ponudbo za odkup. Uprava ima lahko zelo različne 
interese od interesov delničarjev, ter obstaja možnost, da se 
ločeno in neposredno pogaja s prevzemnikom glede ponudbe 
za prevzem oziroma glede pogojev prevzema, kjer lahko 
zastopa subjektivne interese. Zato je smotrno, da uprava 
razkrije svoje mnenje in morebitne dogovore v zvezi 
s ponudbo za odkup, obenem pa javnosti (oziroma svojim 
delničarjem) zagotovi tudi mnenje neodvisnega finančnega 
strokovnjaka glede cene v ponudbi, ki je seveda bistveni 
element in kriterij za odločitev glede ponudbe za odkup. 

Ker med postopkom za prevzem oziroma med trajanjem 
ponudbe za odkup trgovanje z vrednostnimi papirji, na katere 
se nanaša ponudba, ne bo zaustavljeno in bi prevzemnik 
lahko trgoval s takšnimi vrednostnimi papirji na podlagi 
notranjih informacij ali dodatno akumuliral delež vrednostnih 
papirjev ter na trgu določene delničarje privilegirano obrav- 
naval, prevzemnik ne sme kupovati takšnih vrednostnih papir- 
jev na odprtem trgu, razen če takšno trgovanje predhodno 
javno najavi. Vendar so tudi v primeru predhodne najave vsi 
delničarji upravičeni do prodaje svojih delnic po morebitni 
višji ceni, ki bi jo prevzemnik plačal na trgu. 

V skladu z evropskim konceptom ureditve prevzemov družb 
zakon zaradi konflikta interesov managementa ciljne družbe 
in njenih delničarjev omejuje management ciljne družbe v t.i. 
obrambnih dejanjih pred prevzemom, po tem ko je namen 
prevzema že najavljen ciljni družbi. Namreč glavna bojazen 
obstoječih kontrolnih delničarjev in managementa družbe 
v primeru prevzema je pred kupcem kontrolnega deleža, 
katerega prvi ukrep po uspešnem prevzemu je navadno uper- 
jen v zmanjšanje moči obstoječega managementa. Zato 
zakon predvideva odobritev skupščine delničarjev za vsa 
dejanja oziroma posle uprave, ki bi imela namen ovirati nor- 
malen potek ponudbe za odkup. 

V zvezi s prevzemi zakon nadalje dovoljuje t.i. konkurenčno 
ponudbo za odkup, ki jo da tretja oseba med trajanjem 
prvotne ponudbe za odkup. S tem zakon dovoljuje avkcijski 
sistem prevzema in na ta način višanje cene, po kateri lahko 
delničarji prodajo svoje delnice najboljšemu ponudniku. Tudi 
za konkurenčno ponudbo za odkup veljajo vsa zakonska 
pravila kot za prvo ponudbo. 

Za nadzor nad izvajanjem ponudbe za odkup zakon določa 
Agencijo za trg vrednostnih papirjev. Značilnost postopka 
nadzora so relativno kratki roki za odločanje Agencije, saj je 
izvedba prevzema odvisna od razmer na trgu vrednostnih 
papirjev, ki se lahko dnevno spreminjajo. Pri določenih odlo- 
čitvah je pristojnost odločanja prenešena s strokovnega sveta 
Agencije neposredno na direktorja Agencije, prav tako zaradi 
potrebe bo hitrejšem in učinkovitejšem odločanju o zadevah 
v zvezi s ponudbo za odkup. 

V zadnjem delu zakon vsebuje posebne določbe, ki se nana- 
šajo na prevzem podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala. 

4. PRIMERJALNI PREGLED NEKATERIH TUJIH UREDITEV 

V večini evropskih ureditev je osrednje vprašanje pridobitve 
kontrolnega deleža v delniški družbi, s katere delnicami se 
trguje na borzi ali izvenborznem organiziranem trgu vrednost- 
nih papirjev, rešeno tako, da mora pridobitelj takšnega deleža 
ponuditi v odkup vse ali del preostalih delnic. Ureditve se 
v glavnem razlikujejo po velikosti deleža, ki povzroči obvez- 
nost ponudbe za odkup vseh delnic, v odstotku delnic, ki 
morajo biti pridobljene, ter po določitvi cene v ponudbi za 
odkup. Večina jurisdikcij določa obvezno ponudbo za odkup 
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(mandatory bid) ob pridobitvi točno določenega odstotka 
delnic - prekoračitev takšnega odstotka pomeni predpo- 
stavko, da pridobitelj izvršuje kontrolo nad upravljanjem del- 
niške družbe. V nekaterih ureditvah se lahko pridobitelj 
izogne obveznosti ponudbe, če dokaže, da ima drug delničar 
v lasti večji odstotek delnic, da je kontrolni delež le prehod- 
nega značaja ter v primerih »neprostovoljnega prevzema« kot 
na primer pridobitev z dedovanjem, darilom in pd.. Ureditev 
obvezne ponudbe za odkup ima poseben pomen v državah, 
kjer trg glede obvladovanja korporacij deluje na način pre- 
nosa kontrolnih deležev med večjimi delničarji, raje kot pa 
preko odkupa od malih delničarjev in pomeni odgovor na 
neenako obravnavanje delničarjev tako pri sistematičnem 
kupovanju delnic na trgu kot pri privatnih transakcijah pre- 
nosa kontrolnega deleža. 

Od vseh držav Evropske skupnosti so pravila glede prevze- 
mov družb najbolj natančno strukturirana in najobsežnejša 
v VELIKI BRITANIJI. Prevzeme ureja City Takeover Code, ki 
nima narave zakona, temveč ima naravo kodeksa obnašanja 
udeležencev na trgu vrednostnih papirjev, uporablja pa se za 
prevzeme delniških družb, katerih delnice kotirajo na borzi ali 
izvenborznem trgu ter izjemoma tudi za »zaprte« družbe. 
Kodeks temelji na več splošnih načelih, kot so enako obravna- 
vanje vseh delničarjev, zagotovitev vseh potrebnih informacij, 
prepoved upravi ciljne družbe, da ovira prevzem ali zanika 
delničarjeve pravice do odločitve glede ponudbe, ter kot 
najpomembnejše načelo, zahteva po obvezni ponudbi (man- 
datom offer) za odkup vseh delnic s strani osebe, ki pridobi 
kontrolni delež določene družbe. Kontrolni delež pomeni 30% 
ali več delnic, ki zagotavljajo glasovalno pravico. Obvezna 
ponudba je nepogojna, razen pogoja, da mora biti rezultat 
ponudbe lastništvo vsaj 50% delnic z glasovalno pravico 
ciljne družbe. Plačilo za delnice je lahko le denar. V skladu 
s kodeksom je možna tudi neobvezna splošna ponudba za 
prevzem (general offer), za katero veljajo vsa pravila Kodeksa, 
s tem da je lahko splošna ponudba vezana na različne pogoje, 
za delnice ciljne družbe pa so lahko ponujeni tudi vrednostni 
papirji. V praksi do obvezne ponudbe pride izjemno redko, 
prevzemnik navadno ne čaka, da preseže 30% prag in je 
zavezan k ponudbi za odkup s strožjimi pogoji. Tako Kodeks 
kot tudi Zakon o družbah (Companies Act 1965) za primer 
določitve obvezne splošne ponudbe nadalje določata, da se 
osebe, ki »skupno delujejo« na podlagi pogodbe ali formal- 
nega kot tudi neformalnega sporazuma (acting in concert) 
tretirajo kot ena oseba. Kodeks zahteva obsežno objavo 
različnih informacij glede prevzemov: objava nameravanega 
prevzema, objava trdne namere za ponudbo za odkup delnic, 
razkritje informacij o trgovanju z delnicami ciljne družbe, 
predvsem pa prospekt za prevzem. Prospekt za prevzem mora 
izpolnjevati izredno stroge standarde ažurnosti in popolnosti 
podatkov tako glede prevzemnika kot ciljne družbe, poleg 
tega Kodeks predpisuje strogo odgovornost direktorjev prev- 
zemnika in ciljne družbe za podatke v prospektu. Roki za 
ponudbo začnejo teči od dneva objave trdne namere za 
ponudbo. Prospekt za prevzem mora biti objavljen ali poslan 
vsem delničarjem 28 po objavi trdne namere za ponudbo, 
ponudba pa mora biti odprta najmanj 28 dni in največ 60 dni 
z avtomatičnim podaljšanjem roka za 14 dni, če se je izpolnil 
pogoj zadostnega števila sprejemov ponudbe ali če pride do 
konkurenčne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe. Uprava 
ciljne družbe je glede ponudbe za odkup dolžna pridobiti 
kompetentno mnenje neodvisnega finančnega svetovalca ter 
je omejena v »obrambnih dejanjih« proti prevzemu, razen če 
takšna dejanja odobri skupščina delničarjev ciljne družbe. Za 
nadzor je pooblaščen »samo - regulativen« državni organ 
(Panel on Takeovers and Mergers), ki lahko javno objavi 
kršitve Kodeksa, poleg tega je pooblaščena tudi Agencija za 
trg vrednostnih papirjev (Securities Investment Board), da 
finančnim svetovalcem prepove svetovanje osebam, ki so 
kršile Kodeks. 

V NEMČIJI ne obstajajo zakonsko določena pravila glede 
prevzemov delniških družb, temveč le priporočila Komisije 
strokovnjakov nemške borze iz leta 1979 (ki so v praksi de 
facto obvezna, saj se jih držijo vse nemške banke, brez katerih 
prevzem v Nemčiji ni mogoč), ki pa v praksi nimajo velikega 
pomena, saj so prevzemi z javno ponudbo za odkup v Nemčiji 

sila redki. Namreč v Nemčiji so korporacije večinoma organi- 
zirane kot družbe z omejeno zavezo (približno 400.000), delni- 
ških družb je le 2700, od katerih je manj kot 100 takšnih 
s široko razpršenim lastništvom in katerih delnice kotirajo na 
borzi. Pri morebitni javni ponudbi za prevzem ima borza 
pravico odločati o nadaljni kotaciji na borzi, prevzemnik mora 
enako obravnavati vse delničarje ciljne družbe, ni potrebno 
da se ponudba nanaša na 100% delnic ciljne družbe. Obvezne 
ponudbe za odkup delnic v primeru nakupa kontrolnega 
deleža pa nemška ureditev ne pozna. Prevzemi se tako opra- 
vijo večinoma preko privatno dogovorjenih transakcij ali 
neposredno od državnega lastnika (Treuhandanstalt) v pri- 
meru privatizacije družb iz bivše Vzhodne Nemčije. 

V FRANCIJI je za nadzor in regulacijo prevzemov družb 
pristojna vladna komisija za nadzor na trgom vrednostnih 
papirjev (Commission des Operations de Bourse - COB). Po 
reformi pravne ureditve trga vrednostnih papirjev leta 1989 je 
Zakon o transparentnosti trga kapitala pooblastil COB, da 
izda pravila glede prevzemov družb. Pravila COB (Regulation 
89-03) temeljijo na glavnih načelih, kot so enako obravnava- 
nje vseh delničarjev, zagotovitev nemotenega poslovanja 
ciljne družbe med postopkom ponudbe, obvezna ponudba za 
odkup 100% delnic z glasovalno pravico v primeru pridobitve 
33.33% ali 50% delnic družbe, ki kotira na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev. Ponudba je lahko za denar (offre 
publique d achat), za vrednostne papirje (offre publique d ec- 
hange) ali kombinacija obeh. Vsaka ponudba, najsi bo 
obvezna ali ne, mora biti dana za vse preostale delnice ciljne 
družbe. Le neobvezna ponudba je lahko vezana na pogoj, da 
ponudbo sprejme določeno število ali odstotek delničarjev, 
da se ponudba šteje za uspešno. Za ponudbo za prevzem ter 
prospekt je potrebno soglasje pristojnega organa borze. Ko je 
zahteva za soglasje vložena, nameravane ponudbe ni več 
mogoče preklicati. Pravila tudi dokaj natančno urejajo pre- 
sumpcijo povezanega delovanja v zvezi z dolžnostjo obvezne 
ponudbe za prevzem družbe. Tako se med drugim štejejo za 
povezane osebe tudi vse osebe, ki sklenejo pogodbo (ni nujno 
pisno), z namenom pridobiti delnice z glasovalno pravico 
ciljne družbe, ali pogodbo o skupnem izvrševanju glasovalne 
pravice z namenom oblikovanja skupne politike upravljanja 
družbe. Pravila glede javne ponudbe za prevzem veljajo tako 
za domače kot za tuje prevzemnike. Vendar je v primeru 
direktnih tujih investicij potrebna še notifikacija (ES rezidenti) 
ali soglasje (ne-rezidenti ES) Ministrstva za ekonomijo. Za 
direktno tujo investicijo se šteje pridobitev več kot tretjine 
osnovnega kapitala družbe, ki ne kotira na organiziranem 
trgu, ali pa več kot 20% osnovnega kapitala družbe, s katere 
delnicami se trguje na organiziranem trgu kapitala (borza, 
izven-borzni trg). 

Na NIZOZEMSKEM je ob pomanjkanju vladne regulative na 
področju prevzemov pravno vrzel leta 1975 zapolnil Socialni 
in Ekonomski Svet (sestavljen iz predstavnikov vlade, deloda- 
jalcev in sindikatov) s Kodeksom o prevzemih (SER Fusie 
Code), ki se nanaša na postopek javne ponudbe za odkup 
delnic družb, s katerimi se trguje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev. Pravila Kodeksa so procesne narave in 
ne urejajo ekonomskih in političnih učinkov prevzemov. 
Glavni namen prvega poglavja Kodeksa je zagotovitev ena- 
kega obravnavanja vseh delničarjev ciljne družbe, zagotovitev 
ustreznih informacij glede ponudbe, prevzemnika in ciljne 
družbe, obvezna aktivna vloga uprave ciljne družbe, zagotovi- 
tev pravične cene za odkup delnic in pd.. Kodeks pozna tri 
vrste ponudbe za prevzem: 

- ponudba za odkup vseh delnic določene družbe po fiksni 
ceni - trdna ponudba; 

- ponudba za odkup do 30% vseh delnic - delna ponudba; 

- ponudba za odkup do 30% vseh delnic po ceni, ki jo 
določijo prodajalci delnic (»mehka« ponudba). 

Kodeks posredno določa obvezno ponudbo za odkup vseh 
delnic s tem, da prepoveduje nadaljnje nakupe delnic ose- 
bam, ki imajo v lasti do 30% delnic z glasovalno pravico 
določene delniške družbe. Javna objava glede ponudbe za 
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prevzem in obvestilo upravi ciljne družbe morata biti oprav- 
ljena že v zgodnji fazi prevzema. Javna objava in obvestilo 
morata vsebovati predvsem motive za prevzem, namene po 
opravljenem prevzemu, ceno v ponudbi ter način financiranja 
nakupa delnic. Kodeks nadalje podrobno ureja poročanje 
o pridobivanju delnic s strani prevzemne in ciljne družbe, 
njihovih članov uprave in z njimi povezanih oseb. Za nadzor 
nad ponudbo za prevzem je pristojna posebna komisija, usta- 
novljena v okviru Socialnega in Ekonomskega Sveta, ki med 
drugim preverja vsebino javnih objav dokumentov v zvezi 
s prevzemom. Posebnost Nizozemske ureditve je drugo 
poglavje Kodeksa, ki dokaj podrobno ureja zaščito delavcev 
ciljne družbe v primeru prevzema. Med drugim morata upravi 
prevzemne in ciljne družbe še pred ponudbo za prevzem 
zagotoviti vse potrebne informacije sindikatu ciljne družbe ter 
svetu delavcev, ter pridobiti njihovo mnenje glede ponudbe za 
odkup. Svet delavcev izda svoje mnenje na podlagi vsaj enega 
informativnega srečanja s predstavniki managementa prev- 
zemne in ciljne družbe. Če prevzemnik ne upošteva mnenja 
sveta delavcev, mora to obrazložiti in sporočiti odločitev svetu 
delavcev, le-temu pa je v roku enega meseca od obvestila 
dovoljena pritožba na Amsterdamsko prizivno sodišče. Če 
prizivno sodišče ugotovi, da odločitev prevzemnika ni uteme- 
ljena, lahko razveljavi odločitev prevzemne družbe in prepove 
vsa nadaljna dejanja prevzemnika ter razveljavi že opravljena 
dejanja in posle. 

Prevzeme delniških družb, katerih delnice kotirajo na organi- 
ziranem trgu vrednostnih papirjev, v ITALIJI ureja Zakon št. 
149 z dne 12. februarja 1992. Zakon ureja vse vrste prevzemov 
kontrolnega deleža družbe, katere delnice kotirajo na trgu 
vrednostnih papirjev, bodisi preko nakupov na trgu, preko 
uresničevanja glasovalne pravice preko zastopnikov ali preko 
»glasovalnih sindikatov«. Javna ponudba za prevzem je 
obvezna v primeru, če kupec namerava pridobiti delež delnic, 
ki je večji kot delež obstoječega največjega delničarja ozi- 
roma več delničarjev, ki so sklenili sporazum o skupnem 
uresničevanju glasovalne pravice. Nadalje je javna ponudba 
za prevzem obvezna za osebo, ki namerava kupiti nadaljnji 
delež delnic, ki je večji kot 20% deleža, ki ga takšna oseba že 
ima, ali ki predstavlja 2% celotnega osnovnega kapitala ciljne 
družbe. Ponudba za prevzem mora biti nepreklicna in zavezu- 
joča, pogoji v ponudbi morajo biti enaki za vse delničarje, rok 
za sprejem ne sme biti krajši od 15 in ne daljši od 45 dni. Roki 
se lahko podaljšajo le v primeru konkurenčne ponudbe tretje 
osebe, ki mora ponuditi vsaj 5% višjo ceno od originalne 
ponudbe. Po objavi ponudbe za prevzem ciljna družba ne sme 
spreminjati statuta, ne sme bistveno spreminjati pasive ali 
aktive družbe, vodilni delavci ciljne družbe po so omejeni pri 
kupovanju delnic družbe. Nadzor nad potekom ponudbe 
opravlja državna komisija za trg vrednostnih papirjev (Con- 
sob), ki ima pristojnosti tudi pri določanju cene v ponudbi, 
določitvi vsebine in načina objave podatkov v posameznih 
primerih ter načinu zagotovitve plačila za odkupljene delnice 
in torej ne le proceduralne pristojnosti. 

V ŠPANIJI postopek javne ponudbe za odkup (prevzem) ureja 
Kraljeva uredba št. 1197 z dne 26. 7. 1991 in se nanaša na 
družbe, katerih delnice kotirajo na borzi. Oseba, ki namerava 
pridobiti delnice druge družbe, z namenom pridobiti 
»pomemben interes« v takšni družbi, je zavezana dati javno 
ponudbo za odkup delnic te družbe. V skladu z omenjeno 
uredbo »pomemben interes« pomeni vsaj 25% delnic z glaso- 
valno pravico. Ponudba mora biti naslovljena na vse imetnike 
delnic (z in brez glasovalne pravice), konvertibilnih obveznic 
ter nakupnih bonov ciljne družbe. Ponudba lahko vsebuje 
razvezni pogoj, da jo mora sprejeti najmanj določen odstotek 
imetnikov vrednostnih papirjev, lahko pa vsebuje tudi najvišje 
število (odstotek) delnic, ki jih je prevzemnik pripravljen odku- 
piti. Če ponudba vsebuje zgornji limit odkupa delnic, se 
delnice v primeru presežka sprejemov ponudbe odkupijo od 
vseh delničarjev sorazmerno. Rok za sprejem ponudbe je 
najmanj 1 mesec ter največ 2 meseca. Za ponudbo za prev- 
zem in objavo prospekta je potrebno soglasje španske Komi- 
sije za vrednostne papirje. Ponudba mora biti javno objav- 
ljena najkasneje 5 dni po pridobitvi dovoljenja Komisije. Če je 
prevzemnik ne-rezident Španije in vrednost nakupa delnic 
presega 500 mio pezet, mora nameravani prevzem registrirati 

pri pristojnem organu za tuja vlaganja, ki mora registracijo 
izdati v roku 15 dni. Poleg tega mora tuji prevzemnik kot 
garancijo za plačilo prevzetih delnic deponirati denarna sred- 
stva pri španski banki ali pridobiti bančno garancijo za izpol- 
nitev obveznosti. Prevzeme v ZDA ureja t.i. VVilliams Act iz 
1968 kot amandma Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Secu- 
rities Exchange Act, 1934). Ureditev v ZDA se od evropskih 
ureditev prevzemov razlikuje predvsem v tem, da ne pozna 
obvezne ponudbe za prevzem. Zakon v principu določa le 
razkritje podatkov v primeru prevzema ter zagotavlja delničar- 
jem dovolj časa za neprisiljeno in informirano odločitev glede 
ponudbe za prevzem. Z nadaljnjo spremembo zakona je Kon- 
gres leta 1970 pooblastil Komisijo za vrednostne papirje 
(Securities and Exchange Commission) za izdajanje podza- 
konskih pravil na področju prevzemov družb. Kot je bilo 
omenjeno, zakon ne zavezuje osebe, ki pridobi kontrolni 
delež, k obvezni javni ponudbi za prevzem in dovoljuje aku- 
muliranje delnic določene družbe na organiziranem trgu ali 
s privatnimi nakupi od večjih delničarjev, vendar zakon obe- 
nem določa dolžnost javnega razkritja neposredne ali 
posredne pridobitve več kot 5% delnic določene družbe, 
z namenom opozoriti, da se morda pripravlja sprememba pri 
obvladovanju takšne družbe. 

Vendar če določena oseba ali skupina oseb 

- aktivno in javno »prepričuje« delničarje k prodaji delnic 
večjega deleža, 
- za odkup delnic ponuja premijo nad tržno ceno, 
- v ponudbi določa fiksne pogoje, 
- je pripravljena odkupiti fiksno število delnic, 
- v ponudbi določi fiksen rok za sprejem ponudbe, 
- izvaja določen pritisk na delničarje, da prodajo delnice, 
- javno objavlja program izvedbe odkupa delnic ter obenem 
izvaja nakupe delnic na odprtem trgu, 

se takšna dejanja štejejo za javno ponudbo za prevzem (ten- 
der offer), za katero veljajo natančno določena pravila Komi- 
sije za vrednostne papirje. Na primer Rule 14d-9 določa 
obsežno razkritje podatkov glede prevzemnika in ciljne 
družbe. Rule 13e-4 določa, da mora biti javna ponudba 
naslovljena na vse imetnike delnic, Rule 14d-10 pa določa, 
da mora ponudnik za delnice plačati najvišjo ceno, plačano 
posameznemu delničarju, tudi vsem ostalim delničarjem, ki 
so sprejeli ponudbo. Pravila dopuščajo možnost, da prevzem- 
nik določi maksimalno število delnic, ki jih je pripravljen 
odkupiti - v primeru presežnega sprejema ponudbe je dolžan 
odkupiti delnice sorazmerno od vseh delničarjev, ki so spre- 
jeli ponudbo. Ameriška ureditev (za razliko od evropske) ne 
omejuje managementa ciljne družbe v t.i. obrambnih dejanjih 
pred prevzemom, če so takšna dejanja ali posli opravljeni 
v dobri veri ter nimajo manipulativne narave. 

Na koncu pregleda nekaterih tujih ureditev prevzemov je 
potrebno omeniti še predlagani osnutek DIREKTIVE EVROP- 
SKE SKUPNOSTI iz leta 1990, ki ureja prevzeme in splošne 
ponudbe za prevzem (Amended proposal for 13th Council 
Directive on company law, conceming takeover and other 
general bids; OJ No. C 240/7 - 26.9.1990). Direktiva se nanaša 
na ponudbe za prevzem vrednostnih papirjev (delnice z glaso- 
valno pravico ali vrednostni papirji, ki vsebujejo pravico do 
pridobitve takšnih delnic - konvertibilne obveznice, nakupni 
boni, itd.), s katerimi se trguje na organiziranih trgih v eni ali 
več državah ES. Direktiva v 2. členu definira pojem prevzema 
ali druge splošne ponudbe kot »ponudbo, dano imetnikom 
vrednostnih papirjev določene družbe, za pridobitev vseh ali 
dela vrednostnih papirjev za denarno plačilo ali v zamenjavo 
za druge vrednostne papirje«. V 4. členu nadalje določa 
obvezno dajanje ponudbe za odkup vseh obstoječih vrednost- 
nih papirjev določene družbe s strani osebe (ali povezanih 
oseb), ki so imetniki vrednostnih papirjev, ki jim zagotavljajo 
več kot eno tretjino vseh glasovalnih pravic zadevne družbe. 
Direktiva predpisuje obvezen postopek v zvezi s ponudbo za 
prevzem, med drugim obvestilo o nameravanem prevzemu 
nadzornemu organu in upravi ciljne družbe (7. člen), objavo 
ponudbenega dokumenta, ki mora vsebovati pomembne 
podatke o prevzemni in ciljni družbi, podatke o ponudbi ter 
navesti namen prevzemnika glede politike upravljanja ciljne 
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družbe v primeru uspešnega prevzema. V 12. členu določa, da 
morajo države članice ES zagotoviti rok za sprejem ponudbe, 
ki ne sme biti krajši od 4 tedne in ne daljši kot 10 tednov od 
dneva objave ponudbenega dokumenta. Direktiva vsebuje 
restriktivne določbe glede pooblastil uprave ciljne družbe 
v zvezi z »obrambo« pred prevzemom. Tako 8. člen prepove- 
duje, da bi uprava ciljne družbe med postopkom prevzema, 
brez soglasja skupščine delničarjev: 

- sklenila izdati nove vrednostne papirje; 
- opravila posle, ki bi bistveno spremenili premoženje ali 
obveznosti družbe; 
- opravila posle pridobitve lastnih delnic. 

Poleg pasivne vloge uprave Direktiva po drugi strani določa 
tudi njeno aktivno vlogo, saj mora uprava ciljne družbe med 
postopkom prevzema objaviti svoje mnenje glede ponudbe za 
prevzem (14. člen), ki mora navajati najmanj podatke, ali 
uprava deluje v sporazumu s prevzemno družbo (ali gre torej 
za.sovražni ali sporazumni prevzem) ter ali nameravajo člani 
uprave, ki so lastniki delnic ciljne družbe, sprejeti ponudbo. 
V 6. členu Direktiva še določa, da morajo države članice 
določiti pristojni nadzorni organ, ki bo izvrševal pristojnosti 
v skladu z Direktivo. Zanimivo je, da Direktiva ne določa 
obvezne potrditve ponudbenega dokumenta s strani nadzor- 
nega organa, če pa posamezna država določi takšno obvez- 
nost, mora v skladu z Direktivo nadzorni organ o vlogi odločiti 
v treh delovnih dneh od prejetja vloge. Direktiva v 6.a členu 
določa, da si mora nadzorni organ pri izvrševanju svojih 
pristojnosti prizadevati zagotoviti: 

- enako obravnavanje vseh delničarjev; 
- primeren rok za sprejem ponudbe; 
- da uprava ciljne družbe deluje v interesu vseh delničarjev; 
- da se s potekom postopka za prevzem ne ustvarjajo nesta- 
bilne razmere na trgu; 
- da ni bistveno oteženo normalno poslovanje ciljne družbe 
med postopkom za prevzem. 

Vse navedene dolžnosti nadzornega organa so obenem tudi 
splošna načela, vsebovana v preambuli Direktive in jih poleg 
ostalih določb Direktive v celoti upošteva tudi predlog Zakona 
o prevzemih. 

S. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagani zakon ne bo neposredno vplival na obremenitev 
proračuna Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja način in pogoje za nakup vrednostnih papirjev 
posamezne delniške družbe - izdajatelja vrednostnih papir- 
jev, kadar določena oseba pridobi ali želi pridobiti delež 
vrednostnih papirjev tega izdajatelja, ki zagotavlja več kot 
25% glasovalnih pravic, ki izhajajo iz takšnih vrednostnih 
papirjev (v nadaljnjem besedilu: prevzem). 

2. člen 

Določbe tega zakona se uporabljajo za vrednostne papirje, 
s katerimi se lahko trguje na javnem in organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev. 

II. JAVNA PONUDBA ZA ODKUP 

3. člen 

Oseba, ki pridobi delež (število oziroma odstotek od celotne 
izdaje) vrednostnih papirjev delniške družbe, ki zagotavljajo 
glasovalno pravico, tako da ji ti vrednostni papirji, skupaj 
z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, zagotavljajo 25% 
glasovalno pravico, mora dati ponudbo za odkup vrednostnih 

papirjev, pod pogoji in na način, določen s tem zakonom (v 
nadaljnjem besedilu: zavezanec za ponudbo). 

Za vrednostne papirje osebe iz prejšnjega odstavka se štejejo: 

- delnice z glasovalno pravico; 

- delnice z glasovalno pravico, ki jih hrani tretja oseba ali so 
na računu tretje osebe pri Klirinško depotni družbi v imenu in 
za račun osebe iz prejšnjega odstavka; 

- delnice z glasovalno pravico, ki pripadajo od osebe iz 
prejšnjega odstavka posredno ali neposredno odvisni družbi; 

- vrednostni papirji s pravico do zamenjave oziroma nakupa 
delnic z glasovalno pravico; 

- enostranska upravičenja do nakupa delnice z glasovalno 
pravico na določen dan in po vnaprej določeni ceni (v nadalj- 
njem besedilu: nakupne opcije); 

- delnice, v zvezi s katerimi oseba iz prejšnjega odstavka 
uresničuje glasovalno pravico za račun tretje osebe. 

Pri ugotavljanju deleža iz četrte in pete alinee prejšnjega 
odstavka se šteje, kot da bi bila pravica do nakupa ali zame- 
njave že uresničena. 

4. člen 

Če več oseb, na podlagi delniškega sporazuma ali kako dru- 
gače, skupno deluje ter uresničuje glasovalno pravico, ki 
izhaja iz delnic posamezne delniške družbe - izdajatelja 
vrednostnih papirjev, in katerakoli izmed njih pridobi vred- 
nostne papirje delniške družbe, ki zagotavljajo glasovalno 
pravico, tako da ti vrednostni papirji, skupaj z drugimi vred- 
nostnimi papirji, ki jih te osebe že imajo, zagotavljajo 25% 
glasovalnih pravic, mora vsaka oseba dati ponudbo za odkup, 
razen če se ne sporazumejo, da bo dala ponudbo za odkup le 
ena izmed njih. 

5. člen 

Javno ponudbo za odkup vrednostnih papirjev lahko da tudi 
oseba, ki v času javne ponudbe za odkup še nima več kot 25% 
vrednostnih papirjev druge družbe, ki zagotavljajo glasovalno 
pravico, in ki želi opraviti prevzem (v nadaljnjem besedilu: 
ponudnik). 

6. člen 

Javna ponudba za odkup vrednostnih papirjev (v nadaljnjem 
besedilu: ponudba za odkup) je javno objavljen predlog za 
sklenitev pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev določene 
družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, naslovljen na vse 
imetnike kateregakoli razreda delnic, ne glede na to, ali zago- 
tavljajo glasovalno pravico ali ne. 

Ponudba za odkup mora obvezno vsebovati: 

- ceno, po kateri se odkupujejo vrednostni papirji; 
- natančno določen rok za plačilo vrednostnih papirjev; 
- datum začetka in konca roka za sprejem ponudbe za 
odkup. 

V ponudbi za odkup je lahko določeno najmanjše število 
oziroma odstotek imetnikov vrednostnih papirjev, na katere 
se nanaša ponudba za odkup, ki morajo sprejeti ponudbo, da 
se šteje, da je ponudba uspela. 

Če je za ponudbo za odkup poleg dovoljenja iz 18. člena tega 
zakona potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, 
mora ponudba za odkup obsegati tudi razvezni pogoj, da 
ponudba velja le z dovoljenjem oziroma soglasjem drugega 
organa. 

Če je v ponudbi za odkup kot pogoj za uspešnost ponudbe 
določeno najmanjše število oziroma odstotek imetnikov vred- 

29 poročevalec, št. 15 



nostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, ki 
morajo sprejeti ponudbo, in se pogoj izpolni, mora ponudnik 
oziroma zavezanec za ponudbo naslednji dan po izpolnitvi 
pogoja takšno dejstvo objaviti v sredstvih javnega obveš- 
čanja. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se rok za sprejem ponudbe 
podaljša za štirinajst dni, razen če se pogoj izpolni več kot 
štirinajst dni pred koncem izteka roka za sprejem ponudbe. 

7. člen 

Ponudba za odkup iz 6. člena tega zakona ni potrebna, če: 

- so bili vrednostni papirji pridobljeni z neodplačnimi prav- 
nimi posli med fizičnimi osebami; 
- če je oseba pridobila delež vrednostnih papirjev iz 3. člena 
tega zakona zaradi združitve ali razdružitve družbe; 
- je družba - izdajatelj vrednostnih papirjev že v razmerju 
odvisne družbe z osebo iz 3. člena tega zakona; 
- če je oseba iz 3. člena tega zakona že uspešno izvedla 
postopek ponudbe za odkup po tem zakonu. 

8. člen 

Ponudbo za odkup mora v imenu in za račun ponudnika 
oziroma zavezanca za ponudbo dati banka ali borzno posred- 
niška družba. 

III. POSTOPEK V ZVEZI S PONUDBO ZA ODKUP 

9. člen 

Cena, ki jo določi ponudnik oziroma zavezanec za ponudbo 
v ponudbi za odkup, mora biti enaka za vse vrednostne 
papirje posameznega razreda vrednostnih papirjev. 

Če je ponudnik oziroma zavezanec za ponudbo kupoval vred- 
nostne papirje, na katere se nanaša ponudba za odkup, v zad- 
njih dvanajstih mesecih pied dnevom, ko je bila dana 
ponudba za odkup, cena v ponudbi ne sme biti nižja od 
najvišje cene, po kateri je ponudnik oziroma zavezanec za 
ponudbo v zadnjih dvanajstih mesecih pred dnevom, ko je 
'bila dana ponudba za odkup, pridobil vrednostne papirje, na 
katere se nanaša ponudba za odkup. 

10. člen 

Pred ponudbo za odkup mora ponudnik oziroma zavezanec 
za ponudbo o nameri za ponudbo za odkup obvestiti Agencijo 
za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija), 
'upravo družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba za odkup, ter organ, pristojen za varstvo 
konkurence. 

11. člen 

Vsakdo, ki začne s kakršnimikoli pogajanji ali dogovori 
z upravo ali delničarji druge družbe o morebitnem prevzemu, 
mora o tem nemudoma obvestiti Agencijo. 

12. člen 

Če na podlagi razmer na trgu kapitala izhaja, da določena 
oseba ali skupina oseb namerava opraviti prevzem, zlasti pa: 

- če med dvema družbama obstaja dogovor o prevzemu; 
- če je cena vrednostnega papirja na organiziranem trgu 
bistveno narastla in bi se iz tega dalo sklepati, da bo prišlo do 
ponudbe za odkup; 
- če je pristojni organ družbe s sklepom dokončno določil 
ceno v ponudbi za odkup, ki še ni objavljena, 

lahko direktor Agencije od osebe, za katero je mogoče skle- 
pati, da namerava opraviti prevzem, zahteva, da v roku 24 ur 
od prejema zahteve direktorja Agencije določno izjavi, ali 
namerava dati ponudbo za odkup. 

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko direktor Agencije od 
uprave družbe izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere bi se 
nanašala ponudba za odkup, zahteva, da v roku 24 ur od 
prejema zahteve direktorja Agencije določno izjavi, če je 
seznanjema z morebitno nameravano ponudbo za odkup. 

Izjavi iz drugega in tretjega odstavka tega člena morata biti 
nemudoma objavljeni v enem izmed časopisov z veliko 
naklado, ki se prodaja na celotnem območju Republike Slove- 
nije oziroma v drugih pomembnejših sredstvih javnega obveš- 
čanja. 

13. člen 

Po objavi izjave iz prvega odstavka 12. člena tega zakona 
lahko ponudnik odstopi od namere za ponudbo za odkup le 
s soglasjem Agencije. 

Če ponudnik odstopi od namere za ponudbo za odkup, ne 
sme eno leto od odstopa od namere za ponudbo za odkup 
dati nove ponudbe za odkup, razen če za odstop od namere 
za ponudbo za odkup pridobi soglasje Agencije. 

14. člen 

Najkasneje 30 dni po obvestilu iz 10. člena tega zakona mora 
hkrati s ponudbo za odkup ponudnik oziroma zavezanec za 
ponudbo objaviti ponudbeni dokument ( v nadaljnjem bese- 
dilu: prospekt za odkup). 

Prospekt za odkup mora vsebovati vse podatke, ki so 
potrebni, da omogočijo imetnikom vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša ponudba za odkup, da oblikujejo ustrezno 
odločitev glede sprejema ponudbe za odkup, predvsem pa: 

- podatke o ponudniku oziroma zavezancu za ponudbo; 
- podatke o družbi - izdajatelju vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša ponudba za odkup; 
- podatke o družbah, ki v zvezi s ponudbo za odkup delujejo 
v svojem imenu in za račun ponudnika oziroma zavezanca za 
ponudbo; 
- podatke o družbah, ki so v razmerju povezane družbe 
s ponudnikom oziroma zavezancem za ponudbo; 
- ceno, po kateri se odkupujejo vrednostni papirji ter osnovo 
za določitev te cene; 
- podatke o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša 
ponudba za odkup; 
- morebitno najmanjše število ali odstotek od celotne izdaje 
vrednostnih papirjev, ki morajo biti prodani, da je ponudba za 
odkup uspešna; 
- podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša 
ponudba in katerih imetnik je ponudnik oziroma zavezanec za 
ponudbo pred ponudbo za odkup; 
- podatke o plačilu, ki je ponujeno v ponudbi za odkup; 
- podatke o zagotovitvi finančnih virov za zagotovitev plačila 
vrednostnih papirjev; 
- okoliščine, v katerih lahko ponudnik oziroma zavezanec za 
ponudbo umakne ponudbo za odkup; 
- rok za sprejem ponudbe; 
- podatke o namenu ponudbe za odkup ter nameravan način 
upravljanja prevzete družbe s strani ponudnika oziroma zave- 
zanca za ponudbo, še posebej glede politike zaposlovanja, 
prestrukturiranja družbe, spremembe statuta družbe ter deli- 
tve dobička družbe. 

Podrobnejšo vsebino prospekta za odkup določi Agencija. 

15. člen 

Če so v prospektu za odkup navedeni neresnični podatki, so 
osebe, ki so izdale prospekt oziroma sodelovale pri izdelavi 
prospekta, solidarno odgovorne imetnikom vrednostnih 
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, za škodo, če 
so vedele ali bi morale vedeti za neresničnost podatkov. 

Osebe iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarjajo za škodo 
tudi, če v prospektu za odkup niso navedeni bistveni podatki, 
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ki bi lahko vplivali na odločitev imetnika vrednostnih papirjev 
glede sprejema ponudbe za odkup. 

Osebe iz prvega odstavka tega člena so oproščene odgovor- 
nosti, če dokažejo, da je imetnik vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša ponudba za odkup, vedel za neresničnost 
oziroma nepopolnost podatkov v prospektu za odkup. 

16. člen 

Agencija ne odgovarja za resničnost ali popolnost podatkov, 
navedenih v prospektu. 

17. člen 

Će ponudnik oziroma zavezanec za ponudbo spremeni 
ponudbo za odkup tako, da ponudi višjo ceno, mora spre- 
membo ponudbe objaviti na način iz 19. člena tega zakona, 
najkasneje sedem dni pred iztekom roka za ponudbo. 

Za spremembo cene v ponudbi za odkup je potrebno soglasje 
Agencije. 

Če ponudnik oziroma zavezanec za ponudbo objavi spre- 
membo ponudbe za odkup, so osebe, ki so že sprejele prejš- 
njo ponudbo, upravičene odstopiti od sklenjene pogodbe in 
sprejeti novo spremenjeno ponudbo za odkup. 

Ponudnik oziroma zavezanec za ponudbo razen spremembe 
iz prvega odstavka tega člena ne sme spremeniti ponudbe ali 
pogojev za ponudbo za odkup. 

18. člen 

Za ponudbo za odkup je potrebno dovoljenje Agencije. Agen- 
cija izda dovoljenje za ponudbo za odkup, če ugotovi, da je 
prospekt za prevzem sestavljen v skladu z določbo drugega in 
tretjega odstavka 14. člena tega zakona ter če je ponudba 
dana oziroma določena v skladu z zakonom in če je ponudnik 
oziroma zavezanec za odkup pri banki deponiral sredstva ali 
pridobil bančno garancijo v skladu s 23. členom tega zakona. 

Če je v skladu z drugim zakonom v zvezi z izvedbo prevzema 
potrebno dovoljenje ali soglasje drugega pristojnega organa, 
je vlogi za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka potrebno 
priložiti tudi potrdilo o vložitvi vloge za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja pri drugem pristojnem organu. 

O izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega člena Agencija 
v primeru iz drugega odstavka tega člena obvesti drug pri- 
stojni organ. 

Listine, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo za 
odkup, določi Agencija 

19. člen 

Izvleček iz prospekta za prevzem ter ponudba za odkup, za 
katero je Agencija izdala dovoljenje, morata biti hkrati objav- 
ljena najmanj v enem dnevnem časopisu z veliko naklado, ki 
se prodaja na celotnem območju Republike Slovenije, ali pa 
poslan neposredno vsakemu naslovniku ponudbe za odkup. 

Če sta izvleček iz prospekta za odkup in ponudba za odkup 
poslana neposredno vsakemu naslovniku ponudbe za odkup, 
morata biti poslana s priporočeno pošto s povratnico. 

Prospekt za prevzem mora biti poslan tudi upravi družbe 
- izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup, ter organu, pristojnem za varstvo konku- 
rence. Uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev mora 
zagotoviti, da so z vsebino prospekta za prevzem na primeren 
način seznanjeni vsi zaposleni v družbi. 

Prospekt za prevzem mora biti poslan tudi vsem pooblašče- 
nim udeležencem trga vrednostnih papirjev s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki morajo zagotoviti, da je prospekt za 

prevzem brezplačno na vpogled vsem zainteresiranim 
osebam. 

20. člen 

Uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba za odkup, mora najkasneje deset dni po 
objavi prospekta za prevzem objaviti svoje mnenje glede 
ponudbe za odkup ter razloge za takšno mnenje. 

Mnenje uprave iz prejšnjega odstavka mora navajati pred- 
vsem: 

- ali obstaja kakršenkoli sporazum med ponudnikom ozi- 
roma zavezancem za ponudbo in upravo družbe - izdajatelja 
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup 
glede ponudbe za odkup; 

- ali obstaja kakršenkoli sporazum med ponudnikom in 
upravo družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba za odkup o načinu uresničevanja glasovalne 
pravice iz vrednostnih papirjev, ki so že v lasti ponudnika; 

- ali nameravajo člani uprave družbe - izdajatelja vrednost- 
nih papirjev, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba, sprejeti ponudbo za odkup; 

- obrazloženo mnenje pooblaščenega revizorja ali pooblaš- 
čenega udeleženca trga vrednostnih papirjev, različnega od 
pooblaščenega udeleženca iz 6. člena tega zakona, in ki ima 
dovoljenje za opravljanje poslov investicijskega svetovanja, 
ali je ponujena cena pravična in primerna ter ali je osnova za 
določitev ponujene cene pravilna. 

Mnenje uprave iz prvega odstavka tega člena mora biti objav- 
ljeno na način iz prvega odstavka 19. člena tega zakona. 

Če so v mnenju uprave navedeni neresnični ali zavajajoči 
podatki, so osebe, ki so izdale mnenje ali sodelovale pri 
izdelavi mnenja solidarno odgovorne imetnikom vrednostnih 
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, za škodo, če 
so vedele ali bi morale vedeti za neresničnost ali zavajajočo 
naravo podatkov. 

21. člen 

Uprava družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba za odkup, mora mnenje iz 20. člena tega 
zakona ter prospekt za prevzem nemudoma po njihovi objavi 
posredovati predstavnikom zaposlenih v družbi - izdajatelju 
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup. 

22. člen 

Rok za sprejem ponudbe za odkup ne sme biti krajši od 
osemindvajset dni ter ne sme biti daljši od šestdeset dni od 
dneva prve objave prospekta in ponudbe za odkup. 

Če ponudnik med trajanjem ponudbe za odkup spremeni 
ponudbo v skladu s 17. členom tega zakona, se rok za spre- 
jem ponudbe za odkup podaljša za sedem dni. 

23. člen 

Pred objavo ponudbe za odkup mora ponudnik oziroma zave- 
zanec za ponudbo deponirati denarni znesek, ki je potreben 
za plačilo vseh vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup, na poseben račun Klirinško depotne 
družbe iz 34. člena tega zakona. 

Namesto deponiranja denarnega zneska po prejšnjem 
odstavku lahko ponudnik oziroma zavezanec za ponudbo 
izroči Klirinško depotni družbi bančno garancijo banke 
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državi članici Evropske 
Skupnosti, in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo 
na prvi poziv Klirinško depotne družbe ter brez ugovorov na 
poseben račun Klirinško depotne družbe izplačala znesek, ki 
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je potreben za izpolnitev obveznosti plačila vsem imetnikom 
vrednostnih papirjev, ki so sprejeli ponudbo za odkup, 
z rokom veljavnosti največ trideset dni po izteku roka za 
plačilo. 

24. člen 

Zavezanec za ponudbo oziroma ponudnik ne sme sam, 
posredno ali neposredno ali tretja oseba za njegov račun, 
kupovati vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba 
za odkup, od dneva obvestila iz 10. člena tega zakona do 
izteka roka za sprejem ponudbe, razen če takšen nakup najavi 
v obvestilu iz 10. člena tega zakona ter prospektu za prevzem. 

V primeru iz prejšnjega odstavka mora ponudnik oziroma 
zavezanec za ponudbo v prospektu navesti število vrednost- 
nih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, ki jih je 
prevzemnik pridobil od dneva obvestila iz 10. člena tega 
zakona do dneva objave prospekta za prevzem. 

Če je ponudnik oziroma zavezanec za ponudbo ali tretja 
oseba za njihov račun od dneva obvestila iz 10. člena tega 
zakona do izteka roka za sprejem ponudbe za odkup pridobil 
vrednostne papirje, na katere se nanaša ponudba za odkup, 
pod za imetnike vrednostnih papirjev ugodnejšimi pogoji, kot 
so navedeni v ponudbi in prospektu za prevzem, so imetniki 
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, 
upravičeni sprejeti ponudbo pod takšnimi ugodnejšimi po- 
goji- 

V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da je ponudba za 
odkup spremenjena. 

25. člen 

Člani uprave in nadzornega sveta ponudnika oziroma zave- 
zanca za ponudbo ter člani uprave in nadzornega sveta 
družbe - izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se 
nanaša ponudba za odkup, morajo najkasneje pet dni pred 
začetkom roka za sprejem ponudbe za odkup sporočiti Agen- 
ciji podatke o vseh poslih z vrednostnimi papirji, na katere se 
nanaša ponudba za odkup, ki so jih v šestih mesecih pred 
pričetkom roka za sprejem ponudbe za odkup opravili oni 
sami, njihovi zakonci in otroci ter pravne osebe, ki so v večin- 
ski lasti teh oseb. 

IV. SPREJEM PONUDBE 

26. člen 

imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba 
za odkup, sprejmejo ponudbo s pisno izjavo o sprejemu 
ponudbe, ki jo pošljejo banki ali borzno posredniški družbi iz 
8. člena tega zakona ter morajo deponirati vrednostne papirje 
na posebnem računu pri Klirinško depotni družbi. 

Sprejem ponudbe za odkup velja z dnem deponiranja vred- 
nostnih papirjev na poseben račun pri Klirinško depotni 
družbi. 

27. člen 

Če se vrednostni papirji, na katere se nanaša ponudba za 
odkup, vodijo v nematerializirani obliki, mora Klirinško 
depotna družba po prejemu obvestila iz 26. člena tega zakona 
preknjižiti vrednostne papirje imetnika, ki je sprejel ponudbo, 
na poseben račun prevzemnika oziroma zavezanca za prev- 
zem, ki se za namen ponudbe za odkup odpre za banko ali 
borzno posredniško družbo, ki daje ponudbo v imenu in za 
račun ponudnika oziroma zavezanca za ponudbo, ali pa mora 
Klirinško depotna družba zagotoviti, da imetnik, ki je sprejel 
ponudbo, s takšnimi vrednostnimi papirji ne more več razpo- 
lagati. 

Sprejem ponudbe za odkup velja z dnem, ko Klirinško 
depotna družba prejme nalog za preknjižbo vrednostnih 
papirjev na posebnem računu pri Klirinško depotni družbi. 

V.OMEJITVE DEJANJ UPRAVE DRUŽBE - IZDAJATELJA 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

28. člen 

Po prejemu obvestila iz 10. člena tega zakona in do objave 
izida ponudbe za odkup v skladu z 32. členom tega zakona 
družba - izdajatelj vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup, ne sme: 
- povečati osnovnega kapitala (odobreni kapital); 
- sklepati poslov, ki bi za več kot 10% spremenili premoženje 
ali obveznosti družbe, razen če takšne posle odobri skupščina 
delničarjev; 
- opravljati dejanj ali sklepati poslov, ki bi lahko resneje 
ogrozili nadaljnje poslovanje družbe; 
- pridobivati lastnih delnice ali lastnih vrednostnih papirjev, 
iz katerih izhaja upravičenje do zamenjave ali pridobitve last- 
nih delnic; 
- opravljati dejanj, katerih edini namen je ovirati oziroma 
oteževati postopek in sprejetje ponudbe za odkup. 

Posli, sklenjeni v nasprotju z drugo alineo prejšnjega 
odstavka in posli iz četrte alinee prejšnjega odstavka, so 
nični. 

VI. PREKLIC PONUDBE 

29. člen 

Po objavi prospekta za prevzem do izteka roka za sprejem 
ponudbe lahko ponudnik oziroma zavezanec za ponudbo, če 
je to predvideno v prospektu za odkup, prekliče ponudbo za 
odkup oziroma odstopi od obstoječe pogodbe, če druga 
oseba da konkurenčno ponudbo, v skladu z 32. členom tega 
zakona ali če po objavi ponudbe za odkup nastopijo okoliš- 
čine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ponudnika oziroma 
zavezanca za ponudbo v tolikšni meri, da nakup vrednostnih 
papirjev ne ustreza več pričakovanjem ponudnika oziroma 
zavezanca za ponudbo in da bi bilo po splošnem mnenju 
nepravično ohraniti pogodbo v veljavi. 

30. člen 

Preklic ponudbe za odkup mora ponudnik oziroma zavezanec 
za ponudbo objaviti na način iz 19. člena tega zakona. Preklic 
ponudbe začne veljati od dneva objave. 

31. člen 

O preklicu ponudbe za odkup mora prevzemnik oziroma 
zavezanec za prevzem obvestiti Agencijo ter Klirinško 
depotno družbo. Klirinško depotna družba opravi ustrezne 
preknjižbe vrednostnih papirjev oseb, ki so sprejele ponudbo, 
preden je bil objavljen preklic ponudbe za odkup. 

VII. IZID PONUDBE ZA ODKUP 

32. člen 

Ponudnik oziroma zavezanec za ponudbo mora najkasneje 
naslednji delovni dan po izteku roka za ponudbo za odkup 
objaviti na način iz 19. člena tega zakona, koliko imetnikov je 
sprejelo ponudbo za odkup, z navedbo odstotka od skupnega 
zneska izdaje vrednostnih papirjev, na katere se je ponudba 
za odkup nanašala, ter z navedbo ali je ponudba za odkup 
uspela. 

Podatke iz prvega odstavka tega člena mora ponudnik ozi- 
roma zavezanec za ponudbo posredovati Agenciji in organu, 
pristojnem za varstvo konkurence najkasneje naslednji 
delovni dan po izteku roka za sprejem ponudbe. 

33. člen 

Na podlagi podatkov iz 32. člena tega zakona izda Agencija 
ugotovitveni sklep o uspešnosti oziroma neuspešnosti 
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ponudbe za odkup, najkasneje v roku tri dni od prejema 
obvestila iz drugega odstavka 32. ćlena tega zakona, ter sklep 
takoj pošlje Klirinško depotni družbi, ponudniku oziroma 
zavezancu za ponudbo, družbi - izdajatelju vrednostnih 
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, ter organu, 
pristojnem za varstvo konkurence. 

. 34. člen 

Če je ponudba za odkup uspela, mora ponudnik oziroma 
zavezanec za ponudbo izvršiti plačilo vrednostnih papirjev 
osebam, ki so sprejele ponudbo za odkup, najkasneje v roku 
štirinajst dni po izteku roka za sprejem ponudbe za odkup 
preko posebnega računa denarnih sredstev pri Klirinško 
depotni družbi v skladu s 23. členom tega zakona. Po izvrše- 
nem plačilu Klirinško depotna družba ustrezno prenese vred- 
nostne papirje na račun ponudnika oziroma zavezanca za 
ponudbo. 

35. člen 

Če ponudba za odkup ni uspela, ponudnik oziroma zavezanec 
za ponudbo dvanajst mesecev od izdaje sklepa Agencije iz 33. 
člena tega zakona ne sme dati nove ponudbe za odkup ter ne 
sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je nanašala 
ponudba za odkup, tako, da bi ji ti vrednostni papirji, skupaj 
z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, zagotavljali več 
kot 25% glasovalno pravico. 

VIII. KONKURENČNA PONUDBA ZA ODKUP 

36. člen 

Po objavi prospekta za prevzem ter najkasneje deset dni pred 
iztekom roka za sprejem ponudbe za prevzem določenih 
vrednostnih papirjev lahko da ponudbo za odkup istih vred- 
nostnih papirjev druga oseba (v nadaljnjem besedilu: konku- 
renčna ponudba). 

37. člen 

Za konkurenčno ponudbo za odkup se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, razen če ni v tem poglavju drugače 
določeno. 

38. člen 

Konkurenčno ponudbo za odkup da lahko le oseba, ki: 

- ni povezana oseba z osebo, če je le-ta gospodarska 
družba, ki je dala predhodno ponudbo za odkup; 
- ki ni banka ali borzno posredniška družba, ki daje ponudbo 
v imenu in za račun ponudnika oziroma zavezanca za po- 
nudbo. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se rok za sprejem začetne 
ponudbe za odkup podaljša do izteka roka za sprejem konku- 
renčne ponudbe, razen če prevzemnik oziroma zavezanec za 
prevzem ni preklical začetne ponudbe za odkup. 

Cena v konkurenčni ponudbi mora biti vsaj 5% višja od 
predhodne ponudbe za odkup istih vrednostnih papirjev. 

Če je v predhodni ponudbi za odkup določeno najmanjše 
število oziroma odstotek imetnikov vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša ponudba za odkup, ki morajo sprejeti 
ponudbo, da se šteje, da je ponudba uspela, v konkurenčni 
ponudbi ne sme biti določeno nižje število oziroma odstotek 
od tistega določenega v predhodni ponudbi za odkup. 

Če je dana konkurenčna ponudba za odkup, ko je bilo pri 
predhodni ponudbi za odkup število oziroma odstotek iz 
prejšnjega odstavka že presežen, konkurenčna ponudba ne 
sme vsebovati pogoja iz prejšnjega odstavka. 

39. člen 

Agencija lahko zavrne izdajo dovoljenja za konkurenčno 
ponudbo za odkup, če ugotovi, da je očitno, da gre za Speku- 

lativno ponudbo za odkup, katere edini namen je sprememba 
cene vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za 
odkup. 

IX. PREPOVEDI IN SANKCIJE ZA KRŠITVE 

40. člen 
Pooblaščeni udeleženec trga vrednostnih papirjev je dolžan 
odkloniti naročilo za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, 
če ve ali bi moral vedeti, da bi zaradi izvršitve naročila lahko 
prišlo do kršitve tega zakona. 

41. člen 
Iz delnic, pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki je 
v nasprotju s tem zakonom, pridobitelj nima pravice do glaso- 
vanja oziroma do upravljanja družbe. 

Pridobitelju delnic iz prejšnjega odstavka se pri izvrševanju 
glasovalne pravice, ki izhaja iz delnic, ki jih že ima, odstotek 
od glasovalnih pravic, ki izhajajo iz vseh izdanih delnic 
zadevne delniške družbe, zniža sorazmerno s številom delnic, 
pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki je v nasprotju s tem 
zakonom, tako da ima pri uresničevanju glasovalne pravice 
enak odstotek, kot ga je imel pred pridobitvijo delnic 
v nasprotju s tem zakonom. 

X. NADZOR NAD POTEKOM PONUDBE ZA ODKUP 

42. člen 
Nadzor nad izvajanjem ponudbe za odkup opravlja Agencija. 

Agencija izdaja dovoljenje za ponudbo za odkup ter sprejema 
odločitve v zvezi z nadzorom po postopku, določenim z zako- 
nom, ki ureja trg vrednostnih papirjev. 

Ne glede na prejšnji odstavek, o vlogi za izdajo dovoljenja za 
ponudbo za odkup ter o uspešnosti oziroma neuspešnosti 
ponudbe za odkup odloči direktor Agencije. Direktor Agencije 
mora o vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup 
odločiti najkasneje v petih dneh od dneva prejetja popolne 
vloge. 

Če direktor Agencije ne odloči o vlogi za izdajo dovoljenja za 
ponudbo za odkup v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da 
je Agencija izdala dovoljenje za ponudbo za odkup. 

Zoper odločbo direktorja Agencije glede vloge za izdajo dovo- 
ljenja za ponudbo za odkup je možen ugovor pri strokovnem 
svetu Agencije najkasneje pet dni po prejemu odločitve direk- 
torja Agencije. 

Strokovni svet Agencije mora o ugovoru iz prejšnjega 
odstavka odločiti najkasneje v petnajstih dneh po prejemu 
ugovora. 

Strokovni svet Agencije odloča o ugovoru iz petega odstavka 
tega člena v senatu, ki ga sestavljajo trije člani strokovnega 
sveta, določeni z letnim razporedom dela Agencije. 

Pri odločanju o ugovoru lahko strokovni svet Agencije razve- 
ljavi odločbo direktorja Agencije ter izda soglasje za prospekt 
za prevzem ali pa ugovor zavrne kot neutemeljen in potrdi 
odločbo direktorja Agencije. 

Če strokovni svet Agencije o ugovoru iz petega odstavka tega 
člena ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je 
ugovor zavrnjen. 

43. člen 
Če Agencija pri opravljanju nadzora iz 42. člena tega zakona 
ugotovi nepravilnosti pri izvajanju ponudbe za prevzem, izda 
odredbo, s katero prevzemniku, zavezancu za ponudbo, banki 
ali borzno posredniški družbi, ali družbi - izdajatelju vred- 
nostnih papirjev naloži, da ugotovljene nepravilnosti odpravi. 

V odredbi iz prejšnjega odstavka Agencija določi rok za 
odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti daljši od pet dni. 
Odredba se vroči osebam iz prejšnjega odstavka. 

33 poročevalec, št. 15 



Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo v roku iz prejš- 
njega odstavka Agenciji dostaviti poročilo, v katerem so opi- 
sani ukrepi za odpravo pomanjkljivosti, ter priložiti listine in 
dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene pomanjkljivo- 
sti odpravljene. 

V času od vročitve odredbe Agencije iz prvega odstavka tega 
člena do izteka roka iz drugega odstavka tega člena sprejem 
ali preklic sprejema ponudbe imetnikov vrednostnih papirjev, 
na katere se nanaša ponudba za odkup, nima učinka. V tem 
času rok za sprejem ponudbe ne teče. 

Će osebe iz prvega odstavka tega člena ne ravnajo v skladu 
z odredbo, lahko Agencija z odločbo razveljavi postopek 
ponudbe za odkup. O takšni odločbi Agencija obvesti Klirin- 
ško depotno družbo. 

Zoper odredbo iz prvega odstavka tega člena ni posebne 
pritožbe. Pritožba zoper odločbo iz petega odstavka tega 
člena ne zadrži izvršitve odločbe. 

X. OBVEŠČANJE AGENCIJE 

44. člen 

Osebe iz prvega odstavka 40. člena tega zakona morajo med 
potekom ponudbe za odkup oziroma v roku za sprejem 
ponudbe iz 12. člena tega zakona, na zahtevo Agencije, 
posredovati Agenciji vse informacije, ki so jim na razpolago, 
in ki so potrebne za nadzor nad izvajanjem ponudbe za 
prevzem. 

45. člen 

Od dneva obvestila iz 9. člena tega zakona do izteka roka za 
sprejem ponudbe morajo ponudnik oziroma zavezanec za 
ponudbo ter osebe, ki imajo v lasti več kot 5% vrednostnih 
papirjev, ki zagotavljajo glasovalno pravico ali iz katerih 
izhaja upravičenje do zamenjave ali pridobitve vrednostnih 
papirjev, ki zagotavljajo glasovalno pravico izdajatelja vred- 
nostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, 
tekoče obveščati Agencijo o vsaki nadaljnji pridobitvi takšnih 
vrednostnih papirjev ter o ceni, po kateri so te vrednostne 
papirje pridobili. 

Od dneva obvestila iz 9. člena tega zakona do izteka roka za 
sprejem ponudbe mora vsaka oseba, ki pridobi več kot 0,5% 
od celotne izdaje vrednostnih papirjev družbe - izdajatelja 
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, 
obvestiti Agencijo o vsaki nadaljnji pridobitvi takšnih vred- 
nostnih papirjev. 

XI. POSEBNE DOLOČBE ZA PONUDBO ZA PREVZEM 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV, IZDANIH V POSTOPKU 
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

46. člen 
Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za vse 
delnice posameznega izdajatelja, izdane na podlagi Zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.55/ 
92, 7/93 in 31/93), tako v primeru, ko je izdajatelj kot enega od 
načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja izvedel javno 
prodajo delnic ali pridobil dovoljenje Agencije za nadaljnjo 
javno prodajo (v nadaljnjem besedilu: odprta družba), kot tudi 
v primeru, ko izdajatelj ni izvedel javne prodaje delnic kot 
enega od načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja (v 
nadaljnjem besedilu: zaprta družba). 

47. člen 

Ne glede na določbo 46. člena tega zakona, se določbe tega 
zakona ne uporabljajo za: 

- osebe glede delnic zaprtih družb, ki so jih pridobile na 
podlagi kateregakoli načina lastninskega preoblikovanja, če 
s takšnimi delnicami trgujejo znotraj kroga obstoječih delni- 
čarjev; 

- pooblaščene investicijske družbe glede delnic, pridobljenih 
v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo delnic v lasti Sklada 
Republike Slovenije za razvoj pooblaščenim investicijskim 
družbam; 

- pooblaščene investicijske družbe, Slovenski odškodninski 
sklad ali Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja glede delnic odprtih družb, če delnice posameznega 
izdajatelja, ki zagotavljajo glasovalno pravico, ki jih pridobijo 
pooblaščene investicijske družbe oziroma Slovenski odškod- 
ninski sklad ali Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, skupaj z drugimi delnicami, ki jih že imajo, 
zagotavljajo manj kot 40% glasovalno pravico. 

48. člen 

Kadar posamezna oseba ima posredno ali neposredno v lasti 
več kot 5% vseh delnic izdajatelja iz 46. člena tega zakona 
oziroma drugih vrednostnih papirjev, ki vsebujejo upravičenja 
do zamenjave za delnice, ki zagotavljajo glasovalno pravico, 
ter vsakih nadaljnjih 5% navedenih delnic ( v nadaljnjem 
besedilu: kvalificirani delež), mora o tem obvestiti izdajatelja 
takšnih delnic in Agencijo najkasneje v roku treh delovnih dni 
od dneva, ko je izvedela ali bi morala izvedeti, da je imetnik 
kvalificiranega deleža. 

Izdajatelj, ki je prejel obvestilo iz prejšnjega odstavka, mora 
obvestilo javno objaviti v dnevno-informativnem časopisju 
najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu obvestila. 

49. člen 

Če oseba, ki je imetnik kvalificiranega deleža, ne obvesti 
izdajatelja in Agencije v skladu z 46. členom tega zakona, iz 
delnic, ki presegajo kvalificiran delež, nima pravice do glaso- 
vanja oziroma do upravljanja družbe - izdajatelja teh delnic. 

50. člen 

Ne glede na določbo 2. člena tega zakona je za ponudbo za 
odkup delnic iz 46. člena tega zakona posamezne družbe 
- izdajatelja vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo glasovalno 
pravico, poleg dovoljenja Agencije za ponudbo za odkup, 
potrebno pridobiti tudi dovoljenje, ki ga izda Vlada Republike 
Slovenije na predlog Ministrstva za ekonomske odnose in 
razvoj, razen če je vrednost osnovnega kapitala družbe 
- izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup, manjša kot 800.000.000 SIT. 

Vlada Republike Slovenije mora najkasneje v šestdesetih 
dneh od uveljavitve tega zakona izdati predpis, s katerim 
določi postopek in pogoje za izdajo dovoljenja za javno 
ponudbo za odkup iz prejšnjega odstavka. 

51. člen 

Ne glede na določbo 10. člena tega zakona mora oseba, ki 
namerava dati ponudbo za odkup ali je zavezana dati 
ponudbo za odkup delnic iz 46. člena tega zakona, o takšni 
nameri za ponudbo za odkup poleg Agencije, uprave družbe 
- izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup, ter organa, pooblaščenega za varstvo 
konkurence, obvestiti tudi Ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj. 

XII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

52. člen 

Določbe XI. poglavja tega zakona se uporabljajo pet let od 
vpisa pravnih posledic lastninskega preoblikovanja posamez- 
nega podjetja v sodni register. 

53. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Splošne določbe (1. In 2. člen) 

Pojem prevzema delniške družbe je v splošnih določbah dolo- 
čen kot pridobitev kontrole pri upravljanju delniške družbe. 
Predlagani zakon izhaja iz načela, da mora vsaka oseba, ki 
želi pridobiti kontrolni delež pri upravljanju določene delniške 
družbe, takšno pridobitev opraviti po zakonsko določenem 
javnem in transparentnem postopku. Kontrolni delež je 
v zakonu določen kot 25% upravljalska oziroma glasovalna 
pravica. Zakonski pogoji in postopek za prevzem delniške 
družbe se uporabljajo le za delnice družb, ki so izvedle javno 
ponudbo delnic ter pridobile.dovoljenje Agencije za trg vred- 
nostnih papirjev za javno ponudbo. Delnice teh družb so 
prosto prenosljive na trgu vrednostnih papirjev. Omejeno 
prenosljive delnice niso predmet tega zakona. 

Javna ponudba za odkup (3. - 8. člen) 

Predlagani zakon določa obveznost dati ponudbo za odkup 
vseh delnic z glasovalno pravico (kot tudi drugih vrednostnih 
papirjev, ki so zamenljivi v delnice z glasovalno pravico) 
s strani osebe, ki ima v lasti več kot 25% upravljalski delež 
določene delniške družbe. Zakon tudi definira, kdaj ima dolo- 
čena oseba 25% kontrolni delež, saj v praksi ni nujno, da se 
takšen delež pridobi preko neposrednega lastništva delnic 
z glasovalno pravico, temveč tudi preko izvrševanja glaso- 
valne pravice za račun tretjega (zastopniki), preko posred- 
nega kontroliranja glasovalnih pravic, ki izhajajo iz delnic > 
v lasti hčerinske družbe, preko t.i. delničarskih sporazumov in ' 
pd.. Javno ponudbo za odkup je mogoče dati tudi v primeru 
'prostovoljnega« prevzema, ko oseba še nima 25% kontrol- 
nega deleža in želi pridobiti več kot 25% glasovalno pravico 
v določeni družbi. Zaradi zagotovitve načela enakega obrav- 
navanja vseh delničarjev mora biti ponudba naslovljena na 
vse imetnike vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prev- 
zem. Poglavje nadalje obligacijsko pravno definira samo 
javno ponudbo za odkup kot javno objavljen predlog oziroma 
vabilo prevzemnika k sklenitvi kupoprodajne pogodbe za 
vrednostne papirje ciljne delniške družbe. Ponudba oziroma 
predlog mora biti natančen in mora obvezno vsebovati 
bistvene sestavine pogodbe, to je predmet in ceno, rok za 
sprejem ponudbe ter rok za plačilo vrednostnih papirjev. Ker 
je prevzem oziroma »javni odkup« vrednostnih papirjev vrsta 
transakcije na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, mora 
prevzemnika zastopati pooblaščeni udeleženec trga vred- 
nostnih papirjev. 

Postopek v zvezi s ponudbo za odkup (9. - 25. člen) 

Poglavje določa javen in transparenten postopek, po katerem 
mora prevzemnik dati javno ponudbo za prevzem in opraviti 
transakcijo odkupa vrednostnih papirjev. Postopek se začne 
že v relativno zgodnji fazi prevzema, z namero za prevzem 
(ponudbo za odkup), o kateri mora biti obveščena ciljna 
družba, ki je izdajatelj vrednostnih papirjev, na katere se bo 
ponudba nanašala, Agencija za trg vrednostnih papirjev in 
organ, pristojen za varstvo konkurence. Brez takšne obvezne 
sporočitve namere je povečana možnost trgovanja z delni- 
cami ciljne družbe na podlagi notranjih informacij, saj 
navadno cena delnic kasneje (ko dejansko pride do ponudbe 
za prevzem) bistveno naraste. Iz tega razloga predlagani 
zakon daje Agenciji tudi pooblastilo, da takšno namero prev- 
zema javno objavi. Zakon nadalje upošteva načelo javne 
zagotovitve vseh relevantnih podatkov glede ponudbe za 
prevzem in določa, da mora prevzemnik najkasneje v 30 dneh 
od sporočitve namere za prevzem ter hkrati s ponudbo obja- 
viti še ponudbeni dokument (prospekt za odkup), ki mora 
vsebovati vse potrebne podatke, da se imetniki vrednostnih 
papirjev lahko informirano in racionalno odločijo, ali bodo 
sprejeli ponudbo. Predlagani zakon določa, da je za ponudbo 
za odkup potrebno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih 
papirjev. Agencija formalno preveri, ali je vsebina ponudbe in 
prospekta v skladu s predpisi ter ali /e ponudnik plačilno 
sposoben za odkup vseh vrednostnih papirjev, na katere se 

ponudba nanaša, ni pa Agencija pooblaščena, da preverja 
ekonomsko vsebino ali namena ponudbe za odkup. Nadalje 
predlagani zakon določa aktivno vlogo uprave ciljne družbe 
- izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 
ponudba za odkup. Uprava mora javno objaviti svoje mnenje 
glede ponudbe in prospekta, iz razloga razkritja morebitnih 
konfliktov lastnih interesov z interesom upravljanja družbe 
v dobro same družbe oziroma vseh delničarjev. 

V zvezi s ponudbo za odkup zakon zaradi zagotovitve pravne 
varnosti še določa, da prevzemnik lahko prekliče ponudbo le, 
če nastopi višja sila ali če da za iste vrednostne papirje tretja 
oseba drugo (konkurenčno) in ugodnejšo ponudbo. 

Sprejem ponudbe (26. in 27. člen) 

Z namenom da ponudba za odkup in aktivnosti v zvezi z njo 
ne bi ogrozili normalnega poslovanja družbe, predlagani 
zakon določa minimalni in maksimalni rok za sprejem 
ponudbe s strani imetnikov vrednostnih papirjev - na/manj 
28 in največ 60 dni od objave ponudbe oziroma prospekta, 
z avtomatičnim podaljšanjem roka za 7 dni, če ponudnik 
spremeni ponudbo ali pogoje v ponudbi (npr. ceno). V tem 
poglavju predlagani zakon določa še poseben nematerializi- 
ran postopek sprejema in izročitve vrednostnih papirjev imet- 
nikov, ki so sprejeli ponudbo, glede na to, da bodo v bodoče 
javno ponujeni vrednostni papirji vodeni v nematerializirani 
obliki na računih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni 
družbi. 

Po izteku roka za sprejem ponudbe mora ponudnik javno 
objaviti število oziroma odstotek (ki ga določi ponudnik) imet- 
nikov vrednostnih papirjev, ki je sprejelo ponudbo za prevzem 
ter ali je prevzem uspel. V primeru uspešne ponudbe za 
prevzem je prevzemnik zavezan izvršiti plačilo za prodane 
vrednostne papirjev v roku 14 dni od izteka roka za sprejem 
ponudbe. 

• 
• 

Omejitev dejanj uprave družbe - Izdajatelja vrednostnih 
papirjev, na katere se nanaia ponudba (28. člen) 

Poleg omenjene pasivne vloge predlagani zakon omejuje 
management ciljne družbe v t.i. obrambnih dejanjih pred 
prevzemom, po tem ko je namen prevzema že najavljen ciljni 
družbi. Takšno rešitev narekuje predvsem konflikt interesov 
managementa ciljne družbe in njenih delničarjev. Predlagani 
zakon onemogoča obstoječim kontrolnim delničarjem in 
managementu družbe, da bi v primeru potencialnega prev- 
zema in bojazni pred novim kupcem kontrolnega deleža, 
katerega prvi ukrep po uspešnem prevzemu je navadno uper- 
jen v zmanjšanje moči obstoječega managementa, iz lastnih 
interesov napravili ciljno družbo neatraktivno za prevzemnika 
ali celo oškodovali premoženje in poslovanje družbe Zaradi 
navedenih razlogov zakon predvideva odobritev skupščine 
delničarjev za vsa dejanja oziroma posle uprave, ki bi imela 
namen ovirati normalen potek ponudbe za odkup. 

Konkurenčna ponudba za odkup (36. - 39. člen) 

V tem poglavju predlagani zakon dovoljuje t.i. konkurenčno 
ponudbo za odkup, ki jo da tretja oseba med trajanjem 
prvotne ponudbe za odkup. Zaradi preprečitve zlorab v zvezi 
z prevzemi konkurenčne ponudbe ne sme dati oseba, ki je 
kapitalsko ali poslovno povezana s prvotnim ponudnikom, 
poleg tega mora biti cena v novi ponudbi vsaj 5% višja od 
originalne. S tem zakon dovoljuje avkcijski sistem prevzema 
in na ta način višanje cene, po kateri lahko delničarji prodajo 
svoje delnice najboljšemu ponudniku ter na ta način zagotav- 
lja delničarjem najugodnejše pogoje za prodajo njihovih vred- 
nostnih papirjev v primeru spremembe kontrole upravljanja 
družbe. Pri tem tudi za konkurenčno ponudbo za odkup 
veljajo vsa zakonska pravila kot za prvo ponudbo. 
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Nadzor nad potekom ponudbe za odkup ter oreoovedl In 
sankcije (41.- 45. člen)       

Za nadzor nad izvajanjem ponudbe za odkup zakon določa 
Agencijo za trg vrednostnih papirjev. Značilnost postopka 
nadzora so relativno kratki roki za odločanje Agencije, saj je 
izvedba prevzema odvisna od razmer na trgu vrednostnih 
papirjev, ki se lahko dnevno spreminjajo. Pri določenih odlo- 
čitvah je pristojnost odločanja prenešena s strokovnega sveta 
Agencije neposredno na direktorja Agencije, pritožbena stop- 
nja v postopku pa je Strokovni svet Agencije, prav tako zaradi 
potrebe po hitrejšem in učinkovitejšem odločanju o zadevah 
v zvezi s ponudbo za odkup. Pritožbo na odločbo Strokovega 
sveta je mogoče vložiti pri Vrhovnem sodišču Republike Slo- 
venije, kot to urejajo določbe glede postopka Agencije po 
Zakonu o trgu vrednostnih papirjev. 

Kot sankcijo za kršitev določb predlaganega zakona (npr. 
pridobitev kontrolnega deleža delnic brez izvedenega predpi- 
sanega postopka) je kot najučinkovitejša sankcija predvi- 
deno, na nepošteni pridobitelj iz tako pridobljenih delnic 
nima pravice glasovanja na skupščini delničarjev in je tako 
onemogočen pri izvrševanju (protipravno) pridobljene kon- 
trole pri upravljanju -prevzete- družbe. 

Posebne določbe za vrednostne papirja, izdane v postopku 
lastninskega preoblikovanja (46. - 51. člen} 

Predlagani zakon upošteva specifično (razpršeno) lastninsko 
strukturo v družbah, ki bo nastala po konačni prvi fazi lastnin- 
skega preoblikovanja v Sloveniji ter potrebo po konsolidaciji 
lastništva v drugi fazi. Upošteva tudi poseben način pridobitve 
delnic iz privatizacije z razdelitvijo in ne nakupom za denar, 

BELEŽKE: 

kar pomeni specifičen odnos do -delničarstva«, tudi v pri- 
meru ponudbe za odkup pri prevzemu. Zato zakon določa, da 
se določbe zakona ne uporabljajo, če gre za prevzem kontrole 
upravljanja v primeru trgovanja med udeleženci notranjega 
odkupa ali interne razdelitve po zakonu o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij. Nadalje je predvideno, da se zakon ne 
uporablja pri prodaji delnic v lasti Sklada Republike Slovenije 
za razvoj pooblaščenim investicijskim družbam, kjer je že 
mogoče pridobiti več kot 25% delež in bi bila obvezna 

, ponudba za odkup vseh delnic v nasprotju z konceptom 
lastninjenja. Zakon končno predvideva višji odstotek deleža 
(40%), ko nastopi obveznost dati ponudbo za odkup delnic 
v primeru trgovanja med privatizacijskimi skladi in Sloven- 
skim odškodninskim skladom ter Kapitalskim skladom pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, ki takšen odstotek del- 
nic (skupaj) pridobijo že neposredno na podlagi določb 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Za ponudbo za 
odkup delnic ostalih družb, ki se bodo lastninile, predlagani 
zakon predvideva dodatno soglasje Vlade Republike Slove- 
nije, ki dovoljenje izda na podlagi pogojev, ki jih predpiše. 

Kazenske določbe 

Predlog zakona za prvo obravnavo ne vsebuje kazenskih 
določb, vendar bodo le-te oblikovane v naslednji fazi zako- 
nodajnega postopka. Morebitne kršitve določb zakona o prev- 
zemih so take narave, da bi bilo neustrezno oblikovati kazni 
za prekrške, temveč je smiselno počakati na uskladitev 
gospodarske kazenske zakonodaje, ki je v zakonodajnem 
postopku v Državnem zboru. Na podlagi te zakonodaje bodo 
oblikovane kazenske določbe za gospodarske prestopke ozi- 
roma morebitna kazniva dejanja. Predlagani zakon pa že 
vsebuje dokaj ostre sankcije na civilno pravnem področju. 

■ 
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Predlog zakona o - 

OVERITVI LISTIN V MEDNARODNEM 

PROMETU 

- EPA 1096 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije ja na 140. seji dne 26. aprila 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O OVERITVI LISTIN V MEDNA- 
RODNEM PROMETU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Igor LUČOVNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za pravosodje. 

UVOD 

I. OCENA STANJA 

V Republiki Sloveniji se skladno z Ustavnim zakonom za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije (Ur. I. Republike Slovenije, štev. 1/ 
91) do izdaje ustreznega predpisa, smiselno uporablja kot 
republiški predpis Zakon o legalizaciji listin v mednarodnem 
prometu (Ur. I. SFRJ, tšev. 6/73) nekdanje Jugoslavije. Ta 
zakon določa postopek overitve listin v mednarodnem pro- 
metu in organe, ki te overitve opravljajo, sam način overitve 
pa je opredeljen v Zakonu o overitvi podpisov, pisave in 
prepisov (Ur. I. SRS, štev. 29/72). 

II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Skladno s 1. členom Ustavnega zakona za izvedbo ustave 
Republike Slovenije, je potrebno prevzeti zvezni zakon, ki se 
smiselno uporablja kot republiški predpis, vskladiti z našim 
pravnim redom. S predlaganim zakonom bo Republika Slove- 
nija na zadevnem področju vzpostavila svojo zakonodajo in 
s tem prenehala smiselno uporabljati prevzeti zvezni zakon. 

Glede na to. da bo z uveljavitvijo Zakona o notariatu (Ur. I. RS 
13/94), prenahala veljati določba Zakona o overitvi podpisov, 
pisave in prepisov, po kateri so sodišča in občinski upravni 
organi opravljali overitev podpisov, pisave in prepisov in bodo 
v pristojnosti sodišča po tem zakonu ostale samo overitve 
listin, ki so namenjene za uporabo v tujini, je smotrno, da se 
v enem zakonu določi postopek in način overitve listin, ki so 
namenjene za uporabo v tujini, kakor tudi organe, ki takšno 
overitev opravljajo, kar je sedaj urejeno v dveh zakonih, to je 
v Zakonu o legalizaciji listin v mednarodnem prometu in 

Zakonu o overitvi podpisov, pisave in prepisov. S predlaganim 
Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu bo vpraša- 
nje overitve listin, namenjenih za uporabo v tujini, celovito 
urejeno. 

III. FINANČNE POSLEDICE 

Zaradi uveljavitve predloženega zakona ne bodo nastale nove 
finančne obveznosti. 

BESEDILO ČLENOV 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa pravila za overitev listin, ki so namenjene za 
uporabo v tujini, način takšne overitve in organe, ki so pri- 
stojni za opravljanje teh overitev. 

2. člen 

em zakonu se overja javne listine, izdane v Republiki Sloveniji 
(v nadaljnjem besedilu: domače listine), ki so namenjene za 
uporabo v tujini, če se po pravu države, v kateri bodo uporab- 
ljene, zahteva njihova overitev, kolikor ni z mednarodno 
pogodbo, ki zavezuje Republiko Slovenijo, določeno dru- 
gače. 

Po predhodnih overitvah v državi izvora listine se po tem 
zakonu overja tudi javne listine, izdane v tuji državi (v nadalj- 
njem besedilu: tuje listine), ki so namenjene za uporabo 
v Republiki Sloveniii, kolikor z mednarodno pogodbo, ki velia 
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v razmerju med tujo državo in Republiko Siovenijo, ni dolo- 
čeno drugače. 

3. člen 

Z javnimi listinami v smislu tega zakona so mišljene listine, ki 
v državi, v kateri so izdane, veljajo za javne listine, in so bile 
izdane v obliki in na način, predpisan v pravu države izvora 
listine. 

4. člen 

Overitev listine po tem zakonu pomeni potrditev verodostoj- 
nosti podpisa osebe, ki je listino podpisala in verodostojnosti 
odtisa pečata na njej ter nadaljnje potrditve (nadoveritve) 
verodostojnosti podpisov uradnih oseb in odtisov pečatov 
državnih organov na listini. 

Z overitvijo po tem zakonu se ne potrjuje resničnost vsebine 
listine. 

NAČIN OVERITVE 

5. člen 

Če ni določeno drugače, dokaže podpisnik listine pristnost 
podpisa tako, da se pred uradno osebo svojeročno podpiše 
ali prizna podpis, ki je že na listini, za svoj. Na enak način se 
dokaže tudi pristnost ročnega znaka. 

Državni organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila, 
lahko, zaradi overitev njihovih listin, ki jih bo sodišče oprav- 
ljalo, pri sodišču deponirajo podpise tistih svojih delavcev, ki 
so-upravičeni za podpisovanje listin. Hkrati s podpisom svo- 
jega pooblaščenega delavca mora državni organ ali organiza- 
cija deponirati tudi odtis pečata, katerega ta pooblaščeni 
delavec pri tem uporablja. 

6. člen 

Kadar se overja podpis ali ročni znak slepih ali pa podpis ali 
ročni znak tistih, ki ne znajo brati, prebere predlagatelju 
uradna oseba listino, na kateri naj se overi njegov podpis ali 
ročni znak. 

Kadar se overja podpis ali ročni znak gluhih, ki ne znajo brati, 
prebere predlagatelju listino, na kateri naj se overi podpis ali 
ročni znak sodni tolmač. 

Kadar se overja podpis ali ročni znak osebe, ki ne razume 
jezika, v katerem je listina napisana, prevede predlagatelju 
vsebino listine uradna oseba. Če uradna oseba, ki opravlja 
overitev, ne more sama prevesti, prebere predlagatelju listino 
in mu prevede vsebino sodni tolmač. 

Kadar je bila overitev opravljena po določbah tega člena, je 
treba to v potrdilu o overitvi navesti. 

7. člen 

Pristnost podpisa ali ročnega znaka osebe iz prvega odstavka 
5. člena tega zakona in iz prejšnjega člena se overi potem, ko 
se ugotovi njena istovetnost. 

Istovetnost osebe iz prejšnjega odstavka se ugotavlja na pod- 
lagi uradnih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista), 
na podlagi osebnega poznanja ali na kakršenkoli drug način, 
po katerem je istovetnost podpisnika listine mogoče ne- 
dvomno ugotoviti. 

Način ugotovitve osebne istovetnosti iz prejšnjega odstavka 
mora biti vselej navedena na listini. 

8. člen 

Če se overia podpis zastopnika fizične ali pravne osebe, se 
overitev podpisa opravi šele, ko se ugotovi, da ie oseba 

pooblaščena za zastopanje. V potrdilu o overitvi se navede, na 
kakšni podlagi je predlagatelj pooblaščen za zastopanje. 

9. člen 

Verodostojnost odtisa pečata organa, ki je listino izdal, se 
ugotavlja na način, po katerem je istovetnost pečata mogoče 
nedvomno ugotoviti. 

10. člen 

Potrdilo o overitvi se napiše na izvirni listini in mora vsebovati 
datum overitve, številko, s katero je listina vpisana v overitveni 
vpisnik, podpis uradne osebe in pečat organa, ki je overitev 
opravil. 

Potrdilo o overitvi se glasi: »Potrjuje se, da je (ime, priimek, 
bivališče) lastnoročno podpisal to listino (priznal podpis na 
tej listini za svoj). Istovetnost imenovanega je bila ugotovljena 
na podlagi osebnega poznanja (ali: osebne izkaznice, pot- 
nega lista - navesti številko in organ, ki jo je izdal, s pričami- 
navesti ime in priimek prič in štev. njihovih osebnih izkaznic 
ter organ, ki jih je izdal). Taksa za overitev v znesku ...SIT je 
bila plačana in uničena na zaprosilu za overitev.« 

Če gre za overitev iz 8. člena tega zakona, mora potrdilo 
o overitvi poleg drugega obsegati še besedilo: »Imenovani je 
pooblaščen za zastopanje na podlagi« in navedbe akta, 
s katerim se potrjuje pravica do zastopanja. 

ORGANI, KI OPRAVLJAJO OVERITEV LISTIN V MEDNA- 
RODNEM PROMETU 

11. člen 

Potrditev verodostojnosti podpisa osebe, ki je listino podpi- 
sala, in verodostojnosti odtisa pečata organa, ki je listino 
izdal, opravljajo okrožna sodišča. 

Overitev iz prejšnjega odstavka opravi predsednik sodišča ali 
sodnik oziroma sodniki, ki jih za to določi predsednik sodišča. 

12. člen 

Preden se domače listine pošlje v potrditev tujemu organu, se 
opravi potrditev verodostojnosti podpisa predsednika sodišča 
ali sodnika oziroma sodnikov iz drugega odstavka 11. člena 
tega zakona pri za pravosodje pristojnem ministrstvu Repu- 
blike Slovenije, potrditev verodostojnosti podpisa pooblašče- 
nega uradnika za pravosodje pristojnega ministrstva, ki je 
overitev opravil, ter verodostojnosti odtisa pečata tega mini- 
strstva pa pri za zunanje zadeve pristojnem ministrstvu Repu- 
blike Slovenije. 

Okrožna sodišča so dolžna poslati podpise sodnikov, ki so 
določeni za overjanje listin v mednarodnem prometu in odtise 
pečatov sodišč, za pravosodje pristojnem ministrstvu. Na 
podlagi deponiranih podpisov sodnikov in odtisov pečatov 
sodišč za pravosodje pristojno ministrstvo opravi potrditev iz 
prvega odstavka. 

Za pravosodje pristojno ministrstvo je dolžno poslati podpise 
uradnikov ministrstva, ki so pooblaščeni opravljati potrditve iz 
prvega odstavka in odtis pečata ministrstva, za zunanje 
zadeve pristojnemu ministrstvu. Na podlagi deponiranih pod- 
pisov pooblaščenih uradnikov in odtisa pečata za pravosodje 
pristojnega ministrstva bo za zunanje zadeve pristojno mini- 
strstvo opravilo potrditev iz prvega odstavka. 

13. člen 

Za domače listine, ki jih izdajo republiški organi ali organiza- 
cije, ni potrebna poprejšnja overitev pri sodiščih iz prvega 
odstavka 11. člena tega zakona in pri za pravosodje pristoj- 
nemministrstvu iz prvega odstavka prejšnjega člena, temveč 
jih overi neposredno za zunanje zadeve pristojno ministrstvo 
Republike Slovenije. 
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14. člen 

Domače listine, ki se bodo uporabljale v državah članicah 
haaške Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih 
listin (Uradni list SFRJ, št. 10/62), se overijo na način, ki ga 
določata konvencija. 

Overitve iz prvega odstavka opravljajo okrožna sodišča in za 
pravosodje pristojno ministrstvo Republike Slovenije. Nadalj- 
nje overitve domačih listin, ki so namenjene za uporabo 
v državah članicah haaške Konvencije o odpravi potrebe 
legalizacije tujih javnih listin, niso potrebne. 

Overitve iz prejšnjega odstavka opravlja predsednik sodišča 
ali sodnik oziroma sodniki, ki jih za to določi predsednik 
sodišča. Overitev na za pravosodje pristojnem ministrstvu 
opravi uradnik, ki ga za to pooblasti minister. 

15. člen 

Tuje javne listine se lahko uporabijo v Republiki Sloveniji, če 
jih po predhodnih overitvah v državi izvora listine overi za 
zunanje zadeve pristojno ministrstvo Republike Slovenije, 
oziroma diplomatsko ali konzularno predstavništvo Repu- 
blike Slovenije v tujini, kolikor mednarodne pogodbe, ki 
vežejo Republiko Slovenijo v razmerju do države izvora 
listine, ne določajo drugače. 

Če organ, ki mu je predložena tuja javna listina, dvomi v njeno 
verodostojnost, lahko zahteva od za zunanje zadeve pristoj- 
nega ministrstva Republike Slovenije, naj preveri, ali jo je 
izdal organ, ki je v njej naveden. 

Tuje javne listine, izdane v državah članicah haaške Konven- 
cije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Uradni 
list SFRJ, št. 10/62), overjajo organi, ki jih skladno s 6. členom 
te konvencije določi država izvora listine in nadaljnje overitve 
pri za zunanje zadeve pristojnem ministrstvu Republike Slo- 
venije oziroma pri diplomatskem ali konzularnem predstavni- 
štvu Republike Slovenije v tujini, niso potrebne. 

KONČNI DOLOČBI 

16. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji 
preneha uporabljati zakon o legalizaciji listin v mednarodnem 
prometu (Uradni list SFRJ, št. 6/73) in preneha veljati zakon 
o overitvi podpisov, pisave in prepisov (Uradni list SRS, št. 29/ 
72). 

17. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

V mednarodnem prometu imajo javne listine pomembno 
vlogo, zato obstoja interes, da se vprašanje uporabe domačih 
listin v tujini in tujih listin v domači državi uredi ne samo 
z notranjo zakonodajo posamezne države, temveč tudi v med- 
narodnem merilu. Kakšne lastnosti morajo imeti javne listine, 
ki jih izdajo organi države izvora listine, če jih hoče kdo 
uporabiti v tujini, določa seveda zakonodaja tiste države, kjer 
se bo listina uporabila, mednarodni sporazumi, ki jih države 
sklenejo med seboj oz. pristopijo k njim, pa urejajo vprašanje 
dokazne moči tuje javne listine in določajo, ali je potrebno 
tujo javno listino overiti, da se lahko na ozemlju druge države 
uporablja kot javna listina. 

Kolikor zadevni mednarodni sporazumi med posameznimi 
državami niso sklenjeni, se pri uporabi tujih javnih listin 
upošteva domača zakonodaja. 

Domača zakonodaja ureja tudi postopek za overitev javnih 
listin, organe, ki overitev opravljajo in sam način overitve. 

V Republiki Sloveniji se za overitev listin, ki so namenjene za 
uporabo v tujini, skladno z določbami Ustavnega zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, štev. 1/91) smiselno 
uporablja kot republiški predpis zakon o legalizaciji listin 
v mednarodnem prometu (Ur. I. SFRJ, štev. 6/73), ki ureja 
postopek in organe, ki to overitev opravljajo, sam institut 
overitve pa je podrobneje opredeljen v »splošnem- Zakonu 
o overitvi podpisov, pisave in prepisov (Ur. I. SRS, štev. 29/72). 
Skladno s tem zakonom opravljajo sodišča in pristojni 
upravni organi overitve podpisov, pisave in prepisov do uve- 
ljavitve Zakona o notariatu (Ur. I. RS, štev. 13/94). Po uveljavi- 
tvi Zakona o notariatu pa bodo sodišča na način, določen po 
tem zakonu, opravljala samo overitev listin, ki so namenjene 
za uporabo v tujini, vse ostale overitve pa se prenesejo v pri- 
stojno poslovanje notarja. Zakon o notariatu v tretjem 
oddelku tudi podrobno določa, na kakšen način notar oprav- 
lja posamezne overitve, ki so v njegovi pristojnosti. 

Upoštevaje navedeno ni smotrno, da bi za izvajanje overitve 
listin, ki so namenjene za uporabo v tujini, imeli dva zakona, 
enega, ki bi določal organe, ki opravljajo overitve listin v med- 
narodnem prometu in drugega, ki bi določal, na kakšen način 
se opravi overitev. Zaradi tega se predlaga, da se v predlože- 
nem zakonu celovito uredi vprašanje overitve listin, ki so 
namenjene za uporabo v tujini. 

Večina držav dovoljuje, da se tuja javna listina na njihovem 
teritoriju uporabi z lastnostjo javne listine samo pod pogojem, 
da je ta listina ustrezno overjena, razen če ni z mednarodno 
pogodbo določeno drugače. Predloženi zakon ureja vpraša- 
nje takšnih overitev. Določa pravila za overitev listin v medna- 
rodnem prometu, način, na kateri se ta overitev opravi in 
organe, ki overitve opravljajo. 

Z overitvijo po predloženem zakonu pristojni organ potrjuje 
samo verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala in 
verodostojnost odtisa pečata na njej, ne potrjuje pa se resnič- 
nosti vsebine listine. Predloženi zakon v členih od 5. do 11. 
določa načine, s katerimi pristojni organ ugotovi verodostoj- 
nost podpisa ali ročnega znaka osebe, ki je listino podpisala 
oziroma dala ročni znak in verodostojnost odtisa pečata 
organa na njej. Glede ugotovitve istovetnosti osebe, katere 
podpis ali ročni znak se overja, predloženi zakon dopušča 
tudi, da pristojni organ istovetnost ugotovi lahko tudi na 
kakšen drug način, kot ga določa drugi odstavek 7. člena, po 
katerem je istovetnost mogoče nedvomno izkazati. 

Predloženi zakon določa v členih od 11. do 16. organe, ki 
opravijo overitve listin v mednarodnem prometu. Zakon pred- 
videva tri »instance« v postopku overitve; overitev se s strani 
organov Republike Slovenije zaključi pri ministrstvu, pristoj- 
nem za zunanje zadeve; diplomatsko ali konzularno predstav- 
ništvo tuje države pri nas pa opravi potrebno potrditev na 
listini skladno z zakonodajo svoje države. 

Glede tujih javnih listin naša veljavna zakonodaja določa, da 
imajo le te enako dokazno moč kot domače javne listine, če 
so po predpisih overjene, seveda kolikor ni z mednarodno 
pogodbo določeno drugače. Predlagani zakon določa, da 
mora tujo javno listino za njeno uporabo pri nas, po predhod- 
nih overitvah, ki jih predvidevajo zakoni države izvora listine, 
overiti ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve v Republiki 
Sloveniji ali pa diplomatsko ali konzularno predstavništvo 
Republike Slovenije v tujini. Takšna overitev je predvidena 
samo za primere, ko z mednarodno pogodbo ni določeno 
drugače. 

Ker je postopek overitev listin za njihovo uporabo v tujini 
v večini držav dokaj zamuden, države med seboj sklepajo 
dvostranske pogodbe, ki postopke overitev skrajšajo ali pa 
celo določajo, da javnih listin, ki so bile v državi pogodbenici 
izdane v predpisani obliki in imajo podpis in uradni pečat 
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pristojnega organa, ki jih je izdal, ni potrebno overjati za 
njihovo uporabo na ozemlju druge države pogodbenice, ali pa 
konkretno navajajo, katerih javnih listin ni potrebno overjati. 
Republika Slovenija je notificirala nasledstvo dvostranskih 
pogodb, ki jih je nekdanja Jugoslavija sklenila in vsebuje/o 
tudi zadevne določbe o overitvi listin oz. o njeni oprostitvi 
z Alžirijo, Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Češko, Francijo, Grčijo, 
Madžarsko, Poljsko, Romunijo, Italijo in Slovaško. Postopek 
overitev tujih javnih listin pa je poenostavila tudi večstranska 
haaška Konvencija o ukinitvi potrebe legalizacije tujih javnih 
listin, v kateri je status države pogodbenice Republika Slove- 
nija pridobila v letu 1991 in jo veže v razmerju do 39 držav. 

Po tej konvenciji vsaka država pogodbenica odvezuje od 
overitve določene listine, ki naj se uporabijo na njenem ozem- 
lju. Edina formalnost, ki se zahteva po tej konvenciji, je, da 

organ, ki je v vsaki državi pogodbenici za to posebej določen, 
potrdi na predpisanem obrazcu (obrazec -apostille«) samo, 
kdo je listino izdal in kakšna je lastnost organa, ki jo je izdal. 

V Republiki Sloveniji so pristojna za potrditve po navedeni 
haaški konvenciji okrožna sodišča ali ministrstvo, pristojno za 
pravosodje Republike Slovenije, o čemer je bil ob notifikaciji 
nasledstva Republike Slovenije glede navedene konvencije 
obveščen depozitar te konvencije. 

Z uveljavitvijo predloženega zakona se bo prenehal uporab- 
ljati prevzeti Zakon o legalizaciji listin v mednarodnem pro- 
metu in nehal veljati Zakon o overitvi podpisov pisave in 
prepisov. 

; \ "j . i;. 
BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SODNIH TAKSAH 

- EPA 332 - DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije )e na 140. seji dne 26. aprila 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH. 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 20. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 31/5-1994 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah - druga obrav- 
nava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje. 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Igor LUČOVNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za pravosodje. 

1. člen 

V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78,10/79, 36/ 
83, 46/86, 34/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 14/91) se v 10. točki 
2. člena besedi »taksna tarifa« nadomestita z besedo 
»zakon«. 

2. člen 

V tretjem odstavku 7. člena se besede »Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije« nadomestijo z besedami »Vlada Repu- 
blike Slovenije«. 

V petem odstavku tega člena se besede »uprava za družbene 
prihodke« nadomestijo z besedami »območna izpostava 
Republiške uprave za javne prihodke«, beseda »tretji« v okle- 
paju pa se nadomesti z besedo »drugi«. 

3. člen 

V drugem odstavku 10. člena se beseda »trideset« nadomesti 
z besedo »petnajst«. 

4. člen 

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Plačila sodnih taks so oproščeni država in državni organi, 
lokalne samoupravne skupnosti. Rdeči križ Slovenije in druge 
humanitarne organizacije ter tuja država in tuji državljani, če 
tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost « 

V drugem odstavku se besede »Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo« nadomestijo z besedami »ministrstvo, 
pristojno za pravosodje«. 

5. člen 
28. člen se spremeni tako. da se glasi: 
»Če ima taksni zavezanec prebivališče ali ima sedež v tujini, 
pa ne plača takse tedaj, ko nastane taksna obveznost, sodišče 
po končanem postopku s sklepom ugotovi, koliko znaša 
neplačana taksa in kazenska taksa ter naloži taksnemu zave- 
zancu. da v roku, ki ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 
90 dni od prejema odločbe, plača dolžno takso. 

Kazenska taksa iz prejšnjega odstavka znaša 50% vrednosti 
neplačane takse. 

Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna pri- 
tožba na sodišče druge stopnje v 15 dneh od vročitve sklepa. 

Pravnomočen sklep iz prvega odstavka tega člena je izvršilni 
naslov. 

Pravnomočen sklep iz prvega odstavka tega člena pošlje 
sodišče organu, ki je po zakonu pristojen za zastopanje in 
uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi Republike Slove- 
nije v tujini.« 

6. člen 

V prvem odstavku 29. člena se črtajo besede »oziroma v 28 «. 
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Drugi odstavek se črta. 

Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek, sedanji četrti 
odstavek pa tretji odstavek. 

V prvem in drugem odstavku se besede »uprava za družbene 
prihodke občine« nadomestijo z besedami »območna izpo- 
stava Republiške uprave za javne prihodke, na območju 
katere ima taksni zavezanec stalno prebivališče« v ustrezem 
sklonu. 

7. člen 

V prvem odstavku 30. člena se beseda »tretji« nadomesti 
z besedo »drugi«. 

Drugi odstavek se nadomesti z naslednjimi odstavki: 

»(2) Zoper sklep iz prvega odstavka |e dopustna pritožba 
v petnajstih dneh od vročitve sklepa. 

(3) O pritožbi odloča sodišče druge stopnje. 

(4) Sodišče prve stopnje lahko na podlagi pritožbe spremeni 
ali razveljavi sklep iz prvega odstavka, če je pritožbi priloženo 
potrdilo o plačilu takse.«. 

Sedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 

8. člen 

V 37. členu se besede »Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo« nadomestijo z besedami »ministrstvo, pristojno za 
pravosodje«, v 38. členu pa besede »Republiški sekretariat za 
finance« z besedami »ministrstvo, pristojno za finance«. 

9. člen 

V taksni tarifi se prvi, drugi in tretji odstavek tarifne številke 19 
nadomestijo z novimi prvim, drugim in tretjim odstavkom, ki 
se glasijo: 

»(1) Za predlog za stečaj, prisilno poravnavo in likvidacijo, 
kadar se ta ne uvede po uradni dolžnosti, se plača taksa 5.000 
točk. 

(2) Za prijavo terjatev se plača taksa v višini 5% tolarske 
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, 
vendar največ do vrednosti 2.000 točk. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata o glavni 
razdelitvi se plača taksa 10.000 točk, za pritožbo zoper druge 
odločbe pa taksa 1.000 točk.« 

Pojasnilo k tarifni številki 19 se spremeni tako, da se glasi: 

»Taksa za predlog, da se uvede stečajni postopek in taksa za 
predlog za začetek postopka prisilne poravnave se ne plača, 
če predlog vloži dolžnik.« 

V prvi točki prvega odstavka tarifne številke 20 se podpičje 
nadomesti z vejico in doda besedilo: »vendar največ v tolarski 
vrednosti 20.000 točk;« v drugi točki pa se črta pika in doda 
besedilo: »vendar največ v tolarski vrednosti 50.000 točk«. 

V prvem odstavku tarifne številke 21 se številka »150« nado- 
mesti s številko »1.000«. 

Tarifna številka 22 se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Za vpis ustanovitve delniške družbe in komanditne delni- 
ške družbe se plača taksa 15.000 točk. 

(2) Za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo se 
plača taksa 7.000 točk. 

(3) Za vpis ustanovitve drugih subjektov vpisa se plača taksa 
3.000 točk. 

(4) Za vpis statusnih sprememb subjekta vpisa se plača taksa 
1.000 točk 

(5) Za vpis podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, in za 
vpis spremembe teh podatkov se plača za vsak registrski list 
taksa 500 točk. 

(6) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 3.000 
točk. 

(7) Subjekti vpisa, ki izvajajo gospodarske javne službe, pla- 
čajo za vpise polovico takse po tej tarifni številki.« 

Tarifna številka 23 se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Za vlogo za vpis dela subjekta vpisa se plača polovica 
takse iz tarifne številke 21. 

(2) Za vpis dela subjekta vpisa se plača taksa 1.000 točk. 

(3) Za vpis podatkov, ki se o delu subjekta vpisa vpisujejo 
v register in za vpis sprememb teh podatkov se plača polovico 
takse iz petega odstavka tarifne številke 22. 

(4) Za vpis sprememb dela subjekta vpisa se plača taksa 500 
točk. 
(5) Za vpis prenehanja dela subjekta vpisa se plača taksa 
1.000 točk.« 

10. člen 

Taksa za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je nastala 
taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se 
plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi. 

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, 
ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa 
po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

Če po uveljavitvi tega zakona sodišče druge stopnje razveljavi 
odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, preden je začel 
veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne 
doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

11. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 20. seji dne 31. 5. 
1994 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o sodnih taksah, ki ga je Vlada Republike Slove- 
ni je predložila za drugo obravnavo in sklenil, da se predlog 
zakona vrne v prvo fazo zakonodajnega postopka. Po 
ponovno opravljeni razpravi pa je sprejel stališča, da Vlada 
Republike Slovenije pripravi zakon za drugo obravnavo, pri 
čemer naj upošteva predloge delovnih teles Državnega zbora 
glede zmanjšanja višine taks tarifnih številkah 19., 20.. 21., 22 
in 23. takse za prijavo ter/atev upnikov v stečajnem postopku 

opredeli v relativnem znesku oziroma v določenem odstotku 
od višine prijavljenih terjatev, predpiše takse za likvidacijo, 
takse za vpis ustanovitve komanditne delniške družbe pa 
izenači z višino taks za vpis ustanovitve delniške družbe. 
Pri pripravi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodnih taksah za drugo obravnavo je predlagatelj 
v celoti sledil stališčem Državnega zbora. 

V predlogu zakona je na novo predpisana taksa za predlog za 
likvidacijski postopek, ki je po višini izenačena s takso za 
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steča/ in takso za prisilno poravnavo (1. točka prvega 
odstavka 9 člena). 

Fiksno določena taksa za prijavo terjatev i/ stečajnem 
postopku je v sedanjem gradivu (2. točka prvega odstavka 9 
člena) nadomeščena z določitvijo takse v višini 5% vrednosti 
prijavljenih terjatev. Zaradi omejenih možnosti upnikov, da 
v stečajnem postopku dosežejo poplačilo svojih terjatev 
v celoti, pa je določen tudi zgornji limit te takse. 

Taksa za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata je 
v zakonskem predlogu diferencirana glede na vrsto odločbe; 
v višjem znesku se predlaga taksa za pritožbo zoper odločbo 
o glavni razdelitvi kot meritorni odločitvi, bistveno nižje pa bi 
bile takse za pritožbe zoper druge odločbe. 

Predlagatelj je na novo ovrednotil vse takse, za katere je bilo 

predlagano povišanje v prejšnjem zakonskem gradivu. Pri 
tem je izhajal iz funkcije, ki jo takse v sodnih postopkih imajo. 
Takse predstavljajo delno odmeno za delo sodišč, zato na/ bi 
se oblikovale glede na zahtevnost in obsežnost, ki ju sodno 
delo, za katerega je predpisana taksa, zahteva. Ureditev sod- 
nih taks pa naj bi vplivala tudi na odločitev strank, da sprožijo 
določen sqdni postopek, zato naj bi bile takse kvantificirane 
tako, da bi odvračale stranke od nepotrebnega obremenjeva- 
nja sodišč. Glede na navedeno predlagatelj v tem gradivu 
predlaga znižanje vseh, v tem zakonskem postopku že spre- 
minjajočih taks. 

Nove spreminjevalne in dopolnjevalne predloge glede določi- 
tev zakona o sodnih taksah, ki so se izrazili v času izvajaja 
tega zakonodajnega postopka, in ki presegajo stališča Držav- 
nega zbora, predlagatelj predlaga v amandmajski obliki. 

AMANDMA I 

Pred prvim členom se doda nov 1. člen, ki se glasi: 

»1. člen 

V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78,10/79, 36/ 
83, 46/86, 34/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 14/91) se v 1. členu 
besede »rednimi sodišči v Republiki Sloveniji« nadomestijo 
z besedami »sodišči v Republiki Sloveniji«.« 

AMANDMA II 

Prvi člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V 10. točki 2. člena se pred besedama »taksna tarifa« dodata 
besedi »zakon ali«.« 

Obrazložitev 

V prvi obravnavi je že bila sprejeta rešitev, po kateri je glede 
na zatečeno stanje možno, da tudi drugi zakoni predpisujejo 
taksne obveznosti. V teku tega zakonodajnega postopka pa 
so bili sprejeti še nekateri zakoni, ki predpisujejo procesne 
vloge, o katerih odloča sodišče, in za katere je glede na sistem 
taksnih obveznosti tudi potrebno opredeliti takso (zakon 
o trgu vrednostnih papirjev, zakon o agenciji Republike Slo- 
venije za plačilni promet, nadziranje in informirnje). Ker bo za 
te procesne vloge taksa določena v taksni tarifi, ki je sestavni 
del zakona o sodnih taksah, je potrebno v 2. členu veljavnega 
zakona navesti obe pravni podlagi za določitev takse. 

AMANDMA III 

V 2. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo: 
»beseda »rednih« pa se črta.« 

Obrazložitev 

Amandmaja I in III se predlata zaradi uskladitve predlaganega 
zakona z ustavno določenim enotnim sodnim sistemom, ki je 
bil v teku tega zakonodajnega postopka vzpostavljen s spre- 
jetjem zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/94) in zakona 
o delovnih in socialnih sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/94). Prejšnja 
ustavna ureditev sodstva z delitvijo sodišč na redna sodišča 
kot organe državne oblasti in t.i. samoupravna sodišča se je 
glede plačila taks izražala tako, da se takse pred samouprav- 
nimi sodišči niso plačevale. Enoten sodni sistem, ki ga sestav- 
ljajo sodišča splošne pristojnosti in specializirana sodišča, pa 
ne daje več podlage za načelno različno, s stališča plačila 
sodnih taks, obravnavo vlog oziroma dejanj, ki jih sodišča 
opravljajo, in za katera je predpisano plačilo sodnih taks. 

AMANDMA IV 

V drugem odstavku 4. člena se za besedami »lokalne samou- 
pravne skupnosti« dodajo besede »Agencija Republike Slove- 
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje«. 

AMANDMA V 
V 7. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»V petem in šestem odstavku se besede »Služba družbenega 
knjigovodstva« v ustreznem sklonu nadomestijo z besedami 
»Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje 
in informiranje« v ustreznem sklonu.« 

Obrazložitev 

Amandmaja IV in V se predlagata zaradi uskladitve z zakonom 
o agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje 
in informiranje (Ur.l. RS, št. 48/94), po katerem je Agencija 
prevzela dela in naloge Službe družbenega knjigovodstva. Za 
Službo družbenega knjigovodstva je bila oprostitev plačila 
sodnih taks določena v zakonu o SDK v SRS (Uradni list SRS, 
št. 1/85). Zakon, ki ureja položaj Agencije, te določbe o opro- 
stitvi ni povzel, saj naj bi bil sistem plačevanja sodnih taks 
urejen v matičnem, tj. v zakonu o sodnih taksah. Glede na 
javno službo, ki jo Agencija opravlja, je njeno izvzetje iz 
subjektov, ki morajo plačevati sodne takse, opravičljivo. 

AMANDMA VI 

Za 7. členom se doda nov člen, ki se glasi: 

»7.a 

V prvem, drugem in tretjem odstavku 35. člena se besede »za 
finance pristojnemu upravnemu organu občine« nadomestijo 
z besedami »območni izpostavi Republiške uprave za javne 
prihodke«.« 

Obrazložitev 

Predlagana rešitev je nujna posledica pripadnosti sodnih taks 
kot finančnega vira republiškega proračuna in predpisane 
organiziranosti državne uprave. 

AMANDMA VII 

9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 

»V tarifni številki 3 se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

»(6) Za pritožbo zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih 
papirjev se plača taksa v vrednosti 10.000 točk.«.« 

Sedanji prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek posta- 
nejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek. 

Obrazložitev 

Z amandmajem se predlaga določitev sodne takse za pritožbo 
zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev. To 
pravno sredstvo je uvedel zakon o trgu vrednostnih papirjev 
(Uradni list RS, št. 6/94) in predpisal, da o njej odloča Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije. Višina te takse je ovrednotena 
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v primerjavi s takso, ki je določena za odločanje Agencije 
o zahtevkih za izdajo dovoljenj oziroma soglasij po navede- 
nem zakonu. 

AMANDMA VIII 

V 4 točki šestega odstavka 9. člena se za besedama »status- 
nih sprememb« dodajo besede »in sprememb pravnoorgani- 
zacijske oblike«. 

Obrazložitev 

Četrta točka šestega odstavka se amandmira zaradi precizne 
določitve taksne obveznosti. Zakon o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) uvršča pod pojem 
združevanja in preoblikovanja družb tako statusne spre- 
membe, med katere sodijo pripojitve in spojitve kot spre- 
membe pravnoorganizacijske oblike. Ker se vse spremembe 
vpišejo v sodni register, podležejo plačilu taks, kar pa mora 
zakon v izogib različnim razlagam točno določiti. 

AMANDMA IX 

V 9. členu se dodajo novi osmi, deveti, deseti in enajsti 
odstavek, ki se glasijo: 

»V tarifni številki 26 se v tretjem odstavku črtajo besede »za 
zahtevo za izreden preizkus pravnomočne sodbe«. 

V prvem odstavku tarifne številke 27 se številka »75« nadome- 
sti s številko »300«, v tretjem odstavku se številka »50« nado- 
mesti s številko »200«, v petem odstavku se številka »100« 
nadomesti s številko »400«. Doda se nov šesti odstavek, ki se 
glasi: 

»(6) Za zahtevo za izreden preizkus zoper pravnomočno 
odločbo, izdano v računsko upravnem sporu, se plača taksa 
3200 točk, ne glede na četrti odstavek te tarifne številke « 

V prvem odstavku tarifne številke 28 se številka »200« nado- 
mesti s številko »800«, v tretjem odstavku se številka »50« 
nadomesti številko »200«, v četrtem odstavku se številka »50« 
nadomesti s številko »400«, v petem odstavku se številka »50« 
nadomesti s številko »200«. 

V prvem odstavku tarifne številke 29 se številka »50« nadome- 
sti s številko »75«, v drugem odstavku pa številka »100« 
s številko »»200«. 

Obrazložitev 

Z amandmajem IX se predlaga v tarifni številki 26 črtanje takse 
za zahtevo za izreden preizkus pravnomočne sodbe, ker je 
zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94) to 
pravno sredstvo odpravil, v tarifni številki 27 pa določajo takse 
za zahtevo za izreden preizkus zoper pravnomočno odločbo, 
izdano v računsko upravnem sporu, tj. za pravno sredstvo, ki 
ga predpisuje zakon o agenciji Republike Slovenije za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje. 

Dodatno pa se predlaga novo vrednotenje taks v postopku 
odločanja o zahtevah za sodno varstvo v postopku o prekr- 
ških in v postopku v upravnih ter računsko upravnih sporih, za 
katere so sedaj določene takse prenizke. V teh postopkih 
odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Glede na zah- 
tevnost obravnavanja teh postopkov in vzpostavitev soraz- 
merja z drugimi taksami se predlaga njihovo ustrezno zvi- 
šanje. 

BESEDILO DOLOČB ZAKONA ZA KATERE SE 
PREDLAGAJO SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

1. člen 

Pred rednimi sodišči v Republiki Sloveniji se plačujejo takse 
po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni 
del 

2. člen 

Takse se plačujejo: 
1. v pravdnem postopku. 
2. v izvršilnem postopku, razen za izvršitev odločb samou- 

pravnih sodišč v sporih delavcev iz delovnih razmerij oziroma 
v zvezi z delom. 

3. v nepravdnem postopku. 
4. v zemljiškoknjižnem postopku. 
5. v stečajnem postopku, 
6. v postopku za registracijo, 
7. v kazenskem postopku na zasebno tožbo. 
8. v upravnih sporih, 
9. v postopku na zahtevo za sodno varstvo po zakonu o pre- 

krških, * 
10. v drugih primerih, ki jih določa taksna tarifa. 

7. člen 

(1) Taksne obveznosti se določajo v točkah ali v sorazmerju 
z vrednostjo zahtevka oziroma predmeta, izraženem v odstot- 
kih. Vrednost zahtevka oziroma predmeta in razponi vredno- 
sti so v tem zakonu določeni s številom točk. 
(2) Vrednost točke po tem zakonu znaša 1 tolar. 
(3) Izvršni svet Republike Slovenije lahko uskladi vrednost 
točke, določene v prejšnjem odstavku, z gibanjem stroškov za 
delo rednih sodišč v sorazmerju z rastjo cen življenjskih 
potrebščin na območju Republike Slovenije. 
(4) Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun taksne 
vrednosti točke na dan nastanka taksne obveznosti. 
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri izračunu 
sodne takse, katero je potrebno plačati na podlagi opomina, 
uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje opomina, pri 
prisilni izterjavi sodne takse pa vrednost točke na dan, ko 
uprava za družbene prihodke izda taksnemu zavezancu 
ustrezno odločbo (tretji odstavek 29. člena) oziroma na dan 
izdaje sklepa iz prvega odstavka 30. člena tega zakona. 
(6) Ko sodišče odloča o povrnitvi stroškov postopka, upošteva 
pri odmeri višine teh stroškov za izračun takse vrednost točke 
na dan izdaje sklepa. 
(7) Če se taksna obveznost določa v sorazmerju z vrednostjo 
zahtevka, se pri odločanju o povrnitvi stroškov postopka in pri 
odločanju o vrnitvi takse (32. do 36. člen tega zakona) najprej 
znesek plačane takse preračuna v točke po vrednosti točke na 
dan plačila takse, nato pa pri izračunu zneska stroškov, ki jih 
je treba povrniti oziroma zneska takse, ki ga je treba vrniti, 
uporabi vrednost točke na dan odločanja. 

10. člen 

(1) Prihodki od sodnih taks so prihodki republike. 
(2) Trideset odstotkov prihodkov od sodnih taks se uporabi 
namensko za tehnološko posodobitev poslovanja sodišč. 

11. člen 

(1) Plačila sodnih taks so oproščeni državni organi, družbeno- 
politične skupnosti, krajevne skupnosti, Jugoslovanski rdeči 
križ in druge humanitarne organizacije ter tuja država in tuji 
državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja 
vzajemnost. 
(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se je sodišče 
dolžno obrniti za pojasnilo na Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in upravo. 
(3) Takse se tudi ne plača v primeru, kadar tako določa 
poseben zakon. 

28. člen 

Če taksni zavezanec živi ali ima svoj sedež v tujini, pa ne plača 
takse tedaj, ko nastane takšna obveznost, vpiše sodišče 
neplačano takso v seznam neplačanih taks in izda po konča- 
nem postopku nalog za plačilo; rok za plačilo takse ne sme 
biti krajši kot 30 in ne daljši kot 90 dni. 

29. člen 

(1) Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je določen 
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v 26. oziroma v 28. členu tega zakona, sporoči sodišče to 
v nadal|n|em roku 15 dni upravi za družbene prihodke občine, 
v kateri ima taksni zavezanec svo|e stalno prebivališče 
(sedež), naj takso prisilno izterja, na spisu pa zaznamuje, da je 
omenjeni organ obveščen o neplačani taksi. 
(2) Če taksni zavezanec nima stalnega prebivališča (sedeža) 
v Jugoslaviji, pošlje sodišče sporočilo iz prejšnjega odstavka 
upravi za družbene prihodke občine, v kateri je sodišče, ali 
upravi za družbene prihodke občine, v kateri ima taksni zave- 
zanec kakšno premoženje. 
(3) Ko prejme uprava za družbene prihodke občine sporočilo, 
izda odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu naj v 15 
dneh od prejema odločbe plača dolžno takso in 50 % pribitka 
nanjo kot kazensko takso Če taksni zavezanec v tem roku 
takse ne plača, se obe taksi prisilno izterjata in knjižita na 
račun prihodkov od sodnih taks. 
(4) Če upravni organ ugotovi, da je bila taksa plačana v goto- 
vini pa taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu, se 
zaračuna in izterja samo kazenska taksa v višini 10 %, vendar 
ne več kot 250 točk. Če taksa ni bila plačana pravočasno, se 
izterja kazenska taksa po tretjem odstavku tega člena. 

30. člen 

(1) Če je taksni zavezanec pravna oseba, ugotovi sodišče 
s sklepom, koliko znaša neplačana taksa in kazenska taksa 
(tretji odstavek 29. člena) oziroma koliko znaša kazenska 
taksa (tretji odstavek 29. člena) oziroma koliko znaša kazen- 
ska taksa, če taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu 
takse v gotovini (četrti odstavek 29. člena). 
(2) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba na višje sodišče v 15 dneh po vročitvi sklepa. 
(3) Po pravnomčnosti sklepa pošlje sodišče sklep v izvršitev 
enoti Službe družbenega knjigovodstva, ki vodi žiro račun 
taksnega zavezanca. 
(4) Služba družbenega knjigovodstva mora ravnati po sklepu 
sodišča in prenesti znesek iz žiro računa zavezanca na račun 
republike, naveden v sklepu. 

35. člen 

(1) Če je bila taksa plačana v gotovini, pošlje sodišče zahtevo 
za vrnitev takse s potrebnimi podatki za finance pristojnemu 
upravnemu organu občine, na območju katere ima sodišče 
svoj sedež. 
(2) Če je bila taksa plačana v sodnih kolkih, pošlje sodišče 
zahtevo za vrnitev takse s potrebnimi podatki za finance 
pristojnemu upravnemu organu občine, na območju katere je 
stalno prebivališče oziroma sedež taksnega zavezanca. 
(3) O zahtevi za vrnitev takse odloči za finance pristojni 
upravni organ občine. Pri odločanju uporabi vrednost točke, 
ki velja na dan odločitve. 
(4) Taksa se vrne v breme vplačilnega računa sodnih taks. 

37. člen 

Uporabo predpisov o sodnih taksah nadzira Republiški sekre- 
tariat za pravosodje in upravo. 

38. člen 

Republiški sekretariat za finance je pooblaščen skleniti 
pogodbo o tiskanju, načinu dajanja v obtok in distribuciji 
sodnih kolkov ter o znesku nadomestila za kritje stroškov 
v zvezi s temi deli. Provizija za prodajo sodnih kolkov v malo- 
prodaji znaša 10% nominalne vrednosti kupljenih kolkov. 

Tarifna številka 3 

(1) Za pritožbo zoper sodbo in zoper sklep v sporih zaradi 
motenja posesti se plača dvoina taksa iz prvega odstavka 
tarifne številke 1, s tem da najvišja taksa ne sme presegati 
40 000 točk. 
(2) Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo 
sodne takse po tretjem odstavku tarifne številke 2, se plača 
taksa po prvem odstavku tarifne številke 1. 
(3) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog 
o odpovedi poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov, za 

ugovor zoper sklep o izvršbi in zavarovanju se plača taksa po 
drugem odstavku tarifne številke 1. 
(4) Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže, zoper 
sklep o ugovoru zoper sklep o zavarovanju, zoper sklep, 
s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, ali se 
predlog zavrne, zoper sklep o priznanju odločbe tujega 
sodišča, se plača taksa 100 točk. 
(5) Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se plača 
taksa kot za pritožbo. 

Tarifna številka 19 

(1) Za predlog, da se uvede stečaj se plača taksa 500 točk. 
(2) Za predlog za prisilno poravnavo se plača taksa 500 točk. 
(3) Za prijavo vsake posamezne terjatve upnikov se plača 
taksa 200 točk. 
(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača 
taksa 1000 točk. 
Pojasnilo: 
Taksa za predlog za prisilno poravnavo se ne plača, če je 
predlog vložil predlagatelj stečajnega postopka. 

Tarifna številka 20 

(1) Poprečna taksa se plača: 
1) v stečajnem postopkuk od seštevka zneskov, ki so bili 
uporabljeni ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečaine 
mase - 2%: 
2) v postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, s kate- 
rimi je bila dosežena prisilna poravnava - 1%. 
Pojasnilo: 
a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso 
mora plačati stečajni upravitelj. 
b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača tisti, v katerega 
korist je potrjena prisilna poravnava. 

Tarifna številka 21 

(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 150 točk. 
(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isti subjekt vpisa, 
se plača ena taksa po prvem odstavku te tarifne številke 

Tarifna številka 22 

(1) Za vpis ustanovitve subjekta vpisa se plača taksa 500 točk. 
(2) Za vpis organiziranja, za vpis statusnih in drugih spre- 
memb subjekta vpisa se plača taksa 1000 točk. 
(3) Za vpis podatkov, ki so pomembni za pravni promet, kateri 
se vpisujejo v sodni register, in za vpis sprememb teh podat- 
kov se plača za vsak registrski list taksa 300 točk. 
(4) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača t^ksa 200 točk. 
(5) Subjekti vpisa, ki opravljajo družbeno dejavnost, plačajo 
za vpise polovico takse po tej tarifni številki. 
Pojasnilo: 
a) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isti subjekt vpisa, se 
plača taksa za vsak vpis posebej. 
b) Za vpsie v zvezi s stečajnim postopkom se ne plača takse 

Tarifna številka 23 

(1) Za vlogo za vpis dela subjekta vpsia se plača polovica 
taksa iz tarifne številke 21. 
(2) Za vpis dela subjekta vpisa se plača polovica takse iz 
prvega odstavka tarifne številke 22. 
(3) Za vpis podatkov, ki so pomembni za pravni promet, kateri 
se vpisujejo v sodni register, in za vpis sprememb teh podat- 
kova se plača polovica takse iz tret|ega odstavka tarifne 
številke 22. 
(4) Za vpis sprememb dela subjekta vpisa in za izbris dela 
subjekta vpisa se plača taksa 50 točk. 

Tarifna številka 27 

(1) Za tožbo zoper upravni akt se plača taksa 75 točk. 
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za zahtevo za 
sodno varstvo zoper dokončne posamične akte in za zahtevo 
za varstvo zaradi nezakonitega dejanja 
(3) Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 50 točk. 
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(4) V računskih upravnih sporih se plača taksa povečana za 
300% iz te tarifne številke in tarifne številke 28. 
(5) Za pritožbo zoper sodbo sodišča v postopku v upravnem 
sporu se plača taksa 100 točk. 

Tarifna številka 28 

(1) Za sodbo v postopku v upravnem sporu se plača taksa 200 
točk 
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za sodbo 
o zahtevi za varstvo zoper dokončne posamične akte in o zah- 
tevi za varstvo zaradi nezakonitega dejanja. 
(3) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 50 
točk. 

BELEŽKE: 

(4) Za sodbo o obnovi postopka se plača taksa 50 točk 
(5) Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača taksa 50 točk. 
Pojasnilo: 
Taksa iz prvega do četrtega odstavka te tarifne številke se ne 
plača, če je tožbi ugodeno, in je izpodbijana odločba odprav- 
ljena oziroma razveljavljena sodba ali sklep sodišča. 

Tarifna številka 29 

(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa 50 točk. 
(2) Za sodbo v postopku za sodno varstvo, s katero se zahteva 
zavrne, se plača taksa 100 točk. 
(3) Za sklep, s katerim se zahteva za sodno varstvo zavrže, se 
plača taksa 50 točk. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVSTVENEM VARSTVU 

IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

- EPA 1083 

Poslanci v Državnem zboru 
Republike Slovenije 
dr Mateja Kožuh - Novak 
dr. Janko Predan 
Danica Simšič 
Rafael Kužnik 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. list RS, št.: 40/93, 80/94) predla- 
gamo Državnemu zboru 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVE- 
NEM ZAVAROVANJU 

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora bodo pri delu delovnih teles in Državnega 
zbora sodelovali: dr. Mateja Kožuh - Novak, dr. Janko 
Predan, dr, Janez Podobnik, dr. Bojan Korošec, Danica 
Simšič in Rafael Kužnik. 

dr. Mateja Kožuh - Novak l.r. 
dr Janko Predan l.r. 
Rafael Kužnik l.r. 
Danica Simšič l.r. 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

1.1. Pravna ureditev 

Ustava Republike Slovenije v 51. členu določa pravice obča- 
nov do zdravstvenega varstva, v 53. členu nalaga državi, da 
varuje otroke in mladino, tako da ustvarja za to varstvo 
potrebne razmere in v 56. členu zagotavlja otrokom in mlado- 
letnikom varovanje človečanskih pravic in posebno varstvo 
države za tiste mladoletne osebe, ki nimajo staršev oziroma 
ustrezne družinske oskrbe. 

Po določbi 80. čl. zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju (Ur. list RS št. 9/92) ima zavarovana 
oseba pravico do proste izbire osebnega zdravnika in zdrav- 
stvenega zavoda. V drugem odstavku zakon daje zavarovanim 
osebam pravico do izbire osebnega zdravnika in z besedico 
poleg odpira tudi pravico do izbire še dodatno otroškega 
zdravnika in ginekologa, ne določi pa decidirano, katere zava- 
rovane osebe lahko uveljavljajo to pravico. V nadaljevanju 
nalaga osebnemu zdravniku dolžnost zdravljenja in ga poo- 
blašča za posamezne storitve v zvezi z zdravljenjem. Določa 
tudi najkrajšo dobo veljavnosti opredelitve do osebnega 
zdravnika in možnosti predčasne zamenjave osebnega zdrav- 
nika na željo zavarovane osebe. V tretjem odstavku določa 
možnosti prenosa pooblastil za zdravljenje in z zdravljenjem 
povezanih storitev na specialiste, tako imenovane napotne 
zdravnike med katere šteje tudi zdravnike v dispanzerski 
dejavnosti. V zadnjem odstavku tega člena nalaga Zavodu za 
zdravstveno varstvo R Slovenije naj s splošnim aktom izvaja 
zakonsko določilo v praksi. 

V Sloveniji je bilo 31. 12. 1994 leta 524069 mladih do vključno 
19. leta starosti oz. 26,3% populacije (podatki Zavod za stati- 
stiko RS). Zdravstveno varstvo otrok in mladine je na primarni 
ravni izvajalo 167 zdravnikov od tega 130 specialistov in 
8 specializantov v 59. dispanzerjih za predšolske otroke in 155 
zdravnikov od tega 93 specialistov in 18 specializantov v 59. 
dispanzerjih za šolske otroke. Izvajali so tako kurativno kot 
preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladine. Manj kot 
12% vseh obiskov otrok in mladine so opravili zdravniki zunaj 
otroških in šolskih dispanzerjev. Za odraslo populacijo skrbi 
656 zdravnikov od tega 255 specialistov in 60 specializantov 
v 71 zdravstvenih domovih v Sloveniji (podatki IVZ RS za leto 
1993). Zaradi slabo preciziranega 80. člena Zakona o zdrav- 
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je prišlo do 
napačne interpretacije člena v podzakonskih aktih in navodi- 
lih. Zavarovanci so si na osnovi pravice o prosti izbiri oseb- 
nega zdravnika lahko izbirali zase in za svoje otroke neome- 
jeno vsakega zdravnika zaposlenega v osnovnem zdravstve- 
nem varstvu, ne glede na zdravnikovo strokovno usmeritev 
V praksi je to takoj povzročilo prehajanje otrok in mladostni- 
kov v splošne ambulante in odrasle populacije v otroške in 
šolske dispanzerje. 

Ambulante so tako postopno postajale splošne ambulante za 
vse starostne skupine, kar je strokovno nesprejemljivo. 
Posebno so bili prizadeti mladi, ki zaradi specifičnosti svojega 
psihosocialnega razvoja ne uporabljajo ambulant, kjer se 
srečujejo z odraslo in predšolsko populacijo. Organizacijsko 
ni več moč ločevati zdravih, ki prihajajo na preventivni pre- 
gled. od bolnih, kar lahko vodi do zdravstvenih zapletov. Za 
probleme posamezne starostne skupine izobražujemo 
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različno usmerjene zdravnike, mešanje populaciie med njimi 
pomeni izgubljanje strokovnega potenciala in zmanjševanje 
občutljivosti strokovnjaka za določen problem 

80 člen je zadolžil osebnega zdravnika samo za zdravljenje, 
kasnejši podzakonski akti in navodila pa so mu mimo zakona 
naložila tudi preventivno skrb, kar je pravno sporno. Stroka 
zagovarja stališče, naj ima vsak varovanec za zdravljenje in 
preventivno zdravstveno varstvo le enega zdravnika, ki pa 
mora biti strokovno usposobljen za populacijo, ki jo obrav- 
nava 

Z uvedbo osebnega zdravnika je nepredvideno prišlo do pre- 
nosa odgovornosti za zdravje zavarovancev na osebnega 
zdravnika. To je otežilo delovanje dispanzerjev in izvajanje 
njihove osnovne funkcije, ki je skrb za zdravje populacije 
določenega področja. Ni pa bilo v. podzakonskih aktih dolo- 
čeno kdo je odgovoren in na kakšen način naj spremlja 
zdravstveno stanje populacije na terenu. V praksi je to pome- 
nilo izpad dela populacije iz preventivnega zdravstvenega 
nadzora. 

1.2 Predlog rešitve 

Prvi odstavek 80 člena ostane nespremenjen. 

Drugi odstavek se razdeli v dva odstavka zaradi preglednosti 
in vsebinske različnosti. 

Novi drugi odstavek bo vsebinsko povsem spremenjen. 
V prvem delu določi, da mora vsaka mladoletna oseba imeti 
izbranega osebnega zdravnika V nadaljevanju člen omogoči 
pravico vsake zavarovane osebe do splošnega osebnega 
zdravnika, osebnega ginekologa in osebnega zobozdravnika. 
Nato natančno določi kdo je lahko splošni osebni zdravnik 
mladim do vključno 19. leta starosti in kdo odraslim po 19. 
letu starosti. 

Drugi del drugega odstavka postane sedaj tretji odstavek in 
ostaja nespremenjen. Popravi se. da osebni zdravnik »skrbi za 
zdravje« in ne samo zdravi. 

V prvotnem četrtem odstavku (sedaj peti odstavek) se izbriše 
»oziroma drugega zdravnika v dispanzerski dejavnosti 
v osnovni zdravstveni dejavnosti«. Zato se na koncu odstavka 
doda, kako se praviloma postopa v primeru izvajanja preven- 
tivne zdravstvene skrbi pri populaciji mlajši od 20 let, če je 
izbrani osebni zdravnik zdravnik splošne medicine 

* 
Zadnji odstavek ostane nespremenjen. 

2. CILJI ZAKONA 

Pravica in dolžnost vsakega državljana Slovenije je skrbeti za 
svoje zdravje Svobodna izbira osebnega zdravnika in zdrav- 
stvenega zavoda izhaja iz te pravice. Praviloma za otroke do 
15 leta starosti to storijo njihovi starši ali skrbniki, nad 15. 
letom starosti pa mladostniki sami. Če zagotavljanje te pra- 
vice zata|i, je to dolžna urediti država. Otroci in mladostniki so 
zelo občutljiv del populacije, njihovo zdravje pa velikega 
pomena za vsako sodobno družbo. Zato je prav, da z zako- 
nom določimoč obvezno izbiro osebnega zdravnika za mlado- 
letne osebe, postopek določimo z podzakonskimi akti in s tem 
zagotovimo zdravstveni nadzor nad mladimi. 

Medicina razvojnega obdobja je obsežno in specifično stro- 
kovno področje in zahteva svojo specializacijo. Pri nas obrav- 
nava to področje specializacija pediatriie in šolske medicine. 
V Sloveni|i smo se zgodaj zavedli, da otrok in mladostnik 
potrebujeta otroškega zdravnika na vseh ravneh zdravstve- 
nega varstva. Postopno smo širili mrežo specialistov pedia- 
trov in šolskih zdravnikov Z dopolnitvijo 80. člena ne omeju- 
jemo zavarovancem pravice do proste izbire osebnega zdrav- 
nika ampak z zagotavljanjem usposobljenih otroških zdravni- 
kov v skoraj vseh področjih Slovenije najbolj ustrezno omo- 
gočamo uresničevanje pravice do svobodne izbire mladim 
primernega osebnega zdravnika V krajih, kjer ni veliko zdrav- 
nikov ali celo samo eden, te pravice zavarovanci sicer ne 

morejo uveljaviti. Za kraje kjer ni ustreznih specialistov, 
novela člena predvideva začasno rešitev, obenem pa zadolži 
državo, da v najkrajšem času izenači pravice državljanov na 
vseh področjih Slovenije 

Zagotoviti kvalitetno zdravstveno varstvo pomeni zagotoviti 
celostno obravnavo posameznika in skupine, ki ji le ta pri- 
pada. To pomeni, da naj osebni zdravnik zagotavlja zdravlje- 
nje in preventivno zdravstveno varstvo in ne samo zdravljenja, 
kot to predvideva prvotni 80. člen. Tak pristop je nesodoben 
in nestrokoven in ne zagotavlja zaželene kvalitete, ki smo jo 
v Sloveniji že dosegli. Zato predlagamo, da se v 80. členu 
zapiše »skrb za zdravje«, kar vključuje kompleksno, kom- 
pletno in kontinuirano zdravstveno varstvo in ne samo zdrav- 
ljenje. 

3. FINANČNA OCENA 

Sprememba 80. člena ne bo uvajala nikakršno novo obliko 
otroškega in mladinskega zdravstvenega varstva, pač pa bo 
omogočala učinkovito aktivno zdravstveno varstvo te popula- 
cije. 

Ohranjanje dispanzerske organizacije dela na primarni ravni 
zdravstvenega varstva ne zahteva večjih sredstev, v dolgoroč- 
nem smislu pa celo pomeni racionalizacijo sredstev namenje- 
nih zdravstvenemu varstvu populacije Zavod za zdravstveno 
zavarovanje R Slovenije zagotavlja, da iz naslova obveznega 
zavarovanja namenja enaka sredstva za izvajanje aktivnega 
zdravstvenega varstva v dispanzerjih. To pomeni enako višino 
sredstev kot pred spremembo, ki jo je prinesel novi Zakon 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zato 
enostavno ni razloga, zakaj ne bi zakonsko uredili nastalo 
zmedo in spet zagotovili kvalitetno zdravstveno varstvo mla- 
doletnim državljanom Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova- 
nju (Ur. list RS, št. 9/92) se 80. člen spremeni tako, da se glasi: 
»Pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja po 
tem zakonu ima zavarovana oseba pravico do proste izbire 
zdravnika in zdravstvenega zavoda. 

Zdravnik, ki ga zavarovana oseba izbere, je njen izbrani 
osebni zdravnik. Mladoletne osebe morajo imeti izbranega 
osebnega zdravnika. Zavarovana oseba ima pravico, da 
poleg splošnega osebnega zdravnika svobodno izbere tudi 
osebnega ginekologa, specialista ginekologije s porodni- 
štvom in osebnega zobozdravnika. Izbrani osebni zdravnik 
za zavarovane osebe do vključno 19. leta starosti je speci- 
alist pediater ali specialist šolske medicine, izjemoma je 
lahko specialist splošne medicine (družinske medicine), ali 
zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz 
zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine. Za zavaro- 
vane osebe starejše od 19 let je izbrani osebni zdravnik 
specialist splošne medicine (družinske medicine) ali speci- 
alist medicine dela. prometa in športa, izjemoma je lahko 
tudi zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem 
socialne medicine. 

Osebni zdravnik skrbi za zdravje zavarovane osebe in je 
pooblaščen, da ugotavlja začasno nezmožnost za delo in 
druge razloge za zadržanost od dela do 30 dni, napoti na 
zdravniško komisijo, k specialistom in v bolnišnico, pred- 
piše na račun Zavoda zdravila na recept in vodi ter zbira 
zdravstveno dokumentacijo o zavarovani osebi. Zavaro- 
vana oseba si izbere osebnega zdravnika najmanj za dobo 
enega leta. To obdobje se lahko skrajša, če pride med 
zdravnikom in zavarovano osebo do nesoglasij in neza- 
upanja. 

Osebni zdravnik lahko pooblastila iz prejšnjega odstavka, ki 
se nanašajo na diagnostiko in zdravljenje, vključno s pred- 
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pisovanjem zdravil na recept, kot tudi za napotitev na bol- 
nišnično zdravljenje, prenese na ustreznega specialista, 
napotnega zdravnika, če to narekuje bolnikovo zdravstveno 
stanje in racionalnost dela. Če je izbrani osebni zdravnik za 
zavarovane osebe do vključno 19. leta starosti zdravnik 
splošne medicine, praviloma pooblasti najbližjega ustrez- 
nega specialista pediatra oziroma specialista šolske medi- 
cine za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva. 

Način uresničevanja pravic do proste izbire zdravnika in 
zdravstvenega zavoda uredi zavod s splošnim aktom.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Danes Slovenija kot samostojna država, z vsemi dokumenti in 
aktivnostmi nadaljuje vključevanje v modemi koncept evrop- 
ske zdravstvene strategije. Ponovno se z novo zakonodajo 
opredeljuje za aktivno zdravstveno varstvo prebivalstva 
s posebnim poudarkom na prednostnih skupinah. Slovenija 
ima že dolgoletne izkušnje v izvajanju dispanzerskega zdrav- 
stvenega varstva otrok in mladine, kar pomeni kompletno, 
kompleksno in kontinuirano zdravstveno varstvo. Postopno 
se je širila mreža specialistov usmerjenih v zdravstveno pro- 
blematiko otrok in mladostnikov (specialistov pediatrov in 
specialistov šolske medicine) in prevzela skrb za zdravje mla- 
dih. kar ie omogočilo zgodn/e odkrivanje bolezni in zmanjšalo 
potrebo po hospitalizacijah in specialističnih obravnavah na 
sekundarni ravni zdravstvenega varstva. Slovenija je na 
osnovi takega pristopa dosegla vidne uspehe, ki se kaže/o 
v nizki umrljivosti in obolevnosti dojenčkov, dobri preceplje- 
nosti otrok in šolske mladine, izboljšanju rasti in razvoja otrok 
in mladostnikov, zgodnjemu odkrivanju in pravočasnemu 
zdravljenju obolenj, ki so pripomogle k podaljšanju pov- 
prečne življenjske dobe prebivalcev. Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju je prinesel mnoge novo- 
sti in izboljšave v zdravstveni politiki. Slabo preciziran 80 člen 
in slabo pripravljeni podzakonski akti, ki naj bi omogočili 
nemoteno izvajanje tega člena v praksi, so načeli dobro orga- 
nizirano otroško in mladinsko zdravstveno varstvo. Dispanze- 
riji za predšolske otroke in dispanzerji za šolske otroke in 
mladino so postopoma začeli izgubljati preglednost nad svojo 
populacijo. S prosto izbiro osebnega zdravnika je prišlo do 
odliva otrok in mladine k splošnim zdravnikom in priliva 
odraslih in starejših zavarovancev k otroškim zdravnikom, kar 
pomeni izgubo strokovnega potenciala, saj so specialisti stro- 
kovnjaki usmerjeni v zdravstveno problematiko posameznih 
skupin. Osebni zdravniki so na osnovi predpisov bili dolžni 
skrbeti le za k sebi izjavljene paciente, neizjavljene zavaro- 
vane osebe (predvsem so bili to mladi), kot tudi nezavarovane 
osebe (Romi. begunci...) so ostali zunaj nadzora, kar izrazito 
prizadene najkvalitetnejši del skrbi za zdravje, t. j. preventivno 
zdravstveno varstvo, kamor sodi tudi cepljenje oz. boj proti 
nalezljivim boleznim. 

Besedilo člena, ki se spremeni 
80. člen 

Pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja po tem 
zakonu ima zavarovana oseba pravico do proste izbire zdrav- 

nika in zdravstvenega zavoda. 
Zdravnik, ki ga zavarovana oseba izbere. |e njen osebni zdrav- 
nik. Zavarovana oseba ima pravico, da poleg splošnega oseb- 
nega zdravnika svobodno izbere tudi osebnega zdravnika- 
specialista s področja ginekologije in pediatrije Osebni 
zdravnik zdravi in je poblaščen, da ugotavlja začasno nez- 
možnost za delo in druge razloge za zadržanost od dela do 30. 
dni, napotuje na zdravniško komisijo, k specialistom in v bol- 
nišnico, predpisuje na račun Zavoda zdravila na recept in vodi 
ter zbira zdravstveno dokumentacijo o zavarovani osebi. 
Zavarovana oseba si izbere osebnega zdravnika najmanj za 
dobo enega leta. To obdobje se lahko skrajša, če pride med 
zdravnikom in zavarovano osebo do nesoglasij in nezaupanja. 
Osebni zdravnik lahko pooblastila iz prejšnjega odstavka, ki 
se nanašajo na diagnostiko in zdravljenje, vključno s predpi- 
sovanjem zdravil na recept, kot tudi za napotitev na bolniš- 
nično zdravljenje, prenese na ustreznega specialista, napot- 
nega zdravnika oziroma drugega zdravnika v dispanzerski 
dejavnosti v osnovni zdravstveni dejavnosti, če to narekuje 
bolnikovo zdravstveno stanje in racionalnost dela. 
Način uresničevanja pravic do proste izbire zdravnika in 
zdravstvenega zavoda uredi Zavod s splošnim aktom. 
Spremenjeno besedilo 80. člena zakona so potrdili: 
Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo pri Ministrstvu za 
zdravstvo 
Stalna strokovna skupina za šolsko medicino pri Razširjenem 
strokovnem kolegiju za varovanje zdravja pri Ministrstvu za 
zdravstvo 
Razširjen strokovni kolegij za splošno medicino pri Ministr- 
stvu za zdravstvo 

Potrebno spremno obrazložitev so pripravili na: 
Oddelek za raziskovanje zdravja žensk in otrok Inštituta za 
varovanje zdravja R Slovenije 
Oddelek za raziskovanje zdravja šolskih otrok in mladine 
Inštituta za varovanje zdravja R Slovenije 

BELEŽKE: 
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Plan 

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA REPURLIKE 

SLOVENIJE - ZDRAVJE V SLOVENIJI 

DO LETA 2000 

- EPA 236 - DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 139. seji dne 20. aprila 
1995 sprejela: 

- PLAN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA REPUBLIKE SLO- 
VENIJE - ZDRAVJE V SLOVENIJI DO LETA 2000, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepov 12. seje Državnega zbora Republike Slovenije 
z dne 28/10-1993. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

— doc. dr. Božidar VOLJČ , minister za zdravstvo, 
— prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekre- 
tarka v Ministrstvu za zdravstvo, 
— prof. dr. Jože LOKAR, predsednik Zdravstvenega sveta 
Republike Slovenije, 
— prim. mag. Tone KOŠIR, dr. med., vodja skupine za 
pripravo plana. 

Na podlagi 6. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92 in 13/93) Vlada Repu- 
blike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slove- 
nije, da sprejme 

PLAN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA REPUBLIKE 
SLOVENIJE - ZDRAVJE V SLOVENIJI DO LETA 2000 

1. UVOD 

Eden od temeljnih družbenih ciljev vsake sodobne države je 
pospeševanje in povrnitev zdravja prebivalcev. 

Zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč je čim večje 
telesno, duševno in socialno blagostanje posameznika ozi- 
roma čim večjega števila ljudi, uravnovešeno z okoljem, 
v katerem živijo in delajo. 

Zdravje je tako obesežen pojem, da ni ustreznega dela poli- 
tike, ki ne bi vplival na zdravstveno stanje prebivalstva. Zato je 
zdravje možno zagotoviti le z usklajenim vključevanjem zdrav- 
stvenega interesa v politiko. Za zdravstveno stanje prebival- 
stva je med družbenimi subjekti najbolj odgovorna država. Ta 
mora skrbeti za uravnotežen osebni, ekonomski in socialni 
razvoj. Država iz te dolžnosti črpa pristojnosti za temeljne 
odločitve na vseh področjih. 

Zdravje ljudi je tako ekonomsko kot tudi humanitarno vpraša- 
nje. Veliko število bolnih, invalidnih in prezgodaj umrlih 
zmanjšuje ustvarjalno in ekonomsko moč naroda in njegovo 
kakovostno preživetje. 

S spreminjanjem in dopolnjevanjem sedanjega sistema zdrav- 
stvenega varstva se priključujemo sodobnim usmeritvam na 

področju varovanja zdravja ljudi. Odločamo se za zdravstveno 
politiko, katere cilj ne bo več brezpogojna končna enakost, 
temveč začetna enakost. To pomeni, da država zagotavlja 
pravične in enake možnosti ter posebno družbeno skrb za 
posamenike in tiste družbene skupine, ki se ne morejo enako- 
pravno meriti z drugimi. 

Zdravstveno varstvo sodi med temelje socialne varnosti in 
politične stabilnosti. V Sloveniji izhaja zdravstveno varstvo iz 
zakonodaje, zdravstvenih in ekonomskih razmer in sprejetih 
osnovnih strateških usmeritev. Republika Slovenija mora na 
temelju Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju napraviti razmere za uresničevanje zdravstve- 
nega varstva in nalog pri pospeševanju in povrnitvi zdravja. 

Država zagotavlja programiranje, usklajevanje in spremljanje 
izvajanja zdravstvene prosvete in vzgoje s spremljanjem 
zdravstvenega stanja prebivalstva, uresničevanjem progra- 
mov republiškega pomena za pospeševanje zdravja, vključno 
z založniško dejavnostjo, socialno medicinsko, higiensko, 
epidemiološko in zdravstveno-ekološko dejavnostjo, prepre- 
čevanjem nalezljivih bolezni in okužbe z virusom HIV ter 
bolezni odvisnosti. 

Za načrtovanje in izvajanje zdravstvenega varstva je pristojno 
ministrstvo za zdravstvo. Vendar pa ima država pravico do 
temeljnih odločitev o minimalnem obsegu, kakovosti in 
dostopnosti zdravstvenega varstva in do prednostnih odloči- 
tev pri uresničevanju zdravstvenega varstva. 

Zdravje ljudi zadeva vse sektorje družbe. Za čimboljše zdravje 
prebivalstva načrtujemo razvoj zdravstvenega varstva, ki 
temelji na celovitem zdravstvenem varstvu ob upoštevanju 
kadrovskih in drugih zmogljivosti in delitve dela. Država in vsi 
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javni sektorji so soodgovorni za oblikovanje, vodenje in izva- 
janje politike pospeševanje zdravja. 

Plan zdravstvenega varstva upošteva strateške usmeritve iz 
dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) .Zdravje 
za vse do leta 2000', zdravstveno stanje prebivalstva Slove- 
nije, pogoje za politiko pospeševanja zdravja, zmanjševanje 
razlik v možnostih za zdravje različnih skupin prebivlacev in 
krepitvi osebne odgovornosti za zdravje, zagotavljanje pra- 
vice do življenjskega okolja, ki omogoča najvišjo raven 
zdravja in blagostanja, dvigovanje kakovosti zdravstvenega 
varstva in raziskave problematike zdravja. Strateške usmeri- 
tve Ministrstva za zdravstvo za pripravo nacionalnega pro- 
grama zdravstvenega varstva v Sloveniji obsegajo zmanjševa- 
nje krize zdravstvenega varstva, dostopnost zagotovljenega 
zdravstvenega varstva in pospeševanje posamičnega in druž- 
benega zdravja. 

Plan zdravstvenega varstva opredeljuje osnove za dosego 
opisanih usmeritev ob upoštevanju razmer v Sloveniji, celovi- 
tega sistema zdravstvenega varstva ter vseh dejavnikov, ki 
pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva, vendar so v pri- 
stojnosti drugih upravnih organov: izobraževanja, znanosti, 
varstva okolja, kmetijstva, industrije itd. 

Plan zdravstvenega varstva temelji na analizi zdravstvenega 
stanja prebivalstva ter vsebuje: 

- strategijo razvoja zdravstvenega varstva, 
- prednostna razvojna področja, 
- naloge in cilje zdravstvenega varstva, 
- podlage za razvoj zdravstvenih dejavnosti vključno z izo- 
braževanjem kadrov in razvojem zdravstvenega zavarovanja, 
- specifične potrebe in monžosti zdravstvenega varstva posa- 
meznih območij, 
- nosilce nalog za uresničevanje plana zdravstvenega varstva 
in 
- merila za mrežo javne zdravstvene službe, upoštevajoč 
enako možnost dostopnosti do zdravstvenih storitev po ob- 
močjih. 

Na podlagi zdravstvenega stanja prebivalstva, njegovih demo- 
grafskih značilnosti (predvsem večanja deleža starih) in raz- 
voja sodobne medicinske stroke, lahko pričakujemo pove- 
čane zahteve po zdravstvenih storitvah in zato zvečanje stro- 
škov za zdravstvene programe. Nujna je tudi zahteva po večji 
učinkovitosti in uspešnosti izvajalcev. Podlago za to daje 
smotrna mreža javne zdravstvene službe, enakopravno 
sestavljena iz javnih zdravstvenih zavodov in zasebnih zdrav- 
stvenih delavcev- koncesionarjev, ki upošteva konkurenč- 
nost med izvajalci ob enakih izhodiščnih pogojih in specifič- 
nosti posameznih območij. S planom uravnavamo obseg 
posameznih dejavnosti, njihove zmogljivosti, opremljenost in 
uvajanje nove tehnologije, ter predvidevamo delitev dela med 
posameznimi ravnmi na strokovno utemeljenih osnovah ter 
boljšo funkcionalno povezanost posameznih strokovnih po- 
dročij. 

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje sta tesno 
povezana z ukrepi gospodarske in socialne politike. Gospo- 
darski razvoj in družbeni standard narekujeta v zdravstvenem 
varstvu visoko stopnjo solidarnosti. Zato so v planu predvi- 
deni ukrepi za socialno šibkejše prebivalstvo, nezaposlene in 
druge, ki so prizadeti zaradi gospodarskih razmer. 

Programi za pospeševanje zdravja posegajo na mnoga 
področja zunaj zdravstva, zato je plan zdravstvenega varstva 
le usmerjevalen in daje predloge tudi za delovanje Sveta za 
zdravje. 

Sredstva za zdravstveno vzgojo, spremljanje zdravstvenega 
stanja prebivalstva, uresničevanje republiških programov 
pospeševanja zdravja, socialnomedicinsko, higiensko-epide- 
miološko in zdravstveno-ekološko dejavnost, preprečevanje 
nalezljivih bolezni, vključno z okužbo z virusom HIV, in 
bolezni odvisnosti ter dopolnilna sredstva za delovanje javne 
zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogrože- 
nih območjih zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna. 

Sredstva za obvezno zdravstveno varovanje spadajo v okvir 
javnih financ. Merila za oblikovanje mreže javne zdravstvene 
službe in vsi programi za pospeševanje zdravja so usklajeni 
z ekonomsko zmožnostjo države. Zato bo treba pristati na 
ekonomsko in ne na naravno mejo izdatkov za zdravstveno 
varstvo. Naravne meje pri sredstvih za zdravstveno varstvo 
praktično ni, ekonomska meja za izvajanje zdravstvenega 
varstva pa pomeni zagotavljanje takih virov za zdravstveno 
varstvo, ki jih družba zmore. Naraščanje zdravstvenih potreb 
in ekonomska meja izdatkov sta povsod po svetu vzrok za 
neravnovesje med povpraševanjem in možnostjo plačila. To 
neravnovesje je navzoče tudi v Sloveniji, zaradi česar prihaja 
do pomanjkanja finančnih sredstev v zdravstvenih zavodih, 
nezadostno plačanih zdravstvenih delavcev, nenačrtnega 
zmanjševanja zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, omejevanj 
naložb, iztrošenosti večine strokovne opreme in slabega vzdr- 
ževanja prostorov. 

Da bomo v Sloveniji vsebinsko spremenili politiko zdravstve- 
nega varstva, bo potrebno doseči nekatere bistvene premike. 
Odgovornost za zdravje oziroma pravica do zdravja se mora 
razporediti na vse nosilce razvoja socialne varnosti. Ta odgo- 
vornost mora biti usklajena z globalnimi usmeritvami razvoja 
zdravstvenega varstva v Evropi in upoštevati dejstvo, da je 
zdravstvena dejavnost le ena izmed nosilcev razvoja. Usmeri- 
tve, ki jih priporoča SZO, kažejo v smer pospeševanja zdravja, 
kar pomeni, da imajo posamezniki in skupnosti večjo mož- 
nost vplivati na svoje zdravje. 

Odgovornost in skrb za zdravje se širita z zdravstvene dejav- 
nosti na posameznika in družbo. Težišče delovanja zdrav- 
stvene službe prehaja od kurative, predvsem bolnišnične 
zdravstvene dejavnosti, k zdravstvenemu varstvu na lokalni 
ravni ter upošteva uvajanje zasebnega dela in uveljavljanje 
družinskega zdravnika. 

2. ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALCEV SLOVENIJE IN 
PRIMERJAVA Z DRUGIMI DRŽAVAMI V EVROPI 

Leta 1970 smo prebivalci Slovenije zaostajali po pričakova- 
nem trajanju življenja za raznimi državami zahodne Evrope od 
enega do sedmih let. Medtem ko smo v sedemdesetih letih po 
podaljševanju sledili razvitim državam, pa se je v osemdesetih 
ta trend zaustavil, zlasti pri moških (v desetih letih se je 
preživetje podaljšalo samo za 0,2 leta). Tako zdaj prebivalci 
Slovenije zaostajamo za državami zahodne Evrope od 1,6 do 
4,4 leta ob rojstvu za moške in do 1,1 do 3,1 leta za ženske. 

Kljub slabim rezultatom na področju pričakovanega trajanja 
življenja pa smo v Sloveniji dosegli razmeroma velike uspehe 
pri preprečevanju umrljivosti dojencev in mater ob porodu, 
čeprav tudi pri tem zaostajamo za zahodnimi državami. 

Glavni vzroki umrljivosti v Sloveniji so podobni kot v državah 
zahodne Evrope: na prvih treh mestih so bolezni srca in ožilja, 
rak in poškodbe. 

Najbolj zaskrbljujoča je velika umrljivost zaradi poškodb, ki so 
pri Slovencih vodilni vzrok smrti od 1. do 49. leta starosti. Te 
smrti so posebej tragične, ker prizadevajo predvsem mlade. 
Zaradi njih prebivalci Slovenije izgubijo največ let življenja 
v najbolj ustvarjalni dobi. Zadnja leta narašča predvsem šte- 
vilo smrti zaradi prometnih nezgod. Poškodbe so tudi 
pomemben vzrok invalidnosti. 

V Sloveniji največ ljudi umre zaradi bolezni srca in ožilja, ki 
prizadevajo predvsem starejše prebivalstvo. 

Število bolnikov z rakom raste. Pri moških je največ pljučnega 
raka, pri ženskah pa raka dojk. Povečuje se zlasti število 
zbolelih zaradi tistih vrst raka, ki so povezane s kajenjem in 
pitjem alkoholnih pijač (pri moških rak bronhov, žrela, grla, 
ustne votline, jezika, sečnega mehurja, pri ženskah pa pljučni 
rak). 

Ostale pomembne skupine bolezni in stanja, ki močno ogro- 
žajo prebivalce Slovenije, so: bolezni dihal (visoka stopnja 
hospitalizacije in veliko število obiskov v osnovni zdravstveni 
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dejavnosti), bolezni kosti in gibal (najpomembnejši vzrok za- 
odsotnost z dela) ter bolezni prebavil (visoka stopnja hospita- 
lizacije in umrljivost). 

Po preskrbljenosti z zdravniki in bolniškimi posteljami Slove- 
nija sicer zaostaja za državami zahodne Evrope, ocenjujemo 
pa, da zaostajanje ni tolikšno, 'da bi negativno vplivalo na 
izvajanje načrtovanega nacionalnega programa zdravstve- 
nega varstva. 

Po porabi denarja za zdravstvo, merjeni tako z deležem bruto 
domačega proizvoda kot tudi s porabo sredstev za zdravstvo 
v USA dolarjih letno na prebivalca, je Slovenija v okvirih svojih 
možnosti. 

Zdravstveno stanje prebivalcev Slovenije je podrobno opi- 
sano v prilogi .Strokovne osnove za pripravo plana zdravstve- 
nega varstva do leta 2000 . 

3. RAZVOJNE USMERITVE 

3.1 GLOBALNE USMERITVE IN STRATEŠKI CILJI 

Osnovni cilj zdravstvene razvojne usmeritve je zmanjševanje 
prezgodnje umrljivosti ter dvig kakovosti zdravja prebivalstva 
Slovenije. 

Če se bomo hoteli približati razviti Evropi, bomo morali slediti 
razvojnemu načrtu pospeševanja in povrnitve zdravja skladno 
s strategijo Zdravje za vse do leta 2000, ki so ga izdelali 
strokovnjaki SZO ob koncu sedemdesetih let in ga je Evrop- 
ska skupnost sprejela kot prvi enotni evropski dolgoročni 
načrt razvoja skrbi za zdravje prebivalstva. Glavni namen tega 
dokumenta je usmerjanje razmišljanja strokovnjakov, politi- 
kov in prebivalstva, ki so uporabniki zdravstvenega varstva, 
od zdravljenja bolezni k skrbi za zdravje. Ta usmeritev je 
cenejša in učinkovitejša za dosego kakovosti življenja. Uspeš- 
nejše metode reševanja potreb prebivalstva po zdravju s sred- 
stvi, ki so na voljo, trenutno ni. Da je ta metoda zares uspešna, 
so dokazali prav razviti evropski narodi. 

Ob sedanji razvitosti zdravstvene službe v Sloveniji in ob 
poglabljajoči se ekonomski krizi bomo lahko z dosedanjim 
načinom dela, ko je družba nalagala skrb za zdravje zdrav- 
stveni službi, ta pa je pretežno usmerjena v zdravljenje 
bolezni, pokrivali potrebe po zdravljenju čedalje manjšega 
odstotka prebivalcev. 

V Sloveniji je bila strategija Zdravje za vse do leta 2000 
upoštevana že v Dolgoročnem planu zdravstvenega varstva 
SR Slovenije za obdobje 1986-2000. S predloženim planom 
zdravstvenega varstva nadaljujemo z izvajanjem te strategije. 

Najpomembnejše aktivnosti, ki jih moramo razviti do leta 
2000, so: 

1. Načrtovati ukrepe iz strategije varovanja zdravja, ki jih bo 
sprejel Državni zbor, vlada pa prevzela skrb za njihovo 
izvedbo. Usklajevanje bo prevzel Svet za zdravje. 

2. Ob vsakem sprejetem ukrepu upoštevati potrebo po 
pospeševanju in povrnitvi zdravja prebivalstva, kar bodo 
omogočili ustrezni zakoni in vključitev v razvojne pro- 
grame družbe. 

3. Posvetiti posebno skrb vzgoji otrok in mladine za zdrav 
način življenja, ker si človek pridobi in utrdi življenjske 
navade že v mladosti. V zdravstvenovzgojnem delu bodo 
sodelovali vsi strokovnjaki, ki so vključeni v vzgojo; začr- 
tali in izpeljali bodo vzgojne programe z aktivnim sodelo- 
vanjem staršev in otrok. 

4. Zadostiti osnovnim potrebam po zdravstvenem varstvu 
vsega prebivalstva, kar pomeni vsem dostopno, široko in 
dobro mrežo osnovne zdravstvene dejavnosti. Za zdravje 
prebivalstva bodo skrbeli dovolj velika in primerno razpo- 
rejena mreža javne zdravstvene službe z zdravstvenimi 

delavci in sodelavci ter strokovnjaki drugih ved: socialni 
delavci, pedagogi in drugimi, ki bodo k aktivnostim priteg- 
nili tudi gospodarstvenike in politike na lokalni ravni. 
Z dokončno oskrbo bolnikov, ki jo je moč opraviti na 
primarni ravni, bomo zmanjšali preobremenjenost zdrav- 
stvene dejavnosti na sekundarni ravni. To bo omogočilo 
kakovostno zdravljenje in oskrbo tistih, ki bolnišnično 
pomoč res potrebujejo. 

5. Varovati okolje, da bomo preprečevali številne nevar- 
nostne dejavnike, ker je zdravje ljudi odvisno od velikega 
števila dejavnikov iz okolja. Vsako javno ali zasebno 
podjetje bo moralo ocenjevati svoje dejavnosti in jih ures- 
ničevati tako, da bo varovano zdravje prebivalstva pred 
škodljivimi posledicami fizikalnih, kemičnih in bioloških 
dejavnikov. 

Vlada se bo vključevala v varovanje zdravja in življenjskega 
okolja z ukrepi, ki jih bo promovirala tudi s pomočjo 
množičnih občil. 

6. Raziskovati zdravje prebivalstva z interdisciplinarnimi razi- 
skavami s posebno pozornostjo spremljanja življenjskih 
navad in vzorcev obnašanja ljudi, kar bo omogočalo opuš- 
čanje škodljivih navad. Po priporočilu strokovnjakov SZO 
bomo uvedli raziskave na področju psihološkega pritiska 
okolja na otroke in mladostnike. 

7. Izpeljati povezovanje z mednarodno skupnostjo pri razre- 
ševanju problemov zdravja prebivalcev, saj se lahko pro- 
blemi kot na primer onesnaževanje okolja in nedovoljene 
droge rešujejo le z mednarodnim sodelovanjem. Pomem- 
ben dejavnik mednarodnega sodelovanja bo tudi možnost 
sprotnega dotoka novih znanj ter možnost primerjav, ki 
smo jih v zadnjih desetletjih na področju zdravja prebival- 
stva zanemarili. Samo z mednarodnimi primerjavami bomo 
lahko zagotovili uspešnost prizadevanj za pospeševanje in 
povrnitev zdravja prebivalstva. 

3.2 PREDLOG RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PO 
PREDNOSTNIH CILJIH 

Na podlagi metodologije, ki jo predlaga SZO, predvideva plan 
šest prednostnih ciljev, ki jih je treba izpolniti v planskem 
obdobju. Pri vsakem cilju so predlagani ukrepi, ki jih je 
potrebno izvesti, da bodo prednostni cilji uresničeni. 

3.2.1 
PRVA PREDNOST: Oblikovanje politike varovanja zdravja 

UKREPI 

1. Pripravljanje razmer za razvoj politike pospeševanja in 
povrnitve zdravja 

Državni zbor bo sprejel strategijo razvoja varovanja zdravja in 
zagotavljal njeno izvajanje. Vlada in vsa njena ministrstva 
bodo poskrbela, da bo pri vseh razvojnih projektih upošte- 
vano varovanje zdravja prebivalstva. Odgovorni vladni resorji 
bodo pospešili izdelavo metod za vzgojo prebivalstva, da bo 
vsak posameznik aktivno skrbel za zdravje. Ob tem pa bo 
vlada prebivalstvu nudila možnosti, da bo lahko aktivno skr- 
belo za svoje zdravje. 

2. Usklajevanje aktivnosti vladnih resorjev 

Aktivnosti vladnih resorjev ob sprejemanju projektov, ki lahko 
vplivajo na zdravje ljudi, bo usklajeval Svet za zdravje. Uskla- 
jevanje bo zlasti potrebno pri določanju davčne politike, 
obrambe, prehranske politike, vpeljavi novih tehnologij in 
opuščanju starih, prostorskih rešitvah, posodobitvi učnih pro- 
gramov. Svet za zdravje bo vzpodbujal in podpiral športnore- 
kreativne in kulturne programe in ustrezne medijske projekte. 

3. Izdelava analiz zdravstvenega stanja prebivalstva za 
pripravo prednostnih rešitev za izboljšanje zdravja 
prebivalstva 
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Prednost bodo imele predvsem multidiscipliname analize in 
projekti za izboljševanje zdravja prebivalstva s sodelovanjem 
strokovnjakov vseh ved, ki lahko prispevajo k izboljšanju 
zdravstvenega stanja ljudi. Programi bodo zastavljeni 
celostno: za izboljšanje psihofizičnih zmogljivosti posamezni- 
kov in skupin prebivalcev, tudi za obrambne in zaščitne 
naloge, izboljšanje kakovosti okolja in za ustvarjanje razmer 
za kakovostno življenje bolnikov in invalidov. 

4. Izobraževanje strokovnjakov za pospeševanje in 
povrnitev zdravja 

Usposobljeni strokovnjaki bodo izvajali strategijo Zdravje za 
vse do leta 2000 pri svojem delu na vseh ravneh. Spodbujali 
bomo medsebojno izmenjavo znanj med strokovnjaki različ- 
nih ved. ker tak pristop uspešneje dviguje raven znanja prebi- 
valstva. Program pospeševanja zdravja je natančno oprede- 
ljen v prilogi .Program in politika pospeševanja zdravja v Slo- 
veniji'. 

5. Razvoj zdravstvenega varstva na lokalni ravni 

V reševanje zdravstvenih problemov družin in posameznikov 
se bodo vključevali poleg prebivalcev samih in zdravstvenih 
delavcev tudi strokovnjaki drugih ved: socialni delavci, psiho- 
logi, pedagogi, vzgojitelji, varnostni inženirji, gospodarstve- 
niki, politiki in drugi. 

6. Izboljšanje zdravstvenega prosvetljevanja in 
zdravstvenovzgojnih vsebin 

Zdravstvenovzgojne vsebine, predvsem o nevarnostnih dejav- 
nikih, ki ogrožajo zdravje ljudi, bodo vgrajene v vse izobraže- 
valne programe v šolah in zunaj šol, tako za mladino kot tudi 
za odrasle. Aktivnosti bodo načrtovane usklajeno in enotno za 
vso državo, ki jih bo vodil Inštitut za varovanje zdravja. 

3.2.2. 
DRUGA PREDNOST: Zmanjševanje razlik v zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem stanju prebivalcev 

UKREPI 

1. Iskanje vzrokov za razlike 

Izdelane bodo raziskave o razlikah v zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem stanju različnih skupin prebivalstva po spolu, 
starosti, socialnem položaju, izobrazbi in območjih. Na pod- 
lagi teh raziskav bodo pripravljeni predlogi za zmanjšanje 
razlik. 

2. Navajanje na zdrav način življenja 

Zdravstvenovzgojna aktivnost med prebivalci bo usmerjena 
v navajanje na zdrav način življenja: pri tem bodo aktivnosti 
usmerjene v premagovanje tistih dejavnikov, ki najbolj ogro- 
žajo zdravje in življenje prebivalcev posameznega območja. 

3. Skladen razvoj zdravstvenih dejavnosti 

Prednost bodo imele tiste zdravstvene dejavnosti oziroma 
stroke v posameznih območjih, ki bodo najbolj učinkovito 
zmanjševale razlike. V ta namen bomo podpirali smotrno 
vključevanje zasebnega dela. 

4. Smotrna uporaba sredstev za zdravstveno varstvo po 
območjih 

S smotrnim vlaganjem v zdravstvene zmogljivosti po območ- 
jih, s spodbujanjem gospodarnega ravnanja, uvajanja zaseb- 
nega dela in ustrezno ceno storitev bomo zagotovili potrebno 
dostopnost in kakovost storitev za zadovoljevanje potreb pre- 
bivalcev. 

3.2.3. 
TRETJA PREDNOST: Spreminjanje zdravju škodljivih 
vzorcev vedenja 

Spreminjanje vzorcev vedenja posega na kajenje, prehrano, 
telesne aktivnosti, čezmerno uživanje alkoholnih pijač, 
porabo drog, duševno zdravje in spolno vzgojo, vrednotenje 
in načrtovanje družine. Aktivnosti temeljijo na zdravstvenovz- 
gojnih vsebinah. 

UKREPI 
1. Aktivnosti za preprečevanje kanjenja 

Aktivnosti bodo usmerjene na naslednja področja: uveljavlja- 
nje programov za preprečevanje kajenja, uveljavljanje lika 
nekadilca, umik kajenja kot sprejemljive norme iz javnega 
življenja, omejitev ponudbe in prepoved reklame tobačnih 
izdelkov in razvijanje razmer za možnost izbire okolja brez 
kajenja ter priprava in izvajanje programov za odvajanje kaje- 
nja. Zaposlenim bo zagotovljeno delovno mesto brez tobač- 
nega dima. Za te aktivnosti bo namenjen del sredstev od 
prodaje tobačnih izdelkov. 

2. Uvajanje zdrave in uravnotežene prehrane 
Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v osveščanje prebival- 
cev o načelih zdrave, uravnotežene prehrane in uvajanje pre- 
hranskih navad v smislu pravilne izbire živil in biološke 
sestave hrane. Organiziran bo stalen prehranski nadzor 
(nutritional surveillance) zaradi proučevanja zdravstveno sta- 
tističnih podatkov o obolenjih in smrtnosti, ki so v posredni in 
neposredni zvezi z načinom in kakovostjo prehrane, ugotav- 
ljanje stanja prehranjenosti predvsem ogroženih skupin pre- 
bivalstva in sodelovanje pri vodenju prehranske politike 
v državi, usmerjanju v pridobivanje in ponudbo zdrave hrane. 

3. Povečanje števila telesno aktivnih prebivalcev 

Z načrtovanimi aktivnostmi bomo povečevali število telesno 
aktivnih prebivalcev vseh starosti, predvsem odraslih, s ciljem 
preprečevanja bolezni srca in ožilja. 

4. Preprečevanje čezmernega uživanja alkoholnih pijač in 
narkomanije 

Izdelali in uresničevali bomo nacionalna programa za prepre- 
čevanje čezmernega uživanja alkoholnih pijač in porabe 
drog; aktivnosti bodo usmerjene predvsem v delo z mladino, 
družino in šolo. 

5. Izboljšanje duševnega zdravja 

Izdelali in uresničevali bomo programe za zdravo duševno 
življenje, predvsem mladine, s spodbujanjem vključevanja 
programov za humane medsebojne odnose in obvladovanje 
socialnih vzrokov za duševne stiske ljudi in za obvladovanje 
stresov in razvijanje sposobnosti za njihovo obvladovanje. 

6. Pospeševanje zdrave spolnosti in preprečevanje aidsa in 
okužbe z virusom HIV 

Pripravili in izvajali bomo program za zdravo spolnost, ki bo 
posegal na tri področja: na spolno vzgojo, načrtovanje dru- 
žine in na preprečevanje spolno prenosljivih bolezni. Pri 
obvladovanju aidsa in okužbe z virusom HIV bomo izvajali 
programe preprečevanja na področju zdravstvene vzgoje, 
zdravstvenega in socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, 
informiranja, pravne in etične varnosti, vključujoč tudi 
nevladne organizacije. Natančneje so programi za spreminja- 
nje zdravju škodljivih vzorcev vedenja in neposredni cilji, ki jih 
želimo doseči, opredeljeni v prilogah .Strokovne osnove za 
pripravo plana zdravstvenega varstva' in .Program in politika 
pospeševanja zdravja'. 

3.2.4. 
ČETRTA PREDNOST: Kakovostno življenjsko okolje 

Proučevanju kakovosti življenjskega okolja bo zaradi njego- 
vega vpliva na zdravje ljudi namenjena posebna pozornost. Za 
dosego zastavljenih ciljev bomo načrtovali in uresničevali 
priporočila SZO, zajeta v .Evropski listini o življenjskem okolju 
in zdravju'. 

poročevalec, št. 15 54 



UKREPI 

1. Vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje 
zdravstveno ekoloških razmer kot dela enotnega zdrav- 
stvenega informacijskega sistema varstva okolja. 

2. Ugotavljanje onesnaženja elementov življenjskega oko- 
lja (pitne vode, živil, zraka, zemlje) in proučevanje njihovih 
vplivov na zdravje ljudi, ocena nevarnosti, viri, vrste, 
metode odkrivanja, zmanjševanje oziroma odstranjevanje 
škodljivosti. Ugotavljanje in proučevanje vpliva onesnaže- 
nosti naravnih prvin (zrak, zemlja, voda itd.) in splošne 
obremenjenosti okolja na zdravje ljudi, ocena nevarnosti, 
predlogi za zmanjševanje in odstranjevanje škodljivosti. 

3. Proučevanje škodljivih vplivov na zdravje posameznih 
občutljivih skupin prebivalcev: nosečnice, otroci, starost- 
niki, kronični bolniki in delavci - s predlogi ukrepov za 
zmanjševanje škodljivih vplivov. 

4. Osveščanje ljudi o posegih v okolje, ki vplivajo na njihovo 
zdravje, da se bodo lahko aktivno vključevali v sprejemanje 
vseh odločitev zaradi zmanjševanja škodljivih vplivov in 
s tem povezanega ogrožanja zdravja ljudi. 

5. Osveščanje o prednostih sodobnih, okolju in delavcem 
manj škodljivih tehnologij, ki zmanjšujejo ogrožanje 
zdravje, osveščanje ljudi v proizvodnji in bivalnem okolju. 

6. Sprejem takšne zakonodaje na vseh področjih, ki ne bo 
škodovala zdravju ljudi in bo usklajena z mednarodnimi 
normativi 

7. Sodelovanje pri pripravi nacionalnega programa varstva 
okolja z vidika varovanja zdravja ljudi pred vplivi onesna- 
ženja okolja. Izvajanje in nadzorovanje sprejetih zdravstve- 
nih ekoloških ciljev. 

3.2.5 
PETA PREDNOST Spodbujanje razvoja stroke in izboljšanje 
kakovosti dela zdravstvene dejavnosti 

UKREPI 

1. Smotrno organiziranje zdravstvene dejavnosti 

To bo doseglo z zagotavljanjem finančnih sredstev v skladu 
z zakonom in s preudarnim vlaganjem v opremo, zmogljivosti 
in v usposabljanje zdravstvenega osebja. Pri usklajevanju 
programov strokovnega razvoja bo Ministrstvo za zdravstvo 
sodelovalo z drugimi ministrstvi, Medicinsko fakulteto, klini- 
kami in inštituti, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slove- 
nije ter s pristojnimi zbornicami. 

Osnova sistema bo zdravstveno varstvo na primarni ravni, 
v katerega se bodo enakopravno ob upoštevanju strokovnih 
načel vključevali poleg javnih zdravstvenih zavodov tudi 
zasebni zdravstveni delavci. Na tej ravni se bodo zdravstveni 
delavci povezovali z vsemi drugimi strokovnjaki na način, ki je 
čim bliže prebivalstvu. 

Razvijali bomo sistem, ki bo čim bolje povezal skrb za bolnika 
na vseh treh ravneh (primarni, sekundarni in terciarni) in 
vzpostavil kakovosten prenos informacij. 

Zagotovili bomo razvoj in omogočali kakovostno delo na 
ravni klinik in inštitutov. Vrhunskim strokovnjakom s področja 
zdravstvenega varstva bo omogočeno, da bodo lahko maksi- 
malno razvili in uveljavili svojo strokovnost. 

2. Razvoj enotnega zdravstvenega informacijskega 
sistema 

Zagotovljen bo koordiniran razvoj zdravstvenega informacij- 
skega sistema in informacijskih podsistemov. Ta razvoj bo 
institucionaliziran in profesionaliziran, vanj bodo vključeni 
uporabniki in strokovnjaki z različnih področij zdravstvenega 
varstva. Tako razvit informacijski sistem bo podpiral načrtova- 

nje, spremljanje in vrednotenje razvijanja zdravja, zdravstve- 
nega varstva in zdravstvenih dejavnosti ter ocenjevanje kako- 
vosti zdravstvenega varstva. Širil bo za javnost pomembne 
zdravstvene informacije. 

3. Spodbujanje analitike na vseh ravneh zdravstvenega 
varstva 

Analitika opravljenega dela in njegovih učinkov bo postala 
sestavni del delovanja zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh. 
Na regionalni in državni ravni bomo pospešili izobraževanje 
analitičnih ekip, ki bodo sposobne opravljati kakovostne ana- 
lize učinkovitosti sistema zdravstvenega varstva in analize 
zdravstvenega stanja prebivalstva. 

4. Uvedba primernih ekonomskih in finančnih instrumentov 

Način plačevanja zdravstvenih programov oziroma storitev bo 
spodbujal zdravstvene delavce k čim bolj kakovostnemu delu 
hkrati pa bo zaviral opravljanje odvečnega in nepotrebnega 
dela. 

5. Kontrola kakovosti dela 

Na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti bosta vzpostavljena 
strokovni nadzor in kontrola kakovosti dela. Pri vseh zaposle- 
nih v zdravstveni dejavnosti bomo spodbujali občutek za 
strokovni samonadzor in za stroškovno osveščenost. 

6. Opustitev nepotrebnih administrativnih opravil 

Sprejeli bomo zakonske in druge rešitve, ki bodo čim manj 
obremenjevale zdravstvene službe z administrativnim delom 

7. Preskrba z zdravili 

Uvedli bomo čimbolj racionalen način predpisovanja zdravil 
in vpliv države na ceno zdravil. Izboljšali bomo preskrbo 
s tehničnimi pripomočki, uveljavili evropske standarde kako- 
vosti in zagotovili večjo dostopnost do pripomočkov za obvla- 
dovanje okolja. 

8. Izobraževanje zdravstvenih delavcev 

Predlagane so spremembe na področju izobraževanja, pred- 
vsem za delo strokovnjakov na področju družinskega varstva. 
Sedanjo specializacijo iz splošne medicine bomo prilagodili 
zahtevam Evropske skupnosti. Natančno so ukrepi s tega 
področja opredeljeni v poglavju 6: .Izobraževanje zdravstve- 
nih delavcev'. 

3.2.6 
ŠESTA PREDNOST: Raziskave varovanja zdravja 

Upoštevajoč priporočila strokovnjakov SZO, ki pripisujejo 
raziskavam na področju varovanja zdravja pomembno vlogo, 
bomo v Sloveniji v planskem obdobju pospeševali oziroma 
uvedli: epidemiološke raziskave o zdravstvenem stanju prebi- 
valcev, antropološke raziskave zdravja, raziskave o vplivu 
načina življenja na zdravje, raziskave medsebojnega vpliva 
duševnega, telesnega in socialnega okolja na zdravje, razsi- 
kave preskrbljenosti prebivalstva z zdravstveno dejavnostjo in 
njene učinkovitosti ter raziskave procesa načrtovanja in odlo- 
čanja na področju varovanja zdravja. 

Natančneje so raziskave opredeljene v prilogi .Strokovne 
osnove za pripravo plana zdravstvenega varstva' 

3.3 PREDNOSTNE NALOGE PO SKUPINAH PREBIVALSTVA 

Zaradi različnih potreb posameznih skupin prebivalstva, 
navajamo določene prednostne naloge skrbi za zdravje po 
skupinah prebivalstva. Pri posameznih ukrepih bomo upošte- 
vali več skupin prebivalstva, npr. pri pripravi mladih obeh 
splov na odgovorno starševstvo, zdravo spolnost, obvladova- 
nje dejavnikov tveganja pri vseh prebivalcih, na življenje brez 
cigarete, kulturno pitje alkoholnih pijač itd. 
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3.3.1 VAROVANJE ZDRAVJA OTROK IN MLADINE 

UKREPI 

1. Izboljšanje zdravstvene vzgoje 

Ciljne populacije bodo otroci in mladina, starši in vzgojitelji 
ter drugi strokovnjaki, ki vplivajo na razvoj otrok. 

2. Boljše zajetje predšolskih otrok 

Predšolske otroke bomo obravnavali kot enovito skupino in ji 
zagotavljali ustrezno preventivno in kurativno varstvo 
Posebne pozornosti bodo deležni otroci staršev iz posebej 
ogroženih skupin. Te so brezposelni, priseljeni, manj izobra- 
ženi, socialnoekonomsko šibki, zasvojeni z drogami, ogro- 
žene etnićne skupine. 

Z zdravstvenovzgojnimi in drugimi aktivnostmi bomo izbolj- 
šali kakovost prehrane otrok in učinkoviteje preprečevali 
zobho gnilobo in zniževali njeno pojavnost. 

3. Reorganizacija varstva zdravja šolskih otrok in 
mladostnikov 

Izvedeni bodo naslednji ukrepi: 

- pri varovanju zdravja šolskih otrok in mladine se bo dose- 
danje delo vsebinsko, vzgojno in organizacijsko izboljšalo; 
preventivne aktivnosti bodo ovrednotene vsebinsko, vzgojno 
in izpopolnjene ter osnovane na življenjskih navadah otrok, 
mladostnikov in staršev, družine, okolja in družbe, 

- zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine bo potekalo 
po dispanzerski metodi dela s preusmeritvijo od bolezni 
k zdravju, od zdravstvenega doma v šolo in k celostni obrav- 
navi šolskih otrok in mladine, saj je večina njihovih somatskih 
težav posledica duševnih stisk, ki izhajajo iz njihovega načina 
življenja in vpliva okolja, 

- v timsko delo s šolskimi otroki in mladino bodo vključeni 
tudi psihologi, pedagogi, socialni delavci, starši in drugi, kar 
bo omogočilo izboljšanje delovnih pogojev - zmanjšanje 
obremenjenosti otrok in mladine v šoli, 

- zdravstveno vzgojno delo bo prednostna naloga zdravstve- 
nega varstva šolskih otrok in mladine s ciljem: 

- vzgajanja za zdravnačin življenja s krepitvijo duševnega 
zdravja in s telesno aktivnostjo. 
- vplivanja na prehrano in privzgajanju zdravih prehrambe- 
nih navad, 
- vzgoje za premagovanje stresnih stanj in preobremenje- 
nosti, 
- preprečevanje prometnih in drugih nesreč ter samomoril- 
nosti, 
- vzgoje za zdravo spolno življenje, humanizacije odnosov 
med spoloma, preprečevanja bolezni odvisnosti in spolno 
prenosljivih bolezni, 

- posebna skrb bo namenjena varstvu mladostnikov do 18 
let, ki niso vključeni v sistem izobraževanja, 

- v največji možni meri se bomo vključevali v projekt »Zdrave 
šole«, 

- zdravstvena vzgoja bo vključena tudi v programe nemedi- 
cinskih fakultet in visokih šol. 
- področje šolske medicine bo vključeno v dodiplomske 
izobraževalne programe zdravstvenih delavcev. 

4. Cepljenje 

Precepljenost otrok in mladine bo najmanj 90%, proti ošpi- 
cam pa 95%. Uvedli bomo cepljenje proti Haemophilusu influ- 
enzae in proti hepatitisu A. 

Do leta 2000 bomo izkoreninili otroško paralizo, ošpice, priro- 

jene rdečke in mumps ter zmanjšali število zbolelih otrok, 
mladine in odraslih za hepatitisom B. Obvladovanje nalezljivih 
bolezni je natančneje opredeljeno v prilogi .Strokovne osnove 
za pripravo plana zdravstvenega varstva do leta 2000'. 

5. Zdravstveno varstvo nabornikov 

Zdravstveno varstvo nabornikov bo spremenjeno in bo 
postalo neprekinjen proces. Ocena zdravstvene sposobnosti 
mladostnika za vojaško službo bo temeljila na celoviti oceni 
zdravja in razvoja otroka od rojstva dalje, na oceni otrokovega 
prilagajanja na okolje v predšolski in šolski dobi in na oceni 
zmožnosti za specifična dela in opravila (poklicno usmerja- 
nje). Upoštevana bo tudi možnost spreminjanja zdravju škod- 
ljivih vzorcev obnašanja. Pri pregledih nabornikov bosta 
sodelovala tudi psiholog in specialist medicine dela. 

3.3.2 VAROVANJE ZDRAVJA ŽENSK 

UKREPI 

1. Izboljšanje psihosocialnega zdravja žensk 

Podpirali bomo razvijanje zdravih življenjskih navad, vključno 
z ustrezno prehrano in telesno aktivnostjo ter razvijali različne 
programe svetovanja in pomoči pri usklajevanju poklicnih 
pričakovanj in obveznosti v zvezi z materinstvom in družino. 

2. Izboljšano zdravstvenovzgojno delo na področju 
zdravega spolnega življenja in odgovornega starševstva 

Tako bomo zmanjšali število umetnih prekinitev nosečnosti in 
omogočili načrtovanje rojstva v obdobju, ko je možnost kako- 
vostnega preživetja otroka in matere največja. Zmanjšali 
bomo obolevnost mladih parov zaradi spolno prenosnih 
bolezni in kasnejšo neplodnost. 

3. Izboljšano nosečnostno, obporodno in poporodno 
varstvo 

Pravočasno in dovolj pogosto bomo zajeli vse nosečnice in 
s sprotno analizo vzrokov smrti dojencev, nosečnic in porod- 
nic našli tiste, pri katerih bo mogoče s primernim varstvom 
smrt preprečiti. Umrljivost mater bomo zmanjšali pod 5 na 
100.000 živorojenih, umrljivost dojencev pa pod 10 na 1000 
živorojenih otrok na vseh območjih Republike Slovenije. 

4. Izpeljava organiziranega odkrivanja raka v ogroženih 
starostnih skupinah žensk 

Tako bomo zmanjšali umrljivost žensk predvsem zaradi raka 
na dojki in materničnem vratu, ki spadata med glavne vzroke 
umrljivosti mladih žensk. 

5. Izvajanje smotrne pomoči ženskam v perimenopavzi 

6. Sistematično spremljanje zbolevnosti žensk in uvajanje 
zdravih razmer za delo in življenje 

S tem ukrepom bomo za 10% podaljšali povprečno število let 
življenja žensk brez bolezni in invalidnosti, podaljšali obdobje 
ustvarjalnosti ter izboljšali kakovost življenja žensk in od nje 
odvisnih družinskih članov. 

3.3.3 VAROVANJE ZDRAVJA MOŠKIH 

UKREPI 

1. Vzgoja za pospeševanje in krepitev zdravih življenjskih 
navad 

Otroke in mladostnike bomo vzgajali predvsem v odkrivanju 
življenjskih vrednot in zdravo premagovanje stresnih stanj: 
zdrav način prehranjevanja, življenje brez cigarete, kulturno 
pitje alkoholnih pijač, kulturna vožnja motornih vozil in pre- 
magovanje samomorilskih teženj s telesno in duševno aktiv- 
nostjo, predvsem z osmišljanjem življenja. Posebne pozorno- 
sti bodo deležni zdravstvenovzgojni programi. 
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2. Zgodnje odkrivanje nevarnostnih dejavnikov za bolezni 
srca in ožilja 

Izdelali bomo program obdobnih preventivnih zdravstvenih 
pregledov mladih moških (20 do 35 let); sem sodi tudi pregled 
nabornikov. Program SZO zgodnjega vzorčnega odkrivanja 
nevarnostnih dejavnikov za pojav kroničnih bolezni in pro- 
gram ukrepanja na podlagi dobljenih analiz (projekt CINDI) 
sta trenutno najboljša ponujena rešitev za zmanjševanje prez- 
godnje umrljivosti odraslih moških. 

3. Socialni programi za zmanjšanje potrošnje alkoholnih 
pijač in tobaka 

Sprejeli bomo vrsto prednostnih ciljev za krepitev zdravja 
z zmanjšanjem potrošnje alkoholnih pijač, tobaka in drugih 
drog ter spreminjanjem zdravju škodljivih vzorcev vedenja. 
Ukrepi so opisani v poglavju Spreminjanje vzorcev vedenja 
(tretja prednost) in v prilogi Nacionalni program in politika 
pospeševanja zdravja'. 

3.3.4 VAROVANJE ZDRAVJA DELAVCEV 

UKREPI 

1. Namesto dosedanjega načina, ko so se opravljali izk- 
ljučno preventivni zdravstveni pregledi delavcev, ki so bili 
prepogosti in premalo specifični, bomo določili vsebino pre- 
ventivnih dejavnosti, jo poimenovali s storitvami in jo stati- 
stično zabeležili. Opravljali bomo zdravstvene analize delov- 
nih mest, prospektivne in retrospektivne ergonomske analize 
in zdravljenje ter preventivne zdravstvene pogovore, vračali 
invalide na njihova delovna mesta, pripravljali zdravstvene 
ekspertize preostale zmožnosti za delo za invalidsko komisijo 
in pritožbene postopke, verificirali poklicne bolezni itn. 

Podrobne vsebine vsake storitve bodo izhajale iz dane obre- 
menjenosti in zdravstvenega tveganja na delovnem mestu. Iz 
njih izhajajo tudi potrebna znanja ter strokovna oprema. 

Vzpostavljeno in poglobljeno bo sodelovanje s splošno medi- 
cino oziroma z osebnimi zdravniki odraslih, šolsko medicino, 
zdravniškimi in invalidskimi komisijami ter ustreznimi organi- 
zacijami s področja varovanja delovnega in bivalnega okolja. 

Znova bomo opredelili vsebino aktivnosti pri varovanju 
zdravja športnikov. Pri tem bodo sodelovali strokovnjaki 
medicine dela, šolske in splošne medicine ter drugi. 

2. Reorganizirali bomo obstoječe zavode s področja varo- 
vanja zdravja delavcev vključno s kadrovsko zasedbo, naj bi 
postale vsebinsko bolj specifične in učinkovitejše. 

Vzpostavili bomo sodelovanje med ustanovami, ki so vklju- 
čene v varovanje zdravja delavcev. 

Vlada bo ustanovila zavod za varnost in zdravje ljudi pri delu, 
ki bo nasledil dosedanji Univerzitetni inštitut za medicino 
dela, prometa in športa ter Zavod Republike Slovenije za 
varstvo pri delu. 

Osnovne organizacijske enote bodo obratne ambulante in 
dispanzerji za zdravstveno varstvo delavcev. Ustanovila jih 
bodo bodisi podjetja, bodisi občine v zdravstvenem domu ali 
pa bodo v zasebni lasti. Njihova dejavnost bo kurativna in 
preventivna. Osnovne organizacijske enote bodo ustanov- 
ljene tudi v vojski. 

3. Sprejeta bo nova zakonodaja o varnosti In zdravju delav- 
cev pri delu 

4. Pri Državnem zboru ali vladi bomo ustanovili odbor ozi- 
roma svet za zdravstveno varstvo delavcev in varnost pri 
delu. V odbor bodo vključeni predstavniki delodajalcev, delo- 
jemalcev, zavodi s področja varovanja zdravja delavcev in 
drugi. 

5. V neodvisno, dovolj številčno in interdisciplinarno 
sestavljeno zdravstveno inšpekcijo in inšpekcijo dela bodo 
vključeni tudi zdravniki medicine dela. Strokovnjaki 
s področja varovanja zdr.avja delavcev bodo sodelovali v delu 
zdravstvene inšpekcije in inšpekcije dela pri obravnavi fiziolo- 
ških, ergonomskih, toksikoloških in drugih problemov. 

6. Vsebina izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja 
na vseh ravneh, vključno s specializacijo iz medicine dela, 
prometa in športa bo prilagojena usmeritvam plana zdravstve- 
nega varstva in razvoju stroke. 

3.3.5 VAROVANJE ZDRAVJA OSTARELIH 

UKREPI 

1. Omogočiti čim daljše neodvisno življenje v okolju, ki so ga 
navajeni, predvsem v krogu svoje družine 

V okviru skrbi za stare bomo v ta namen razvijali: 
- zdravljenje na domu in zdravstveno nego, 
- dnevne bolnišnice. 

V okviru socialnovarstvenih programov bomo sodelovali pri 
razvijanju in delovanju: 
- dnevnih centrov za ostarele, 
- gospodinjske pomoči starim na domu, 
- družbeni pomoči skrbi starim na domu. 

V delo domov za ostarele naj bi se bolj vključevali tudi družin- 
ski člani in prostovoljci. 

V domovih za starejše občane in v posebnih socialnovarstve- 
nih zavodih bomo zagotavljali ustrezno zdravljenje, rehabilita- 
cijo in zdravstveno nego oskrbovancev. 

V pripravi na starost bomo dali poudarek izobrazbi vseh ljudi, 
da bodo bolje poznali procese in pojave, ki so vključeni ali 
spremljajo normalno staranje in spremembe, ki nastopijo 
z boleznimi ostarelih. 

2. Zagotoviti pravočasno ustrezno ukrepanje 

Primarno zdravstveno varstvo bo zagotovljeno in približano 
ostarelim. Bolnišnična oskrba bo usmerjena v hitro in učinko- 
vito diagnostiko, terapijo in rehabilitacijo, katerih cilj je čim 
hitrejša vrnitev bolnika v domače okolje. 

3. Organiziranje zdravstvene skrbi za zelo stare ljudi 

Ukrep bomo uresničili s spodbujanjem telesne in duševne 
aktivnosti, pravilno prehrano, preprečevanjem bolezni in 
poškodb ter nego predvsem v domačem okolju. 

4. Skrb za neozdravljivo bolne In umirajoče 

Njim in njihovim najbližjim družinskim članom bomo posvetili 
večjo skrb. Izdelali bomo programe spremljanja in pomoči 
družinam umirajočih. 

3.3.6 VAROVANJE ZDRAVJA INVALIDOV 

UKREPI 

1. Organiziranje kakovostne rehabilitacije 

Rehabilitacijske programe bomo prilagodili nacionalni pato- 
logiji vseh skupin prebivalstva in jih izvajali na vseh ravneh 
zdravstvene dejavnosti ter vključili možnosti reparativnega 
zdravljenja po končani rehabilitaciji. Poudarjen bo sodobni 
vidik rehabilitacije s ciljem preprečevanja invalidnosti. 

2. Uveljavljanje interesov Invalidov 

Pristojna ministrstva bodo sodelovala pri omogočanju čim- 
bolj neodvisnega življenja invalidov v okolju brez arhitektur- 
nih, prometnih in socialnih ovir. Znanje bo organizirana smo- 
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trna oskrba s tehničnimi pripomočki, ki jim bodo olajšali 
obvladovanje okolja. Sodelovala bodo tudi pri oblikovanju in 
uveljavljanju njihovih posebnih interesov, da si zagotavljajo 
enake možnosti kot ostali ljudje. Sodelovala bodo tudi pri 
izdelavi tipologije invalidnosti. « 

3. Uveljavljanje razvojne strategije invalidskega varstva 

Pristojna ministrstva bodo sodelovala pri uveljavljanju raz- 
vojne strategije in celostnem uresničevanju invalidskega var- 
stva v Sloveniji. 

Izvajanje nacionalnega programa varstva invalidov bo pover- 
jeno socialnovarstvenim, medicinskim, rehabilitacijskim, izo- 
braževalnim in raziskovalnim zavodom in organizacijam, 
zavodom za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, stano- 
vanjskemu gospodarstvu, invalidskim organizacijam, uprav- 
nim organom in zakonodajalcem. 

Prizadevali si bomo invalidom omogočiti čimbolj neodvisno 
življenje, enakost in ustrezen ekonomski in družbeni položaj, 
temelječ v kar največji možni meri na lastnem delu in ustvar- 
jalnosti oziroma na aktivni vlogi invalidov pri rehabilitaciji, 
šolanju, usposabljanju in zaposlovanju. 

4. Sodelovanje znanosti 

Izpolnitev zastavljenih ciljev razvojne strategije varstva invali- 
dov bo spremljala in pri tem sodelovala tudi znanost: sodelo- 
vale bodo zlasti fakultete s področja medicine, prava, sociolo- 
gije, športa, gradbeništva in arhitekture ter Visoka šola za 
socialno delo in Visoka šola za zdravstvene delavce. 

3.3.7 VAROVANJE ZDRAVJA OGROŽENIH SKUPIN 
PREBIVALSTVA 

UKREPA 

1. Zbiranje podatkov in izdelava analiz 

Začeli bomo z zbiranjem pooatkov in z analizami, na podlagi 
katerih bo moč pripraviti konkretne programe za pomoč pri 
vzdrževanju zdravja priseljenih, brezposelnih, zasvojencev in 
drugih ogroženih skupin prebivalstva. 

2. Priprava programov za varovanje zdravja ogroženih 
skupin prebivalcev 

Program bomo izdelal>na podlagi rezultatov analiz. 

4. NOSILCI ODGOVORNOSTI ZA IZVAJANJE PLANA 

Odgovorno ravnanje vseh družbenih sektorjev, ki vplivajo na 
zdravje ljudi, je ključni pogoj za izvajanje plana zdravstvenega 
varstva in za oblikovanje ter izvajanje politike pospeševanja 
zdravja. Odgovornost je porazdeljena, za vsakega v okviru 
njegovih zakonskih pristojnosti, med naslednje nosilce: 

- Državni zbor, 
- Vlada Republike Slovenije, 
- Svet za zdravje, 
- Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo 
za šolstvo in šport, 
- druga ministrstva, vsako na svojem področju delovanja, 
- občine, 
- izvajalci zdravstvenega varstva na vseh ravneh zdravstvene 
dejavnosti, 
- zbornice in združenja, 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Pri izvajanju plana zdravstvenega varstva sodelujejo tudi: 
sindikati, društva in gibanja ter sredstva javnega obveščanja. 

Natančno so naloge posameznih nosilcev odgovornosti za 
izvajanje plana zdravstvenega varstva opredeljene v prilogi 
.Nacionalni program in politika pospeševanja zdravja'. 

5. MERILA ZA POSTAVITEV MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE 
SLUŽBE 

Preskrbljenost z zdravstveno dejavnostjo do leta 2000 

Mreža javne zdravstvene službe pokriva potrebe po zdravstve- 
nem varstvu, ki jih zavarovancem in drugim upravičencem 
v Republiki Sloveniji zagotavlja zakon. 

Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe uresniču- 
jejo naravnanost plana zdravstvenega varstva k zmanjševanju 
razlik med strokami in območji. 

Ministrstvo za zdravstvo določi kadrovske standarde v zdrav- 
stveni dejavnosti. Uresničevanje kadrovskih standardov se 
prične takoj po sprejemu plana: poteka usklajeno in načrto- 
vano tako, da se do leta 2000 zmanjšajo razlike na največ 10% 
zaostajanja oz. preseganja slovenskega povprečja. 

5.1 PRIMARNA RAVEN ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni oblikuje in 
uresničuje občina na podlagi kadrovskih standardov za 
osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. 

Po uveljavitvi zakona o lokalni samoupravi in ustanovitvi 
novih občin so se pristojnosti in naloge na področju zdrav- 
stvene dejavnosti razdrobile na bistveno večje število subjek- 
tov. Med novimi občinami so tudi take, ki po številu prebival- 
cev ne izpolnjujejo pogojev niti za eno zdravniško ekipo na 
primarni ravni. Glede na te razlike bo nujno potrebno usklaje- 
vanje potreb po zdravstveni mreži za območje več občin. 
Ministrstvo za zdravstvo je občinam zato predlagalo, da uskla- 
jevalno vlogo v zvezi z mrežo javne zdravstvene službe na 
primarni ravni poverijo strokovnim službam občin, ki so bile 
ustanovljene na sedežu prejšnjih občin, medtem ko bodo 
reševanje strokovnih vprašanj pri tem usklajevanju morali 
v večji meri kot doslej, prevzeti območni zavodi za zdrav- 
stveno varstvo. 

Na demografsko ogroženih območjih sodeluje pri zagotavlja- 
nju mreže javne zdravstvene službe in primarni ravni Repu- 
blika Slovenija. Poleg meril, ki jih določa zakon o spodbujanju 
razvoja demografsko ogroženih območij v Sloveniji, bo Mini- 
strstvo za zdravstvo upoštevalo in preverjalo vsako leto pose- 
bej tudi naslednja merila za ugotavljanje demografske ogro- 
ženosti: 

- delež prebivalcev na ogroženem območju v občini in državi, 
- delež površine ogroženega območja v občini in državi, 
- odstopanje od povprečne preskrbljenosti s kadri na pri- 
marni ravni (brez javne zobozdravstvene službe). 

V skladu s strategijo SZO ima v planu zdravstvenega varstva 
osnovna zdravstvena dejavnost prednost pred specialistično 
ambulantno in bolnišnično dejavnostjo. 

Izračun potrebnih kadrov v zdravstveni dejavnosti na vseh 
ravneh temelji na prilogi .Standardi preskrbljenosti s kadri'. 

5.1.1 Osnovna zdravstvena dejavnost 

5.1.1.1 Vsebina in organizacija zdravstvene službe 

Vsebino osnovne zdravstvene dejavnosti določa 7. člen 
zakona o zdravstveni dejavnosti. Temelj organizacije in izvaja- 
nja osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni bo še 
nadalje predstavljal zdravstveni dom, ki bo - organiziran 
bodisi kot enovit javni zdravstveni zavod bodisi kot zasebni 
zavod ali zdravniška zadruga oziroma kombinacija javnega 
zdravstvenega zavoda in zasebnih zdravstvenih delavcev kon- 
cesionarjev - zagotavljal najmanj: 

- ustrezne dispanzerske enote za izvajanje preventivnih in 
drugih programov za predšolske in šolske otroke in mladino, 
ženske in druge posebne skupine prebivalstva, 
- službo splošne medicine, 
- patronažno službo, 

poročevalec, št. 15 58 



- otroško zobozdravstvo, 
- laboratorijske in druge diagnostične dejavnosti, 
- reševalno službo, če ta ne bo organizirana v bolnišnici ali 
na drug način. 

V določenih primerih bo zdravstveni dom v skladu z ustrezno 
doktrino nadomestil splošno medicino in nekatere druge 
dejavnosti z uvaianjem družinske medicine. 

Zdravstveni dom bo praviloma organiziran za več občin, 
odvisno od velikosti in števila prebivalcev, po pogodbi 
v skladu z zakonom pa bo določene dejavnosti lahko opravljal 
tudi za druge občine. 

Manjša organizacijska enota je zdravstvena postaja, ki ima 
v svoji sestavi najmanj: 
- službo splošne medicine in dispanzer za otroke in mladino 
oziroma enoto družinske medicine, 
- zagotovljeno službo nujne medicinske pomoči, 
- osnovno diagnostično dejavnost. 

Glede na načelno zakonsko zagotovilo o enakopravnem vklju- 
čevanju zasebnih zdravstvenih delavcev s koncesijo v mrežo 
javne zdravstvene službe bo zagotovljeno njihovo postopno 
vključevanje v mrežo v skladu s potrebami določenega okolja 
in z utemeljenimi interesi zasebnih zdravstvenih delavcev. Pri 
tem bomo spodbujali prehajanje zobozdravstvene dejavnosti 
za odrasle v zasebno delo v čimvečji meri ter postopnost pri 
podeljevanju koncesij za splošno oziroma družinsko medi- 
cino, medtem ko bomo področje preventivnih dejavnosti ozi- 
roma dispanzerjev za otroke, šolarje in mladino v veliki meri 
ohranjali znotraj javnih zdravstvenih zavodov. Ob morebitnem 
prehajanju te dejavnosti v zasebno delo bomo posebej skr- 
beli, da bo določeni skupini prebivalstva zagotovljeno celo- 
vito (preventivno in kurativno) zdravstveno varstvo in izvajali 
ustrezen nadzor zaradi zagotavljanja predpisanih programov. 
Omogočili bomo tudi postopno prehajanje določenih ambu- 
lantnih specialističnih dejavnosti v zasebno delo. Vzorčno 
bomo omogočili ustanavljanje zasebnih zavodov in zdravni- 
ških zadrug glede na splošne in lokalne potrebe in interese. 

Z vidika ustanoviteljstva in lastništva javnih zdravstvenih 
zavodov bomo pri vključevanju zasebnega dela zagotavljali 
v kar največji meri smotrno in namensko uporabo obstoječih 
zmogljivosti teh zavodov za opravljanje zdravstvene dejav- 
nosti. 

V skladu z določbo zakona o lokalni samoupravi, ki prebival- 
cem zagotavlja ustrezno dostopnost do zdravstvenih storitev, 
bomo pri razporejanju in določanju mreže javne zdravstvene 
službe kar najbolj spoštovali to načelo. 

5.1.1.2 Kadri 

Zdravstvene delavce bomo načrtovali na enakih izhodiščih za 
vso Slovenijo, da bomo s tem dosegli zagotovljeno zmanjša- 
nje razlik v dostopnosti primarnega zdravstvenega varstva 
vsem prebivalcem. Število zaposlenih v tej se bo večalo 
z rastjo števila prebivalcev. O spremembi števila zaposlenih 
bo odločilo Ministrstvo za zdravstvo v soglasju z zbornicama 
in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, tako da bo 
zvečanje števila zaposlenih finančno pokrito. 

V osnovni zdravstveni dejavnosti bo leta 2000 na enega zdrav- 
nika 1060 do 1346 prebivalcev, na zobozdravnika 1246 do 
2082 prebivalcev, na medicinsko sestro 328 do 513 prebival- 
cev in na enega zaposlenega v zdravstvu 137 do 210 prebi- 
valcev. 

Standarde za ekipe nujne medicinske pomoči bo določilo 
Ministrstvo za zdravstvo. 

Zdravniška ali zobozdravniška ekipa v zasebni zdravstveni 
dejavnosti bo obvezno vključevala zdravstvenega tehnika, ko 
bo oskrbovala 50% števila ljudi, ki jih določa ciljni standard. 

Če bo zaradi specializacije in delitve dela opravilo naročeno 
delo man|še število zobotehnikov, kot določa minimalni 

kadrovski standard, se bo le-ta znižal na dogovorjeno nižjo 
raven. 

Na število zaposlenih bodo v posameznem letu vplivali 
naslednji dejavniki: 

- starostna struktura prebivalcev (stari nad 65 let) za splošno 
oziroma družinsko medicino, 
- poseljenost in komunikacije za zdravljenje na domu, 
dežurno službo, reševalno službo in patronažno varstvo 
družin, 
- epidemiološke in zdravstveno ekološke razmere občine 
oziroma območja. 
- urbaniziranost območja. 

Pogodbeni partnerji se bodo dogovorili za hitrejši razvoj • 
posameznih slabše razvitih strokovnih področij na posamez- 
nih območjih. 

Če na določenem strokovnem področju že presegajo dogo- 
vorjeni ciljni standard, ne bodo nadomeščali odliva kadrov 
vse do zmanjšanja števila zaposlenih na raven, dogovorjeno 
med partnerji v pogajanjih o programu zdravstvenega varstva, 
razen v primeru, ko gre za posebej ogroženo skupino prebi- 
valcev. za katero se bodo partnerji posebej dogovorili za 
ugodnejši standard. 

Če zdravstveni zavod poveri strokovna nemedicinska in teh- 
nično vzdrževalna dela drugi organizaciji in zato zmanjša 
število zaposlenih nezdravstvenih delavcev, ne more namesto 
njih zaposliti zdravstvenih delavcev prek dogovorjenih 
kadrovskih standardov. 

Prelivanje zaposlenih med strokami je možno samo med 
splošno medicino in varstvom posameznih skupin prebival- 
cev, ter v zobozdravstvu med varstvom odraslih in mladinskim 
zobozdravstvom, vendar se zato število ekip v mladinskem 
zobozdravstvu ne sme zmanjševati. 

Skupno število zaposlenih v osnovni zdravstveni dejavnosti je 
možno povečati z rastjo prebivalcev. Poveča se tudi za speci- 
alistične ekipe, če bodo delovale v ZD namesto v bolnišnicah 
v skladu z mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni 
ravni. 

Zmogljivosti ZD za študente in železniškega ZD so glede 
števila in vrste ekip vključene v osnovno zdravstveno dejav- 
nost na podlagi standardov, ki veljajo za osnovno zdravstveno 
dejavnost. 

Za ambulantno habilitacijo in rehabilitacijo otrok in mladine 
z duševnimi in telesnimi motnjami v razvoju se bodo obliko- 
vale v osnovni zdravstveni dejavnosti razvojne ambulante. 

Na območju, kjer je preskrbljenost z zdravniki in zobozdrav- 
niki zelo slaba, se bo število le-teh zvečalo, zmanjšalo pa se 
bo na območjih, kjer že presegajo ciljne standarde. S tem 
bomo v planskem obdobju zmanjšali razlike med posamez- 
nimi območji za najmanj 20%. 

Tabela 1. 
Načrtovano število zdravstvenih delavcev in vseh zaposle- 
nih v osnovni zdravstveni dejavnosti v Sloveniji v letu 2000 
ob upoštevanju minimalnih standardov 

2000 
Zdr. delavci Preb. na enega 

Zdravnik (1)(2) 1533 1320 
Zobozdravnik (3) 840 2375 
Spec. zobozdr. 110 18000 
Drugi 869 2315 
Med sestra (4) 3892 513 
Vsi zaposleni 9599 210 
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Vse okrajšave pomenijo: preb = prebivalci 
zdr delavci = zdravstveni delavci 
spec zobozdr. = specialist zobozdravnik 
med sestra = medicinska sestra + zdravstveni tehnik 
drugi: zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki niso našteti 
posebej 

(1) število prebivalcev na zdravnika se ustrezno spremeni z morebitnim 
prenosom dispanzerske ekipe v bolnišnico, kar omogoča Zakon 
o zdravstveni dejavnosti 
(2) vštete so vse dežurne ekipe in zdravniki za zdravljenje na domu 
(3) od tega najmanj 45% ekip za mladinsko zobozdravstvo, na ekipo 
0.25 med sestre za preventivo 
(4| vse medicinske sestre in zdravstveni tehniki v vseh enotah in 
službah v osnovni zdravstveni dejavnosti; vštete vse medicinske sestre 
in zdravstveni tehniki v dežurni službi in na reševalnih postajah, tudi 
v Ljubljani. 

5.1.2 Lekarniška dejavnost 

5.1.2.1 Zavodi 

Predvideva se, da se bodo večji lekarniški zavodi do leta 2000 
razdrobili na manjše lekarne; temelj izvajanja lekarniške 
dejavnosti bodo še naprej lekarniški zavodi, ki bodo organizi- 
rali tudi galenske in kontrolne analizne laboratorije ter farma- 
koinformativno službo. 

Na področju lekarniške dejavnosti bo delovalo večje število 
zasebnih lekarn. Ko bodo dogovorjeni standardi popolnjeni, 
pomeni vsaka zasebna lekarna eno ekipo manj v lekarniških 
zavodih. 

Za verifikacijo bodo morali v lekarnah izpolniti pogoje oprem- 
ljenosti, ki jih določi Ministrstvo za zdravstvo. 

5.1.2.2 Kadri 

Število diplomiranih inženirjev farmacije (v nadaljevanju: far- 
macevtov) v lekarniški dejavnosti se bo do leta 2000 zvečalo 
na račun zgoščevanja lekarniške mreže in z rastjo števila 
prebivalcev. V lekarniški dejavnosti bo leta 1995 najmanj en 
farmacevt na 4110 prebivalcev, leta 2000 pa najmanj na 2755 
prebivalcev. Zvečalo se bo tudi število specialistov oblikova- 
nja zdravil, specialistov preizkušanja zdravil in specialistov 
farmacevtske informatike. Število farmacevtov v bolnišnicah 
se ne bo zvečevalo, s specializacijo klinične farmakologije pa 
se bo zvečala raven njihove usposobljenosti za delo. Do leta 
2000 se predvideva enega specialista farmakoinformatike na 
75.000 prebivalcev. 

Tabela 2. 
Načrtovano število zdravstvenih delavcev in vseh zaposle- 
nih v lekarniški dejavnosti v Sloveniji v letih 1995 in 2000 

  2000 
Zdr. delavci Preb. na enega 

Min. st. Min. st. 
Farmacevt 489 4110 
Vsi zaposleni 1169 1720 
min. st. = minimalni standard 

Lekarna bo oskrbovala 5000 do 7000 prebivalcev. Razdalja 
med dvema lekarnama naj ne bi znašala manj kot 400 
m cestne razdalje. Podružnica lekarne bo lahko delovala 
v kraju, kjer bo manj kot 5000 prebivalcev, in bo ugotovljena 
potreba za izdajo zdravil ter bo do najbližje lekarne cestna 
razdalja najmanj 6 km. 

Število zaposlenih farmacevtskih tehnikov se spreminja s šte- 
vilom ekip v lekarnah. Število farmacevtskih tehnikov bo zao- 
stajalo za številom farmacevtov v lekarnah, ker ne predvide- 

vamo tehnika v vsaki lekarni. Predvidoma jih bo 30% manj kot 
farmacevtov. Če dela v lekarni več ekip, pride na dva farma- 
cevta najmanj en farmacevtski tehnik. 

Število nezdravstvenih delavcev v lekarnah se bo zmanjšalo 
na račun zaostrenih standardov. 

Ministrstvo za zdravstvo bo sodelovalo pri oblikovanju in 
delovanju mreže lekarniške dejavnosti na demografsko ogro- 
ženih območjih. 

5.2. SEKUNDARNA IN TERCIARNA RAVEN ZDRAVSTVENE 
DEJAVNOSTI 

Mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni in terciarni 
ravni oblikuje in uresničuje Republika Slovenija 

5.2.1 Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost 

Specialistična ambulanta in bolnišnična dejavnost sta funkci- 
onalno povezani v celoto, saj se med seboj dopolnjujeta. 
Načrtovano zmanjšanje bolnišničnega zdravljenja bo pove- 
čalo potrebe po specialističnih ambulantah, s čimer bo 
napravljen filter za sprejem v bolnišnico samo tistih bolnikov, 
pri katerih diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija niso 
možne brez hospitalizacije. Specialistična ambulantna dejav- 
nost se bo izvajala v bolnišnicah, zasebnih specialističnih 
ambulantah s koncesijo, zdravstvenih domovih in v naravnih 
zdraviliščih. 

5.2.1.1 Zavodi 

Posebnih zavodov za specialistično ambulantno dejavnost ne 
načrtujemo. 

Specialistične ambulante bodo nameščene v bolnišnicah, 
zdravstvenih domovih, naravnih zdraviliščih in zasebnih pro- 
storih. Zasebni specialisti se bodo lahko povezovali med 
seboj v zadruge. 

Za potrebe vojske bodo organizirane tiste specialistične 
ambulante, ki so nujno potrebne za nemoten potek vojaškega 
usposabljanja. 

Za verifikacijo specialističnih ambulant bo standarde oprem- 
ljenosti določilo Ministrstvo za zdravstvo. 

Kot posebna oblika specialistične dejavnosti se bodo obliko- 
vali centri za preprečevanje, zdravljenje in rehabilitacijo 
odvisnih od drog. Merila za centre bo izdelalo Ministrstvo za 
zdravstvo. 

5.2.1.2 Kadri 

Zdravniki specialisti so navedeni posebej zaradi ugotavljanja 
izpolnitve standardov v specialističnih ambulantah v bolniš- 
nici in v zdravstvenih domovih ter pri dodeljevanju koncesije 
zasebnim specialistom in naravnim zdraviliščem. 

Skupno število vseh specialističnih ekip v državi v posamezni 
medicinski stroki ne bo večje, kot je določeno s ciljnim stan- 
dardom na prebivalca, niti ne manjše, kot je določeno z mini- 
malnim standardom. 

Ko je načrtovano število specialističnih ekip doseženo, 
pomeni vsaka ekipa, priznana v zdravstvenem domu, ekipo 
manj v bolnišnici in obratno. Isto velja za ekipo zasebnega 
specialista s pridobljeno koncesijo in za specialistične ekipe 
s koncesijo v naravnih zdraviliščih. 

Število zdravniških ekip v ambulantni specialistični dejavnosti 
v planskem obdobju ne bo naraščalo z rastjo števila prebival- 
cev, pač pa z zmanjševanjem števila specialističnih ekip na 
bolnišničnih oddelkih zaradi zmanjševanja števila hospitalizi- 
ranih bolnikov. V tem primeru se ustrezno spremeni tudi 
kadrovski standard v zadevni stroki. 

poročevalec, št. 15 60 



Tabela 3. 
Načrtovano število zdravnikov v specialistični ambulantni 
dejavnosti v Sloveniji v letih 1995-2000 

Število zdravnikov Preb. na zdravnika 
  2000 2000 

Cilj. st. Min. st. Cilj. st. Min. st. 
Interna (1) 101 77 20.000 26.000 
Kirurgija (2) 101 67 20.000 30.000 
Pulmologija (3) 68 34 30.000 60.000 
Infektologija 10 7 200.000 300.000 
Dermatovener. (3) 25 17 80.000 120.000 
ORL+ 34 25 60.000 80.000 
Okulistika 81 37 25.000 55.000 
Nevrologija 27 18 75.000 110.000 
Psihiatrija (1) 49 29 30.000 50.000 
Ortopedija 40 29 50.000 70.000 
Onkologija 13 8 150.000 250 000 
Rehabilitacija (3) 20 10 100 000 200.000 
Rentgenologija 67 44 30.000 45.000 
+ ORL = otorinolaringologija 
(1) na prebivalce nad 18 let. vse ostale stroke na vse prebivalce: brez 
dialize 
(2) od tega za urologijo 30% 
(3) ali v ZD ali v bolnišnici in zasebniki 

V specialistični ambulantni dejavnosti bo v letu 1995 delalo po 
ciljnih standardih 595 specialistov s 728 medicinskimi 
sestrami oziroma zdravstvenimi tehniki, po minimalnih stan- 
dardih pa 375 specialistov s 458 medicinskimi sestrami ozi- 
roma zdravstvenimi tehniki. V letu 2000 bo delalo 5 ekip več 
kot leta 1995. V večini strok bodo uresničeni ciljni standardi. 

5.2.2 Specialistična bolnišnična zdravstvena dejavnost 

5.2.2.1 Zavodi 

Število in razporeditev splošnih bolnišnic ostaneta do leta 
2000 nespremenjena, novim standardom bomo prilagajali 
ustanavljanje in opuščanje oddelkov in določanje števila bol- 
niških postelj. 

Število specialnih bolnišnic bo ostalo do leta 1995 nespreme- 
njeno. Do leta 2000 bo povezovanje strokovno sorodnih 
oddelkov omogočilo zmanjševanje zmogljivosti specialnih 
pulmoloških bolnišnic in vključitev dogovorjenih zmogljivosti 
v interne oddelke splošnih bolnišnic. 

Do leta 2000 ne načrtujemo organizacijske delitve kliničnega 
centra v Ljubljani na območno splošno bolnišnico in klinični 
center na terciarni ravni. Do leta 2000 bodo dokončane že 
začete investicije v posameznih bolnišnicah. 

5.2.2.1.1 Oddelki 

Delovanje oddelka je smotrno, če bo oskrboval toliko bolni- 
kov, da bodo zasedali vsaj 15 postelj. Če se priliv bolnikov 
zniža pod to raven, bo Ministrstvo za zdravstvo začelo 
s postopkom za ukinitev oddelka. Ob ukinitvi oddelka bodo 
ostale v bolnišnici potrebne specialistične ekipe za izvajanje 
specialistične konzultantske službe v bolnišnici in za speciali- 
stično ambulantno dejavnost v območju, kjer bolnišnica de- 
luje. 

Če v splošni bolnišnici ne bo samostojnega oddelka, delujejo 
pa v njej specialistične ekipe, ki oskrbijo najmanj toliko bolni- 
kov, da zasedajo 20 postelj na strokovno sorodnem oddelku, 
bo Ministrstvo za zdravstvo začelo s postopkom za ustanovi- 
tev samostojnega oddelka. 

Meje med strokovno sorodnimi oddelki bodo zabrisane, kar 
bo omogočilo boljšo izkoriščenost bolnišničnih zmogljivosti. 

Hospitalizirani bolnik bo imel pravico do ustreznega speciali- 
sta konzultanta tudi, če bolnišnica, v kateri se zdravi nima 
ustreznega oddelka. 

Za verifikacijo bodo morali biti na oddelkih izpolnjeni pogoji 
glede opremljenosti. Standarde opremljenosti bo določilo 
Ministrstvo za zdravstvo. 

Bolnišnične oddelke bo Ministrstvo za zdravstvo razvrstilo 
v skupine na podlagi zakonskih določb, organiziranosti, stro- 
kovne opremljenosti in usposobljenosti kadrov. Merila za 
razvrstitev bo izdelalo Ministrstvo za zdravstvo. 

5.2.2.1.2 Bolniške postelje 

V planu so zajete samo zmogljivosti javne zdravstvene službe; 
morebitne večje zmogljivosti bo zdravstveni zavod ponudil na 
prostem trgu. Načrtovanih 10.908 bolniških postelj oziroma 
5,46 na 1000 prebivalcev bomo dosegli z zniževanjem stopnje 
hospitalizacije na območjih, kjer presegajo republiško 
poprečje, s skrajševanjem poprečnega trajanja zdravljenja na 
oddelkih, ki presegajo republiško poprečje in povprečne 
kazalce v razvitih državah, ter z ustanavljanjem cenejših oblik 
namestitve (hospic, nursing home) in dnevnih bolnišnic ter 
z zvečanimi možnostmi zdravljenja v socialnih zavodih in na 
bolnikovem domu. 

Na posameznih oddelkih, kjer je že v začetku planskega 
obdobja manj postelj, kot bi jih lahko bilo po standardih do 
leta 2000, števila postelj ne bomo večali, razen na račun 
večjega priliva z drugih območij. Globalne zmogljivosti oddel- 
kov v posamezni stroki določi Ministrstvo za zdravstvo na 
predlog razširjenega kolegija zdravstvene stroke. Konkretno 
število postelj na oddelku za leto vnaprej določijo partnerji 
v pogajanjih o programu zdravstvenega varstva na podlagi 
priliva bolnikov v preteklem letu. 

Zmogljivosti psihiatričnih oddelkov ostanejo nespremenjene. 

V splošnih bolnišnicah brez pulmološkega, infektološkega ali 
nevrološkega oddelka se poveča zmogljivost internega 
oddelka, kirurškega pa, če ni ortopedskega oddelka. V tem 
primeru morajo v bolnišnici delovati ustrezne specialistične 
ekipe. Povečanje zmogljivosti določijo partnerji v pogajanjih 
o programu zdravstvenega varstva. 

Število postelj ginekološko porodniških oddelkov se usklajuje 
s številom porodov, na pediatričnih pa s številom otrok do 15 
leta starosti. 

Za načrtovanje investicij v bolniške oddelke se upošteva 
potrebne zmogljivosti na osnovi števila prebivalcev. 

Tabela 4. 
Načrtovano število bolniških postelj leta 2000 za potrebe 
prebivalcev Slovenije 

Stroka Število postelj Na 1000 preb. 
Skupaj  10.908 5,45 
Interna - pulmologija 2474 1,24 
Kirurgija (1) 2194 1.09 
Ginek. in porod. 1361 0,86 
Pediatrija (2) 798 0,40 
Infektologija 283 0,14 
Dermatoven. 260 0,13 
ORL 310 0J5 
Okulistika 289 0,14 
Nevrologija 292 0,15 
Psihiatrija 1614 0,81 
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Ortopedija 514 0,26 
Onkologija (3) 339 0,17 
Rehabilitacija (4) 180 0,09 
Invalidna mladina (5) 169 0,08 
(1) Skupaj s 47 posteljami za maksilofacialno kirurgijo 
(2) Na vse prebivalce zaradi lažjega izračunavanja 
(3) Velja samo za Onkološki inštitut 
(4) Velja samo za Inštitut RS za rehabilitacijo 
(5) Zavod v Šentvidu pri Stični in oddelek SB Šempeter v Stari gori 

Število postelj se z morebitno uveljavitvijo minimalnih stan- 
dardov, ki so 10% nižji od ciljnih, ne bo zmanjšalo, zmanjšalo 
se bo le število zaposlenih v bolnišnici. 

Za normalno zasedenost postelj se šteje 85%, razen v inten- 
zivnih enotah, kjer je 70%, na intektoloških, pediatričnih in 
ginekološko porodniških oddelkih, kjer je 80 do 83%, in na 
psihiatričnih oddelkih 90%. 

Število postelj na internih, pulmoloških, travmatoloških, uro- 
loških, nevroloških in ortopedskih oddelkih bomo ustrezno 
zvečali v območjih, v katerih je delež prebivalcev, starejših od 
65 let, nad republiškim poprečjem. 

Upoštevano je stanje števila postelj za intenzivno nego in 
intenzivno zdravljenje v letu 1993. Ministrstvo za zdravstvo bo 
na podlagi analize določilo število postelj za intenzivno nego 
in zdravljenje za vse stroke oziroma oddelke. 

5.2.2.1.3 Terciarna raven zdravstvene dejavnosti 

Na terciarni ravni naj bi se zdravili samo tisti bolniki, ki jih ni 
možno ali smotrno zdraviti na sekundarni ravni. Izvaja se 
samo na klinikah in inštitutih. 

Obseg dejavnosti terciarne ravni za posamezno stroko bo 
določilo Ministrstvo za zdravstvo na predlog Zdravstvenega 
sveta. 

5.2.2.1.4 Oializno zdravljenje 

Ob klasičnem dializnem zdravljenju bomo razvili tudi dializo 
limited care (LC) kot dopolnilno metodo dializnega programa 
za bolnike s kronično odpovedjo ledvic brez spremljajočih 
drugih bolezni ali zapletov. 

5.2.2.2 Kadri 

Število zdravstvenega osebja in njihovih sodelavcev, vključe- 
nih v mrežo javne zdravstvene službe, bomo izračunali iz 
števila načrtovanih postelj ob ugotavljanju deleža terciarne 
ravni na oddelku, standardne nege, intenzivne nege in inten- 
zivnega zdravljenja. 

Poprečno bo zdravnik oskrboval 6,7 do 7,4 bolniške postelje, 
medicinska sestra 1,7 do 1,9 postelje, drugi zdravstveni 
delavci in sodelavci pa 4,7 do 5,2 postelje. Zdravnik ne bo 
oskrboval v posamezni stroki oziroma na oddelku več postelj, 
kot je določeno z minimalnimi standardi. 

V bolnišnicah bo v planskem obdobju delalo naslednje število 
zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih de- 
lavcev. 

Tabela 5. 
Načrtovano število zaposlenih v bolnišnični dejavnosti 
v mreži javne zdravstvene službe leta 2000 (1) 

Število zaposlenih 
Ciljni standard Minimalni standard 

Zaposlenih Posteljna Zaposlenih Posteljna 
enega enega 

Zdravniki 1593 6,7 1434 7,4 

Zobozdravniki 45 — 40 — 
Farmacevti (2) • 130 81,2 117 90,2 
Osebje za nego (3) 6347 1 7 5712 t9 
Vsi zaposleni 17576 061 15818 067 
(1) število zaposlenih je v obeh letih enako 
(2) en specialist klinične farmacije na 250 postelj 
(3) od tega 30% višjih medicinskih sester 

Minimalni standardi preskrbljenosti z zaposlenimi v bolniš- 
nični zdravstveni dejavnosti so 10% nižji od ciljnih standar- 
dov. Uveljavitev minimalnih standardov pomeni, da se bo 
zmanjšalo samo števila zaposlenih v bolnišnici, ne pa tudi 
število bolniških postelj. 

Z zmanjšanjem števila bolniških postelj (razen pri uveljavitvi 
minimalnih standardov) se v bolnišnici ne bo zmanjšalo šte- 
vilo zdravniških ekip, pač pa jih bomo preusmerili v speciali- 
stično ambulantno dejavnost. 

Število zaposlenih v bolnišnični dejavnosti - za delo za hospi- 
talizirane bolnike - v planskem obdob|u ne bo naraščalo 
skladno z rastjo števila prebivalcev. Število osebja za nego se 
ne bo zmanjševalo. 

Če na oddelku že dosegajo ciljne standarde, delavcev, ki 
zapustijo delo, ne bodo nadomeščali, dokler ne bo zmanjšano 
število zaposlenih na raven, za katero se bodo dogovorili 
partnerji v pogajanju o programu zdravstvenega varstva. 

Če v bolnišnici ne dosegajo števila zaposlenih po sprejetih 
standardih za standardno nego, se bodo za zvišanje števila 
zaposlenih dogovorili partnerji v pogajanju o programu zdrav- 
stvenega varstva. 

Če bolnišnica poveri čiščenje, pranje in vzdrževanje drugi 
organizaciji in zato zmanjša število zaposlenih nezdravstve- 
nih delavcev, se namesto njih v bolnišnici ne bodo mogli 
zaposliti novi zdravstveni delavci in sodelavci nad dogovorje- 
nimi standardi. 

5.3 ZAVODI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Organiziranje in delovanje Inštituta za varovanje zdravja in 
zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV), bo urejeno tako, da bo 
omogočalo spremljanje in poznavanje zdravstvenega stanja 
in zdravstvenega varstva, učinkovito izvajanje zdravstveno 
ekološke dejavnosti in epidemiologije nalezljivih bolezni, nad- 
zor nad izvajanjem preventivnih in zdravstveno vzgojnih pro- 
gramov ter izboljšanje analiz na določenem območju. 

Za zboljšanje kakovosti dela in uspešnejše izvajanje nalog 
bodo ZZV negovali in spodbujali timsko delo in vzpostavili 
sodelovanje s strokami, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. 
Sodelovali bodo med seboj, z inštituti Medicinske fakultete in 
drugimi ustreznimi zavodi. 

5.3.1 Zavodi 

ZZV bodo v planskem obdobju delovali v vseh zdravstvenih 
območjih. Za Koroško območje bo ZZV na Ravnah opravljal 
socialno medicinsko dejavnost, higiensko epidemiološko in 
zdravstveno ekološko dejavnost za sedanje občine Dravo- 
grad, Radlje, Ravne in Slovenj Gradec. Za občine Sevnica, 
Brežice, Mozirje in Velenje bo socialnomedicinsko, higiensko 
epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost opravljal 
ZZV Celje, za občino Krško pa ZZV Novo mesto. 

5.3.2 Kadri 

Število zaposlenih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev 
in zdravstvenih sodelavcev se bo v planskem obdobju zviše- 
valo vzporedno z zmanjševanjem števila nezdravstvenih 
delavcev. Skupno število zaposlenih bo raslo skladno z rastjo 
prebivalcev. 
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Glede na strategijo Zdravje za vse do leta 2000, ki nalaga ZZV 
še posebne naloge, pridejo v poštev samo ciljni standardi. 
Število zdravstvenih delavcev in sodelavcev z visoko in višjo 
izobrazbo bo raslo na račun zmanjševanja števila delavcev 
s srednjo in nižjo izobrazbo. V ZZV bodo delali poleg zdravni- 
kov tudi drugi delavci z visoko izobrazbo, na primer psihologi, 
sociologi, ekonomisti. Za nezdravstvene delavce in upravo se 
bo upošteval standard 18% delavcev, izračunan na podlagi 
števila zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. 

Tabela 6. 
Načrtovano število zaposlenih v ZZV v letu 2000 __ 

Zaposlenih Preb. na enega 
Območni ZZV 772 2635 
Inštitut za 
varovanje zdravja 240 8300 
Skupaj 1012 197 

5.4 SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI IN ZAVODI ZA 
USPOSABLJANJE 

Zmogljivosti socialnovarstvenih zavodov ureja socialno-var- 
stveni program Republike Slovenije. 

Zavodi bodo za svoje oskrbovance izvajali oziroma organizi- 
rali v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti splošno medicin- 
sko dejavnost, rehabilitacijo in zdravstveno nego ter speciali- 
stično ambulantno dejavnost v skladu z naravo dejavnosti 
zavoda in mrežo javne zdravstvene službe. 

5.4.1 Osebje v domovih za starejše 

Če v domovih za starejše ne bodo imeli stalno zaposlenih 
zdravnikov in zobozdravnikov, se bodo povezovali ali z zdrav- 
stvenimi zavodi ali z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki 
s koncesijo. 

V merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe v teh 
zavodih niso vključene strežnice. 

Zdravniki vseh specialnosti bodo oskrbovali ob koncu plan- 
skega obdobja po 200 do 300 varovancev, osebje za nego po 
8 do 12 varovancev, fizioterapevt 100 do 150 varovancev in 
delovni terapevt 130 do 200 varovancev. Delež medicinskih 
sester med osebjem za zdravstveno nego bo najmanj 10%. 

Pri konkretnem določanju števila zdravstvenega osebja se bo 
upoštevalo specifičnosti zdravstvenega stanja varovancev 
v posameznem socialnovarstvenem zavodu. 

5.4.2 Osebje v posebnih socialnovarstvenih zavodih, 
varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje 

V kolikor v navedenih zavodih ni zaposlenih zdravnikov ozi- 
roma zobozdravnikov, se bo zavod za preskrbljenost z zdrav- 
niki in zobozdravniki povezoval bodisi z zdravstvenimi zavodi 
bodisi z zasebniki s koncesijo. 

Za zdravstveno osebje v šolah s prilagojenim programom 
veljajo isti kadrovski standardi kot za socialno varstvene za- 
vode. 

En zdravnik, ne glede na specialnost, vključno s psihiatrijo, 
bo ob koncu planskega obdobja oskrboval 45 do 100 varovan- 
cev in zobozdravnik 600 do 800 varovancev. Ena oseba za 
zdravstveno nego bo oskrbovala 2 do 7 varovancev. Med njimi 
bo 30% medicinskih sester. 

Pri konkretnem določanju števila zdravstvenega oseb|a se bo 
upoštevalo specifičnosti zdravstvenega stania varovancev in 
vzroke za sprejem v zavod 

5.5 NARAVNA ZDRAVILIŠČA 

5.5.1 Posteljne zmogljivosti 

V planu zdravstvenega varstva ne načrtujemo zmogljivosti 
naravnih zdravilišč, se pa v njih odvija v skladu z zakonom 
specialistična ambulantna in bolnišnična rehabilitacija na 
sekundarni ravni. 

V mrežo javne zdravstvene službe bo vključenih na leto okoli 
330.000 oskrbnih dni v naravnih zdraviliščih oziroma okoli 
10% realiziranih oskrbnih dni v vseh bolnišnicah vsako leto. 

Če zdravilišče pridobi koncesijo za ambulantno specialistično 
dejavnost, zanj veljajo določila poglavja 5.2.1. 

Zdravilišča lahko pridobijo koncesijo tudi za izvajanje ambu- 
lantne rehabilitacije bolnih in poškodovanih na primarni ravni 
in za laboratorijsko diagnostiko. 

5.5.2 Kadri 

V planu zdravstvenega varstva ne načrtujemo kadrov za delo 
v naravnih zdraviliščih razen v okviru izobraževanja za 
ustrezne poklice. 

5.6 PRESKRBLJENOST S KADRI V ZDRAVSTVENI 
DEJAVNOSTI DO LETA 2000 

Tabela 7. 
Načrtovano skupno število zaposlenih v zdravstveni 
dejavnosti v Sloveniji v letu 2000 

Število zaposlenih 
2000 

Cilj. stand. Min. stand. 
Zdravniki 4071 3440 
Zobozdravniki 1663 1010 
Farmacevti 859 606 
Osebje za nego 13379 10461 
Vsi zaposleni 35836 28517 

V Sloveniji bomo imeli leta 1995 in leta 2000 enega zdravnika 
na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti na 503 do 593 prebival- 
cev, zobozdravnika na 1211 do 1995 prebivalcev, farmacevta 
na 2933 do 4077 prebivalcev, medicinsko sestro na 150 do 192 
prebivalcev in enega zaposlenega v zdravstveni dejavnosti na 
56 do 71 prebivalcev. 

6. IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV 

Ukrepi v zvezi z izobraževanjem zdravstvenih delavcev bodo 
vplivali na tri področja: 

- na vsebino študijskih programov, 
- na odvisnost od števila zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, 
- na zmogljivosti zdravstvenih šol. 

6.1 Študijski programi 

Podpirali in priporočili bomo uvedbo takih izobraževalnih in 
študijskih programov, ki bodo prilagojeni priporočilom SZO 
in bodo poleg usmeritev tega plana upoštevali tudi: 

- novo strategijo Zdravje za vse do leta 2000 in priporočila 
Evropske unije, da bi usmerili izobraževanje v uveljavljanje in 
ohranitev zdravja, 
- priporočila Evropske unije pri izobraževanju zdravnikov 
splošne medicine, 
- predlagane spremembe v izobraževanju medicinskih sester 
v skladu s stališči, sprejetimi v okviru skupnosti Alpe-Jadran 
1991, 
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- dolgoročne potrebe po zdravstvenih delavcih in zdravstve- 
nih sodelavcih, 
- novo strategijo tudi pri programih podiplomskega izpopol- 
njevanja in usposabljanja, potrebo po vključitvi vzgoje za delo 
z l|udmi v vse izobraževalne programe, 
- postopno vključevanje vsebin s področja zdravstvene eko- 
nomike v študijske programe na vseh ravneh. 

Učni program za zdravstvene tehnike bomo spremenili tako, 
da bodo zdravstveni tehniki in zobotehniki v večji meri prak- 
tično usposobljeni za delo. zdravstveni tehniki pa v celoti 
bistveno bolj usmerjeni v svoj poklic, kot so zdaj. 

6.2 Potrebe po zdravstvenih delavcih in sodelavcih 

Ne glede na zmogljivosti zdravstvenih šol na vseh ravneh 
dolgoročno potrebujemo za mrežo javne zdravstvene službe 
v Republiki Sloveniji do leta 2000 na 100.000 prebivalcev 
največ naslednje število zdravstvenih delavcev in zdravstve- 
nih sodelavcev: 

1780 vseh zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, od tega: 

200 zdravnikov v vseh medicinskih strokah, 

80 zobozdravnikov vključno s specialisti, 

35.diplomiranih farmacevtov, vključno s specialisti, 

665 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 

800 vseh drugih. 

7. EKONOMSKI POLOŽAJ IN FINANCIRANJE 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Narodnogospodarsko pojavno obliko zdravstva v največji 
meri opredeljujeta ekonomska moč države ter razvitost zdrav- 
stva (oblike delovanja in organiziranosti zdravstvenega 
sistema). Najpomembnejše določljivke so prebivalci (število 
in struktura), zaposlenost (število zaposlenih v zdravstvu) in 
obseg denarja za zdravstvo. 

Ekonomska moč slovenske družbe oziroma države že nekaj 
let hitro pada. Bruto domači proizvod (GDP) se je od leta 
1987, ko je bil 1.645 milijard SIT (vsi denarni ekonomski 
podatki so v tem poglavju izraženi v cenah leta 1992; podatki 
za leto 1994 in v cenah za leto 1994 še niso dokončni; količnik 
rasti cen leta 1994 na leto 1992 je 1,585), zmanjšal za 606 
milijard SIT na 1.039 milijard SIT v letu 1992. V letu 1994 se je 
GDP povečal na 1.808 milijard SIT. Tudi v naslednjih letih je 
predvideno naraščanje GDP. 

7.1 Prebivalci 

Zaradi čedalje večjega staranja slovenskega prebivalstva 
(delež prebivalcev, starih 60 let in več, je znašal leta 1981 
nekaj čez 14%, leta 1990 pa že skoraj 16% in se bo še 
povečeval) lahko pričakujemo v prihodnje nezmanjšano ali 
celo povečano stopnjo umrljivosti. Pri padajoči nataliteti zad- , 
njih let to pomeni, da bi zgolj pri naravni rasti število prebival- 
cev v Sloveniji naraščalo le še do leta 2003 (po projekciji 
Urbanističnega inštituta Slovenije), nakar bi se začelo čedalje 
hitreje zmanjševati. V primeru ponovne močnejše oživitve 
gospodarstva lahko pričakujemo tudi ponovno oživitev prise- 
ljevanja v Slovenijo, ki naj bi bilo omogočeno samo tistim, ki 
bi jih za uresničitev načrtovane rasti potrebovali. Zato lahko 
predvidevamo, da bo število prebivalcev Slovenije (neupošte- 
vaje begunce) v naslednjih letih naraščalo v mejah čedalje 
bolj upadajoče naravne rasti. 

Tudi temleljne strukture prebivalstva se v času do leta 2000 ne 
bodo bistveno spreminjale. Delež brezposelnih se ne bo pove- 
čeval, predvideno je povečanje števila zaposlenih. Bistvena 
strukturna sprememba v tem obdobju pa bo povečanje deleža 
starega prebivalstva. Za zdravstveno varstvo bo to pomenilo 
določeno povečevanje zahtev prebivalcev po zdravstvenem 
varstvu in posegih zdravstva. 

Glede na obremenitve bo to pomenilo relativno ohranjanje 
stopnje prispevkov za zdravstvo ob istočasnem deležu lastnih 
prispevkov, ki jih bodo prebivalci namenjali za ohranjanje in 
izboljšanje zdravja. 

7.2 Zaposleni v zdravstvu 

Število zaposlenih v zdravstvu se je povečevalo vse do leta 
1989, ko je doseglo vrh, čeprav je kriza v zaposlovanju v Slo- 
veniji nastopila že leta 1988. V poprečju je naraščalo precej 
hitreje, po letu 1989 pa je upadalo počasneje kot skupno 
število zaposlenih. 

Skupno število zaposlenih v zdravstveni dejavnosti se je do 
leta 1994 rahlo zmanjševalo, bo pa do leta 2000 približno 
enako kot leta 1994. 

Spremembe v izobrazbeni strukturi zaposlenih v zdravstvu 
povzroča oddaja vzdrževalnih in drugih režijskih del zunanjim 
izvajalcem (čiščenje, pranje perila, tehnična, administrativna, 
finančno-računovodska in druga dela). 

Odstotni delež med zaposlenimi v zdravstvu in aktivnim prebi- 
valstvom se bo ohranjal približno na ravni 3,6%, kot ga bele- 
žimo že od leta 1988. 

Izobrazbena struktura zaposlenih v zdravstvu, ki je odvisna od 
normativov oziroma od veljavne doktrine, se le počasi prila- 
gaja spremembam v tehnologiji. Čeprav je zdravstvo izrazito 
delovno in znanjsko intenzivna dejavnost, pa je največ zdrav- 
stvenega osebja s srednjo izobrazbo. Enako kot pri drugih 
dejavnostih podobne narave, se bo v zdravstvu začelo pove- 
čevati povpraševanje po poklicni izobrazbi, sedanje višje 
stopnje zahtevnosti pa bodo prehajale na visoko stopnjo. Do 
leta 1995 se struktura zaposlenih po izobrazbeni ravni še ne 
bo spremenila. 

7.3. Plače v zdravstveni dejavnosti 

Zaradi uvedbe kolektivnih pogodb kot instrumenta za določa- 
nje plač zaposlenih bo v naslednjih letih prišlo do povečanja 
razmerja med plačami v zdravstvu v primerjavi z vsemi 
poprečnimi plačami in še posebej v primerjavi s plačami 
v gospodarstvu. V zdravstvu bodo tudi realne plače naraščale 
nekoliko hitreje kot v celoti; z uveljavljanjem novega sistema 
bo v zdravstvu lahko dosežena prava primerljivost s plačami 
v nam primerljivih državah. 

V letu 1989, ko so bile realne plače in razmerja za zdravstvo 
najboljša, je bila porazdelitev plač po značilnih poklicnih 
najbolj podobna razmerjem v sedanjih kolektivnih pogodbah. 
Tudi mednarodne primerjave kažejo, da je poprečna plača 
zdravnika pogosto v razponu od okoli dva do tri poprečne 
plače vseh zaposlenih (Finska, Združeno kraljestvo, Kanada). 

Tako lahko tudi pri nas pričakujemo, da bodo plače v nasled- 
njih letih toliko spremenjene, da se bo razmerje poprečnih 
plač v zdravstvu do poprečnih plač v gospodarstvu ustalilo na 
okoli 130 do 135 indeksne ravni. 

Povečano z zaposlenostjo bo to pomenilo povečanje celotnih 
sredstev za plače od 23 milijard v letau 1992 na okoli 50 
milijard SIT v letu 1995. 

Plače vseh zaposlenih v zdravstvu se bodo urejale, upoštevaje 
sistemski zakon, ki določa enoten sistem plač za vse zapo- 
slene v javnem sektorju in s panožno ali drugo ustrezno 
kolektivno pogodbo. 

7.4. Sredstva za zdravstveno varstvo iz Javnega financiranja 

Realna vrednost javnih sredstev za zdravstvo (izraženo 
v cenah iz leta 1992) se je v zadnjih desetih letih gibala med 
okoli 57 in 75 milijardami SIT na leto. V letu 1994 je znašala 
realna vrednost pravnih sredstev za zdravstvo 130 milijard 
SIT. Najvišji obseg bi smel biti okoli 147 milijard SIT letno (v 
tekočih cenah leta 1995). 
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V mednarodnem in tudi v domačem okolju se bolj kot vredno- 
sti oziroma obseg sredstev primerjajo deleži v družbenem 
proizvodu. Metodološko tudi to še ni popolnoma neoporečno, 
ker bi vrednosti javne porabe za zdravstvo in vrednost bruto 
domačega proizvoda morali prevesti na notranjo kupno moč 
(ki je v našem primeru večja od izkazane v domači valuti). 
Neodvisno od tega pa velja, da delež v GDP za zdravstvo ne 
more biti cilj, pač pa le posledica politike. 

V Sloveniji je bil delež vseh sredstev za zdravstvo v GDP na 
spodnji meji držav v okviru OECD. Vendar se delež javnih 
sredstev že od leta 1987 povečuje in je v letu 1992 znašal več 
kot 7%. Po letu 1994 se ta delež ne bo povečeval, pač pa se bo 
ustalil okoli te vrednosti. S takšnim deležem pa smo že blizu 
povprečja držav OECD (ob enaki metodologiji pa verjetno že 
nad povprečjem). Naše primerljive države po deležu so Fin- 
ska, Luksemburg, Belgija, Italija, Irska, Švica in Avstrija. 

7.5. Osebna sredstva, ki jih prebivalci namenjajo za zdravje 

Za zdravstveno varstvo porabijo prebivalci poleg sredstev, ki 
jih namenjajo prek prispevne stopnje iz bruto plač, še 
dodatna sredstva neposredno iz osebnega oziroma družin- 
skega proračuna (sredstva osebne porabe). To so izdatki za 
nakup zdravil v prosti prodaji ter za doplačila za zdravstvene 
storitve in zdravila oziroma premije za prostovoljno zavarova- 
nje. V sedanji strukturi osebne porabe to pomeni okoli 0,5% 
sredstev za osebno porabo. Posredni izdatki za zdravje 
(izdatki za osebno nego) predstavljajo dodatno še okoli 2% 
sredstev. Ti izdatki se v strukturi porabe v zadnjih letih 
bistveno ne spreminjajo. 

Obenem porabljajo prebivalci denarna sredstva tudi za take 
namene, ki negativno vplivajo na zdravje. Prav gotovo pa so 
izdatki za tobak, ne glede na količino, v vsakem primeru 
negativni dejavnik za zdravje. V strukturi izdatkov namenja 
prebivalstvo okoli 1,5% sredstev za nakup tobaka 

V obdobju 1993-1995 so nastale spremembe v strukturi 
porabe prebivalstva, saj so v tem času realne plače rahlo 
rasle. Precejšnje povečanje se lahko pričakuje predvsem pri 
deležu izdatkov za zdravje, kajti neposredna participacija 
prebivalstva je bila dosedaj izjemno majhna glede na raven 
zdravstvenih storitev, ki so prebivalcem Slovenije na voljo. Ob 
uvedbi novega sistema zdravstvenega zavarovanja in spreme- 
njenih načinov financiranja in plačevanja zdravstva ter zaradi 
drugačnega odnosa do zdravja in zdravstva bodo prebivalci 
povečali izdatke od 4,8 milijona SIT v letu 1991 na 14,5 
milijona SIT, kar pomeni skoraj trikratno povečanje sredstev. 

Delež izdatkov, ki negativno vplivajo na zdravje, se verjetno 
bistveno ne bo spremenil; le-ta bi se zmanjšal le v primeru 
širše in uspešne kampanje za zdravo življenje v okviru progra- 
mov za zboljševanje zdravja, pa še to le dolgoročno. 

7.6. Zavarovanje 

V Sloveniji smo v zdravstvu uzakonili zavarovalni sistem. 
S tem smo se uvrstili (znova vrnili) v sisteme, ki sicer veljajo 
v evropskih državah. Trenutno je vse zavarovanje obvezno 
(državno), z razvijanjem novega sistema zdravstvenega var- 
stva in zavarovanja in ob izboljšanju gospodarskega položaja 
pa se bo povečevalo tudi zasebno-prostovoljno zavarovanje. 

Temeljna značilnost zavarovanske populacije v naslednjih 
letih je spreminjanje njene strukture. Zaradi zmanjševanja 
zaposlenosti se bo še zmanjšal delež zaposlenih zavarovan- 
cev. Povečuje se delež zavarovancev, ki plačujejo prispevke iz 
prihodkov, ki so jih dobili iz drugih skladov (upokojenci, 
nezaposleni) in tistih zavarovancev, ki jim plača prispevke 
proračun. Razmeroma enaka pa ostajata število in delež zava- 
rovancev, ki ničesar ne plačujejo (družinski člani). 

Znotraj delovno aktivnih zavarovancev so nekateri zavaro- 
vanci izrazito malo obremenjeni; delež prihodkov je za njih 
bistveno manjši od deleža, ki ga imajo v skupnem številu 
zavarovancev ali v skupnem obsegu ustvarjenega bruto druž- 
benega proizvoda. Posebej velika je ta razlika pri kmetih in pri 

samostojnih podjetnikih in obrtnikih. Prihodek zavarovanja 
pri kmetih je nesorazmerno majhen glede na to, koliko je 
kmetov v aktivnem prebivalstvu. To je sicer posledica 
(aktivne) kmetijske politike in neprimerne ureditve pri določa- 
nju zavarovalnih osnov, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije pa bo moral preveriti, če jo naj nespremenjeno 
privzame in nadaljuje. 

7.7. Ekonomski položaj zavodov 

Največji del zdravstvene dejavnosti se bo tudi ob najbolj 
razvitem in vpeljanem programu za ohranjanje in pospeševa- 
nje zdravja odvijal v institucijah zdravstvenega sistema. 
V sedanji statusni in organizacijski strukturi so to zavodi 
(zdravstveni domovi, bolnišnice, zavodi za zdravstveno var- 
stvo ter lekarne). Vendar je tudi v zdravstvu potrebno pričako- 
vati vse probleme in naloge, ki jih povzroča prehod iz ene 
oblike in vsebine organiziranosti v drugo. Zavodi že dobivajo 
konkurenco v zasebni dejavnosti, zaradi razpisov pa se bo 
povečala konkurenca tudi med njimi. Na drugi strani bo prišlo 
tudi do konkurence med plačniki; obveznemu zavarovanju se 
bodo pridružili zasebni zavarovalni skladi in posamični plač- 
niki. V naslednjih dveh mogoče pa tudi treh letih pa se zaradi 
statusnih sprememb ekonomsko vedenje izvajalcev zdrav- 
stvenega varstva še ne bo bistveno spreminjalo; prehodno 
obdobje in nedodelanost pravil pa bodo skušali izkoristiti zet 
večje cene in višje prihodke. 

7.7.1 Javno financiranje in zdravstveni zavodi 

Zdravstveni zavodi so zaradi svoje narave dela. izbire strank in 
plačnika (plačnikov) v zelo veliki meri vezani na sredstva iz 
javnih financ. 

Realni prihodek, ki je bil v preteklih desetih letih pridobljen iz 
javnih sredstev, je naraščal od približno 45 milijard do 60 
milijard SIT na leto. Javno financiranje bi moralo v naslednjih 
letih za zdravstveno varstvo spet zagotoviti okoli 100 milijard 
SIT na leto, od tega za zdravstvene zavode 65 milijard SIT. 

7.7.2. Prihodek od drugih plačnikov 

Poleg sredstev iz javnih blagajn je za zavode in za celotno 
zdravstvo pomembno tudi neposredno plačevanje občanov- 
-bolnikov. Tem se pridružujejo v novem sistemu tudi druga 
- prostovoljna zavarovanja, plačila podjetij in trženje zdrav- 
stvenih storitev za plačnike iz drugih držav. 

V prejšnjih obdobjih je bil prihodek od drugih plačnikov 
predvsem participacija za storitve in le redko posebne storitve 
ali višji standard. Pri nekaterih dejavnostih in zavodih pa je bil 
tudi precejšen delež plačnikov iz drugih republik bivše Jugo- 
slavije in deloma tudi iz tujine. 

Obseg prihodka od občanov se bo v prihodnje gibal okoli 
deset milijard SIT na leto, vsaj toliko pa bo potrebno ustvariti 
prihodka tudi od podjetij, tujine in drugih porabnikov ter 
interesentov. 

7.8. Investicije v zdravstvenih zavodih 

Z investicijami se ustvarjajo razmere za delovanje, spre- 
membe in razvoj v dejavnostih. Sedanji poslovni subjekti 
v zdravstvu pa v naslednjih treh letih vsak zase in vsi skupaj 
predvidevajo precejšnjo investicijsko dejavnost. 

Zdravstveni domovi v letih 1992-1995 v globalu na načrtujejo 
večjih vlaganj v nove objekte. V največjem številu primerov 
gre za vlaganja v obnovo objektov, najnujnejšo medicinsko in 
drugo opremo za nemoteno delovanje osnovne zdravstvene 
dejavnosti. 

Vse bolnišnice v republiki Sloveniji načrtujejo v naslednjih 
letih vlaganja v objekte, opremo in druge naloge investicij- 
skega pomena; predstavljajo 85% vseh investicijskih vlaganj 
v zdravstvenih zavodih v obdobju 1992-1995. Bolnišnice bi 
največ sredstev namenile nadomestitvi iztrošene ali nabavi 
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nove medicinske in druge opreme (več kot tretjino). Okoli 
četrtino bi namenile tudi v adaptacije, modernizacije ter 
dograditve obstoječih prostorskih kapacitet in seveda nada- 
ljevale investicije v gradbena ter obrtniška dela, ki so v teku. 

V zavodih za zdravstveno varstvo gre za manjša vlaganja, 
pretežno v gradbeno-obrtniška dela. Poleg rednega investicij- 
skega vzdrževanja bo večina vlaganja v zavodih za zdrav- 
stveno varstvo uporabljena za opremo in preureditev obstoje- 
čih prostorskih kapacitet. 

Na podlagi cen v letu 1992 znašajo vse namere zdravstvenih 
zavodov za letna investicijska vlaganja okoli 8 milijard SIT. 

Zaradi tega, ker v zadnjih letih niso bila priznana v cenah 
zdravstvenih storitev sredstva za investicije, je bil sprejet 
Zakon o investicijah v zdravstvu, ki zagotavlja okoli 2 milijardi 
SIT letno za investicije. Republiški program zdravstvenih inve- 
sticij bi iz vseh virov lahko računal na okoli tri milijarde SIT 
letno, od česar bi moral proračun zagotoviti vsaj okoli dve 
milijardi SIT letno. 

Za določeno obdobje je bil oblikovan republiški program za 
investicije v zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Repu- 
blika Slovenija. 

Pri investicijah v zdravstvene zavode bomo upoštevali tudi 
potrebe za njihovo delovanje ob naravnih in drugih nesrečah 
ter v vojni. 

7.9. Ovrednotenje naloge in aktivnosti za doseganie 
prednostnih ciljev 

Celotno financiranje zdravstvenega varstva in drugih dejavno- 
sti v zdravstvenem sistemu je namenjeno tudi ustvarjanju 
pogojev za doseganje prednostnih ciljev. V nadaljevanju 
navajamo naloge, ki so neposredno povezane z doseganjem 
ciljev. 

Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje politike zdravja in 
za spremljanje zdravstvenega stanja stane letno okoli 30 mili- 
jonov SIT več kot doslej. Financiranje zmanjševanja razlik 
v zdravstvenem stanju in možnostih dostopa do zdravstvenih 
storitev je del financiranja dejavnosti in ne zahteva posebnih 
sredstev. Spreminjanje zdravju škodljivih vzorcev obnašanja 
in pospeševanje pozitivnega zdravja bo v naslednjih letih 
zahtevalo poprečno okoli 60 milijonov SIT, kar bosta morali 
v polovičnem deležu financirati ZZZS in država iz proračuna. 

Zagotavljanje in spremljanje kakovosti življenjskega okolja 
bodo financirali predvsem glavni onesnaževalci ter državni in 
občinski proračun iz sredstev, ki niso neposredno zdravstve- 
nega značaja. V zdravstvu bi morali zagotoviti samo tisti del 
sredstev, ki bi vzpostavil in ohranil tehnično primernost in 
skladnost postopkov, kar bi v naslednjih letih stalo okoli 100 
milijonov SIT in okoli 10 milijonov SIT letno. 

Proučevanje novih doktrin in vzpostavitev plačila zdravstve- 
nega informacijskega sistema bo v glavnem vključeno v pro- 
grame in storitve zdravstvenega varstva. Del teh nalog pa bo 
financiral državni proračun posebej, za kar bo namenjal okoli 
60 milijonov SIT letno. 

Novo cepljenje za zaščito pred posledicami influence in pre- 
prečitve hepatitisa A bo stalo letno okoli 100 milijonov SIT, kar 
bosta v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja pokri- 
vala ZZZS in državni proračun. Druge naloge za zagotavljanje 
prioritet so že vključene v obseg vseh dejavnosti, razen pri- 
prave posebej oblikovanega programa za usposabljanje vod- 
stvenih delavcev v zdravstvu, kar bi proračun stalo 3 milijone 
SIT, in izobraževanje za zdravstveno nego na višji stopnji 
v Mariboru v višini 12,5 milijona SIT. 

Skupna sredstva za uresničitev novih načrtovanih ciljev bodo 
znašala 275,5 milijona SIT letno. 

7.10. Ekonomsko finančni instrumenti usmerjanja 

Način plačevanja opravljenega dela izvajalcem je pomembna 
sestavina zdravstvenega varstva v vsaki ureditvi. 

Glede na naše izkušnje o uporabi storitvenega sistema pri 
plačevanju opravljenega dela je potrebno plačevanje na 
sploh, posebej pa še storitveni sistem, temeljito preveriti ozi- 
roma spremeniti. 

Pri tem pa je treba zaradi uvedbe sistema zdravstvenega 
zavarovanja v Sloveniji nujno upoštevati dejstvo, da zavarova- 
nja ni mogoče uresničiti brez ohranitve storitvenega sistema. 
Partnerji bi morali doseči soglasje o zmanjšanju števila stori- 
tev v katalogu medicinskih postopkov in ne, kakor doslej, 
vsakega poskusa njegove poenostavitve spremeniti v njegovo 
razširitev. 

Zaradi razlik v načinu dela in zaradi sprememb v sistemu 
organiziranosti bo potrebno uveljaviti različne pristope za 
posamezne dejavnosti: 

1. V osnovni zdravstveni dejavnosti (brez zobozdravstvene) bi 
pripravili za to dejavnost specifičen seznam storitev, ki bi bil 
prilagojen tudi vsaki od njenih ožjih dejavnosti in bi ga upo- 
rabljale te same. Tak seznam bi v splošni medicini in v dispan- 
zerjih vseboval 10-15 storitev s pretežnim poudarkom na 
prvem in ponovnem pregledu. Ostale storitve bi na primer bile 
obisk pri zdravljenju na domu, ambulantna kirurška oskrba, 
elektrokardiografija, ugotavljanje vida, majhna medicinska 
storitev (pisanje recepta, preveza rane, biopsije) itn. Ta 
poenostavljen in možen spisek storitev bi kot podlago stori- 
tvenega sistema kombinirali z nekaterimi elementi .glavarine', 
ki bi morala biti diferencirana glede na starost zavarovanca, 
zahtevnost in specifičnost območja in nekatere druge 
delovne razmere. 

2. V zobozdravstveni dejavnosti ni možna drugačna rešitev 
kot ohranitev storitvenega sistema. Seznam storitev pa bo 
moral biti bistveno zmanjšan. 

3. V reševalni službi bi kazalo proučiti možnost kombinira- 
nega sistema obračunavanja dela. Pretežni del plačila bo 
določen s pavšalom, preostali del bi se obračunaval z dejan- 
sko prevoženimi (potniškimi) kilometri, diferenciranimi po 
kakovosti prevoza. 

4. V bolnišnični in zdraviliški (stacionarni) dejavnosti bi uvedli 
sistem obračunavanja po oskrbnih dneh. Ta storitev bi všte- 
vala vse nemedicinske (hotelske, nastanitvene) in medicinske 
storitve, ki jih zdravstveni delavci opravijo pri stacionarno 
obravnavanih osebah. V ta oskrbni dan bi vključevali tudi vse 

.laboratorijske, rentgenske, fizioterapevtske storitve, funkci- 
onalna testiranja ter kurativne in rehabilitacijske storitve. 

Oskrbni dan (kot zbir vseh navedenih in doslej na drobno 
razčlenjenih opravil) bi bil od bolnišnice do bolnišnice razli- 
čen oziroma odvisen od ožjih dejavnosti v sestavi ter njihovi 
specifičnosti funkcij, ki jih opravljajo. Posamezna bolnišnica 
bi lahko imela tudi več različnih oskrbnih dni, na primer za 
kirurške stroke, za internistične stroke, za pediatrično dejav- 
nost itn. Poleg oskrbnih dni bi bolnišnice ter klinike lahko 
obračunavale nekatere najzahtevnejše storitve, kot so elektro 
magnetna resonanca, računalniška tomografija, kardiokirur- 
ške in nevrokirurške storitve, transplantacije, dialize, radiote- 
rapije in nekatere najdražje materiale (kri, krvni derivati, radi- 
oizotopi, endoproteze itn.). Tak pristop zahteva resen stro- 
kovni nadzor nad delom v bolnišnicah, ker je v takšnem 
načinu obračunavanja diagnosticiranje in zdravljenje zavaro- 
vanca manj pregledno kot doslej in je v celoti prepuščeno 
izvajalcem. Tudi če bi se za takšen pristop odločili, bi lahko 
pomenil le fazo ali prehodno obdobje do uveljavitve sistema, 
odvisnega od diagnoze (DRG). 

5. V specialistični ambulantni dejavnosti je možno obračuna- 
vati opravljeno delo le v obliki storitev, pri čemer bi tudi za to 
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področje kazalo skrajšati in poenostaviti spisek storitev in jih 
prilagoditi vsaki posamezni specialnosti posebej. 

6. V lekarniški dejavnosti bi tudi v prihodnje veljal storitveni 
sistem. 

7. V laboratorijski dejavnosti (klinični, biokemični, mikrobi- 
ološki, citološki) in rentgenološki dejavnosti bodo potrebne 
posebne rešitve, ki jih bo pripravilo Ministrstvo za zdravstvo 
ob sodelovanju zbornic in Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 

8. SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN NADZOR 
NAD NJIM 

Spremljanje zdravstvenega varstva je tudi povezano z njego- 
vim nadzorom. Kakovostna povezava med obema je, ko zdrav- 
stvena statistika pokaže na probleme v zdravstvenem varstvu, 
na podlagi analiz pa se raziščejo vzroki zanje in najdejo 
rešitve 

Sodoben pristop k analitiki zdravstvenega varstva pomeni, da 
vsak analizira svoje delo. To je možno, če so v vsaki dejavnosti 
strokovnjaki za analitiko. Na območni in republiški ravni 
bomo okrepili službo za analiziranje dela zdravstvene dejav- 
nosti in potreb prebivalstva Služba bo strokovno telo Zdrav- 
stvenega sveta, Ministrstva, Zdravniške zbornice in pomoč 
izvajalcem. Nadzor nad strokovnim delom posameznika bo 
v pristojnosti Zdravniške in Lekarniške zbornice oz. ministr- 
stva. 

Republiško bomo zagotovili spremljanje dogovorjenih kazal- • 
cev. V skladu z metodologijo in priporočili SZO. Preverili 
bomo zbirane podatke, določili potrebe ter opredelili njihove 
uporabnike. Te bomo tudi izobrazili, da jih bodo znali vredno- 
titi. Do zdaj smo spremljali samo kazalce umrljivosti in obolev- 
nosti, premalo pa kazalce zdravja. To pomanjkljivost bomo 
odpravili z vzorčnimi raziskavami. 

SZO |e izdala metodologijo spremljanja zdravstvenega var- 
stva, ki jo bomo sprejeli tudi pri nas. Kakovost dela bodo 
regionalno zagotavljali neodvisni analitiki. Nadzor bosta izva- 
jala razširjeni strokovni kolegij za varovanje zdravja in Zdrav- 
stveni svet. 

Spremembe v sistemu zdravstvenega varstva prinašajo večji 
poudarek na ekonomski učinkovitosti. To bomo spremljali 
z makroekonomskimi in mikroekonomskimi kazalci. 

Precej pozornosti bomo posvetili izobraževanju managerjev 
v zdravstvu. Finančni nadzor nosilcev zdravstvene dejavnosti 
bo izvajal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
v okviru svojih pristojnosti. Makroekonomski nadzor je 
naloga Ministrstva za zdravstvo. 

S konkurenčnostjo v zdravstvu bo prišla v ospredje nuja po 
spremljanju potreb prebivalstva. Omogočili bomo izvedbo 
vzorčnih raziskav, s katerimi bomo raziskali potrebe uporab- 
nikov. 

Naš zdravstveno-informacijski sistem omogoča, da SZO spo- 
ročamo zahtevane podatke. SZO je izdelala tudi kazalce 
zdravstvenega stanja prebivalstva. Z njihovo primerjavo imajo 
države možnost primerjave glede doseganja ciljev Zdravje za 
vse. Njihova vsakoletna objava in tolmačenje bosta nalogi 
Inštituta za varovanje zdravja, ki bo o tem poročal ministrstvu, 
opozarjal na težave in predlagal ukrepe. Pod okriljem SZO so 
nastale tudi mreže mednarodno primerljivih informacij na 
področju preprečevanja bolezni in pospeševanja zdravja, 
v katerem se bo Slovenija vključila. Okrepili bomo tudi stike 
z Evropsko unijo in meddržavne stike. 

9. SKLEP 

Sodobne svetovne smeri razvoja skrbi za zdravje prebivalstva 
terjajo spremembe tudi v naši državi. Te spremembe so nujne, 
sa| se soočamo z resno ekonomsko krizo, ki sami zdravstveni 
dejavnosti onemogoča vzdrževanje do zdaj doseženega 

zdravstvenega varstva prebivalstva, ki je bilo usmerjeno pred- 
vsem v zdravljenje bolnikov. Novo gibanje ima dve bistveni 
osnovi. Prva je interes vsakega prebivalca, da bo pričel sam 
bolj odgovorno skrbeti za preprečevanje zgodnje zbolevnosti 
in invalidnosti, druga pa je povezava celotne družbe v takih 
razvojnih programih, kjer bo zdravje prebivalstva osnovna 
skrb vsake dejavnosti. Samo skupna družbena skrb za zdravje 
prebivalstva lahko omili naraščajoče potrebe po sredstvih za 
zdravljenje posledic okvarjenega zdravja. Tak pristop pa 
hkrati krepi in podaljšuje ustvarjalnost posameznika. 

Najpomembnejši razlogi prezgodnje umrljivosti prebivalstva 
Slovenije so zdravju škodljive življenjske navade: kajenje, 
čezmerno uživanje alkoholnih pijač, premalo gibanja, človeku 
neprilagojeno delovno okolje. Dežele, ki so v zadnjem deset- 
letju prevzele strategijo SZO .Zdravje za vse do leta 200', 
dokazujejo, da je moč z usklajenimi aktivnostmi vseh družbe- 
nih dejavnikov spremeniti gospodarske usmeritve, vzgojo 
prebivalstva in zdravju škodljive navade posameznika 
v tolikšni meri, da je pričela pospešeno rasti življenjska doba 
prebivalstva in padati invalidnost, zlasti pa se je podaljšala 
doba ustvarjalnosti posameznika, kar je nujno potrebno pred- 
vsem starajočim'se narodom, ki se jim približuje tudi Slove- 
nija. 

S predlaganim razvojnim programom lahko tudi ustavimo 
razslojevanje prebivalstva po možnostih plačevanja uslug 
dragega zdravstvenega varstva, ki čaka prebivalce Slovenije 
ob sedanjem pomanjkanju sredstev in načinu dela v zdrav- 
stveni dejavnosti. Z upoštevanjem predlaganih usmeritev 
lahko pomembno zmanjšamo sedanje razlike med skupinami 
prebivalcev in med posameznimi območji v Sloveniji. 

Z uskladitvijo mreže javne zdravstvene službe na podlagi 
sprejetih meril in planskih usmeritev bomo zagotovili 
ustrezno dostopnost in strokovno raven zdravstvene službe. 
Zaradi sprememb na področju zdravstvenega varstva in 
v družbenem sistemu, ki jih še ne moremo predvideti, bo 
Vlada Republike Slovenije vsako leto preverila uresničevanje 
plana in po potrebi predlagala Državnemu zboru spremembe 
in dopolnila. 

10. KONČNA DOLOČBA 

Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije - Zdravje 
v Sloveniji do leta 2000 začne veljati 15. dan po objavi v Urad- 
nem listu Republike Slovenije. 

PRILOGA I 

I. MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI 
RAVNI 

Po 5. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti določa mrežo 
javne zdravstvene službe na primarni ravni občina oziroma 
mesto. Merila za postavitev mreže so določena v planu zdrav- 
stvenega varstva in v prilogi plana Standardi preskrbljenosti 
s kadri v zdravstveni dejavnosti. 

Vse občine nimajo niti primernih strokovnjakov niti ne dovolj 
ustreznih podatkov, zato so večino dela na mreži opravili 
izbrani zdravniki območnih zavodov za zdravstveno varstvo 
ob sodelovanju zdravstvenih domov in lekarn. Le posamezne 
občine so delo opravile same oziroma z zunanjimi sodelavci. 

Mreža vključuje podatke o obstoječem stanju zaposlenih in 
izračune potrebnih kadrov po minimalnih standardih. Stro- 
kovnjaki območnih zavodov za zdravstveno varstvo so zbrali 
podatke o številu zaposlenih in opravili izračune potrebnih 
delavcev po kadrovskih standardih. 

Med zdravniki so zajeti vsi zdravniki splošne medicine, speci- 
alisti splošne medicine, pediatrije in pedopsihiatrije. šolske 
medicine, medicine dela in ginekologije. Zaradi prekrivanja, 
posebej med pediatrijo in šolsko ter splošno medicino, niso 
v mreži po občinah prikazane posamezne stroke oziroma 
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službe. V podatkih o sedanjem stanju so vključeni tudi speci- 
alisti. ki sodijo sicer na sekundarno raven zdravstvene dejav- 
nosti in niso všteti v skupno število zdravnikov, zato so po 
območjih navedeni posebej, pod tabelo s podatki o zdrav- 
stveni dejavnosti na primarni ravni. Specialiste s področja 
stomatologije prikazujemo posebej. Medicinske sestre so vse 
sestre z višjo izobrazbo, prej višje medicinske sestre. Med 
farmacevti so všteti tudi specialisti, med tehnike pa inženirji 
farmacije. Šoferje-reševalce prikazujemo posebej, vendar po 
dogovoru med zdravstvenimi delavci. 

Nezdravstvenih delavcev ne prikazujemo, ker se njihovo šte- 
vilo stalno spreminja zaradi oddaje vzdrževalnih in drugih 
opravil zunanjim pravnim ali fizičnim osebam. V osnovni 
zdravstveni dejavnosti je zanje predvideno toliko sredstev, da 
bi jih lahko zaposlili 18%, izračunanih iz zdravstvenih delav- 
cev in sodelavcev, v lekarnah pa 24%, izračunanih iz strokov- 
nih delavcev. 

Zavoljo specifičnosti organiziranja in delovanja koroške in 
ljubljanske reševalne postaje, ju ne vključujemo v tabele po 
občinah, ampak samo v skupno tabelo za oboje območij. Tudi 
Železniški zdravstveni dom Ljubljana in Zdravstveni dom štu- 
dentov vključujemo v ljubljansko območje in ne v občino 
Ljubljana-Center, saj njuna dejavnost pokriva večje območje, 
kot občina njunega sedeža oziroma mesto Ljubljana. 

Enote mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni 
- tako osnovna kot tudi lekarniška dejavnost - so prikazane 
po območjih v prvih treh tabelah, kadri pa so prikazani 
v naslednjih tabelah za Slovenijo, območja in občine ter 
mesto Ljubljana. 

Večja razhajanja med zaposlenimi, prikazanimi v tabelah 
v stolpiču A in izračuni po kadrovskih standardih v stolpiču 
B narekujejo razmislek o spremembi posameznih standardov. 
To velja predvsem za zobotehnike, laboratorijske in farma- 
cevtske tehnike. Vodstva lekarn in zasebni lekarnarji zaposlu- 
jejo in načrtujejo zaposliti bistveno manj farmacevtskih tehni- 
kov, kot bi jih lahko po standardih; predlagajo, da se načrtuje 
na dva farmacevta najmanj enega farmacevtskega tehnika, 
kar pri izračunih tudi upoštevamo. Potrebno število farma- 
cevtskih tehnikov naj bi bilo 30% nižje kot število farmacev- 
tov. Ena lekarniška enota naj bi delovala na območju 
s poprečno 7000 prebivalci. 

V stolpiču B so prikazani potrebni delavci za izvedbo progra- 
mov v rednem delovnem času, vključno z zdravljenjem na 
domu, dežurstvom in pogodbenimi deli. Uresničitev stan- 
darda v tem stolpiču ni vselej niti smotrna niti potrebna, če 
pač standard še ni dosežen oziroma presežen Ta standard 
torei ni pravica območja ali stroke brez ugotavljanja smotr- 
nosti. 

V Bazi podatkov izvajalcev zdravstvenega varstva je na pri- 
marni ravni zajetih 5.7% več zaposlenih kot jih prikazuje 
seštevek v stolpiču A v tabeli s podatki za Slovenijo Vzrok za 
razhajanje je v zaposlenih za določen čas. ki nadomeščajo 
začasno odsotne delavce zavoljo specializacij, porodnih 
dopustov, bolezni in poškodb. 

Število tedenskih delovnih dni zaposlenih smo pretvorili 
v delež zaposlenega na naslednji način: 

enkrat na dva tedna 0,08 
štirikrat tedensko 0,67 
enkrat tedensko 0,17 
petkrat tedensko 0,83 
dvakrat tedensko 0,34 
poln delovni čas 1,00 
trikrat tedensko 0,50 

Izračunanega števila zaposlenih po kadrovskih standardih 
v posameznih občinah ne smemo zaokrožiti na polno število. 

ker bi zaradi razdrobljenosti dejavnosti dobili bodisi preveč 
zaposlenih z zaokroževanjem navzgor, bodisi premalo z zao- 
kroževanjem navzdol. Razlike so velike predvsem pri majhnih 
občinah oziroma pri posameznih prebivalstvenih skupinah. 

Po uveljavitvi zakona o lokalni samoupravi in ustanovitvi 
novih občin so se pristojnosti in naloge na področju zdrav- 
stvene dejavnosti razdrobile na bistveno večje število subjek- 
tov. Med novimi občinami so tudi takšne, ki po številu prebi- 
valcev ne izpolnjujejo pogojev niti za eno zdravniško ekipo na 
primarni ravni. Glede na te razlike bo nujno potrebno usklaje- 
vanje potreb po zdravstveni mreži za območje več občin. 
Ministrstvo za zdravstvo je občinam zato predlagalo, da uskla- 
jevalno vlogo v zvezi z mrežo javne zdravstvene službe na 
primarni ravni poverijo strokovnim službam občin, ki so bile 
ustanovljene na sedežu prejšnjih občin, medtem ko bodo 
reševanje strokovnih vprašanj pri tem usklajevanju morali 
v večji meri, kot doslej, prevzeti območni zavodi za zdrav- 
stveno varstvo. 

Razlike v doseganju in preseganju minimalnih standardov 
med občinami in območji so velike; na podlagi priporočil 
Svetovne zdravstvene organizacije in določil Plana zdravstve- 
nega varstva (ZV) naj bi se do leta 2000 te razlike zmanjšale na 
največ 10% zaostajanja oziroma preseganja. Skupno število 
zaposlenih se do leta 2000 ne bo zvečevalo za potrebe javne 
zdravstvene službe na nacionalni ravni. Povečalo se bo 
skupno število zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti. 
Število zobozdravnikov se bo zmanjšalo, ker se pričakuje 
spremembe v pravicah odraslega prebivalstva do zobozdrav- 
stvenega varstva. 

V prihodnje je predvidena postopna opredelitev nosilne vloge 
zdravnika oziroma zobozdravnika v osnovni zdravstveni 
dejavnosti; nanju se bo vezalo potrebno število drugih zdrav- 
stvenih delavcev in sodelavcev ter finančna sredstva zanje. 

V občinah, v katerih število zaposlenih - predvsem zdravni- 
kov - ne dosega minimalnih kadrovskih standardov, je 
potrebno zvečanje števila zaposlenih, če se ugotovi preslaba 
preskrbljenost z ZV in ni mogoče izvajati dogovorjenih pro- 
gramov ZV na ustrezni strokovni ravni. Če pa obstoječi kadri 
izpolnjujejo dogovorjeni program ZV na ustrezni strokovni 
ravni, čeprav številčno zaostajajo za minimalnimi standardi ni 
potrebe po zvečevanju njihovega števila. 

Možno je tudi načrtovan in nadzorovano postopno zmanjše- 
vanje števila zaposlenih če s tem ni ogrožena zdravstvena 
preskrbljenost prebivalcev. 

O spremembi števila zaposlenih odloči Ministrstvo za zdrav- 
stvo v soglasju z zbornicami z javnimi pooblastili in Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zvečanje števila zapo- 
slenih mora biti tudi finančno pokrito. 

Med občinami, območji in strokami se izpelje uskladitev 
zaradi prekrivanja mreže javne zdravstvene službe glede na 
razvoj stroke in dejansko gravitacijo prebivalcev. 

Našteta izhodišča so vezana na nespremenjene pravice do 
uresničevanja ZV, rast družbenega proizvoda, lastno ude- 
ležbo prebivalcev itd. 

Krajšave v tabelah pomenijo: 

A obstoječe stanje (zaposleni »živi« ljudje v zdravstveni dejav- 
nosti) 
B izračun kadrov po minimanih standardih (teoretično število 
delavcev, ki bi delo opravili v rednem delovnem času) 
- kader ni načrtovan ali pa stroka predlaga, da se sprejeti 
kadrovski standardi ne upoštevajo 
* vozniki-reševalci niso načrtovani, ker v občini ni reševalne 
postaje. 
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A. ENOTE 

1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST, SLOVENIJA 1993 

STROKE V ZDRAVSTVENIH ZAVODIH RS CE GO KO KR U MA MS NM 
ZDRAVSTVENI DOM 71 13 20 
ZDRAVSTVENI DOM ŠTUDENTOV 
ZDRAVSTVENA POSTAJA 71 22 16 15 
ZASEBNI ZDRAVSTVENI ZAVOD 
SPLOŠNA MEDICINA// 67 11 19 
ordinacija 710 124 10 48 73 257 88 38 41 
dežurna služba 58 15 12 
zasebna ordinacija 29 20 

DISPANZER MEDICINE DELA IN 
PROMETA 

61 18 

OBRATNE AMBULANTE 26 10 10 

DISPANZER ZA PREDŠOLOTROKE 59 8 6 18 

DISPANZER ZA ŠOLARJE IN MLADINO I 591 Šl Šl Šl 6| 18| 5 

DISPANZER ZA ŽENSKE 601 8| 3l 5| 6| 191 5l 4 

DISPANZER ZA PU.BOLIN TBC 44 4 12 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE 26 1 3 10 

PEDOPSIHIATRDA 1 1 

DERMATOVENEROLOŠKJ DISPANZER 

DIABETOLOŠKI DISPANZER 'I "I - I 'I 

GERIATRIČN1 DISPANZER nn 

Opomba: V tej in v naslednjih Ubclsh so upoitevane le tiste ordinacije, ki jih v ZD vodijo loteoo kot enote. 
+ Ljubljana in Maribor imata vjtet Železniški zdravstveni dom 
* viteti zasebni zavodi, Id delujejo kot pravne osebe 
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nadaljevanje tabele 

STROKE V ZDRAVSTVENIH ZAVODIH RS CE GO KP KR U MB MS NM RA 
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST 73 11 4 6 8 25 6 4 5 4 
spi.zobne ordinacije 704 106 37 37 59 268 105 34 35 23 
mlad. ordinacije 394 49 20 25 38 131 75 25 17 14 
zobni rentgen 28 2 1 • 8 14 2 1 - - 
zobni laboratorij 144 37 9 6 8 57 11 4 7 5 
zobozdrav.vzgoja(preventiva) 28 *> 4m 2 5 3 7 4 1 2 2 
dežurna zobna ordinacija 4 2 - - 2 - - • - - 
zasebne spl.zobne ord. 67 2 9 - 3 33 6 7 3 4 
zasebni zobni laboratorij 8 • 2 - - 5 - 1 - - 
specialistične zobne ord. 

- pedontologija 21 4 1 1 3 5 3 - 1 3 
- ortodontija 70 7 4 7 7 24 10 3 4 4 
- stomat.protetika 23 2 3 2 3 4 5 1 2 1 
- zobne in ustne bol. 22 4 1 1 3 6 4 1 1 1 
- oralna kirurgija 10 - - 1 2 1 4 1 1 - 

zasebne spec.zobne ord. 8 - - - 2 3 - 1 - 2 

POLIVALENTNA PATRONAZNA DEJAV- 
NOST IN NEGA BOLNIKA NA DOMU 

149 33 10 10 12 51 5 12 8 8 

zasebni zdrav.delavec 2 - 1 - - - - - 1 - 

ZDRAVSTVENA VZGOJA 16 1 3 4 • 6 1 - - 1 
RENTGEN 35 3 3 2 5 12 1 3 2 4 
FIZIOTERAPIJA 60 10 7 4 8 20 5 - 4 2 
zasebna fizioterapija 3 1 - - - 1 - - 1 - 
LABORATORIJ 120 24 5 8 12 44 6 5 6 10 
HIGIENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA 21 2 3 5 7 - 3 - 1 
STERILIZACIJA 21 2 1 2 15 - 1 - - 
LOGOPED-ordinacija 21 4 - 4 4 . - 4 1 4 
PSIHOLOG-ordinacija 33 4 - 5 12 3 4 - 5 
DEFEKTOLOG-ordinacija 5 2 - 3 - - - - - 
SOCIALNA SLUŽBA 3 1 - - 2 - - - - 
REŠEVALNA SLUŽBA 46 8 2 4 5 10 5 4 4 4 

SPECIALISTIČNE AMBULANTE 
interna medicina 17 2 2 2 7 1 - 2 1 
nevrologi j a 4 - - 1 1 2 - - 
nevropsihiatrija 5 3 - - - - 1 1 
psihiatrija 5 - - • 3 1 1 - 
dermatovenerologija 6 2 1 - 3 - - - 
ortopedija 14 2 1 4 6 1 - - 
otorinolaringologija 12 2 - 1 4 3 • 2 
oku listi ka 33 5 3 5 11 4 3 2 
fiziatrija 7 1 - - 4 1 - - 
ontologija 2 - • - 1 1 - - 
kirurgija 1 - - 1 - - - - - 
zasebne spec.ordinacije 69 1 5 2 10 41 6 2 2 

* v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti 
Vir podatkov: Baza podatkov izvajalcev 
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GOSTOTA LEKARNIŠKE MREŽE V SLOVENIJI STANJE MAREC 
1994 

OBMOČJE ŠTEVILO ENOT PREBIVALCI/ENOTO 
SLOVENIJA 177 11.215 
CELJE1 19 10.146 
NOVA GORICA 13 7.910 
KOPER 14 9.680 
KRANJ 19 10.235 
KRŠKO 6 12.078 
LJUBLJANA2 48 12347 
MARIBOR 21 15.503 
MURSKA SOBOTA 12 10.878 
NOVO MESTO 10 10.442 
RAVNE 15 8.921 

1 Brez Posavja. 2 Odstopanja od poprečja so v ljubljanskem območju zelo velika. V občini 
Ljubljana-Center pr*Je enota na vsega 4.030 prebivalcev, v občini Ljubljana Vič-Rudnik 
pa na 27.689 prebivalcev. 

MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - PRIMARNA 
RAVEN 
KADRI PO OBMOČJIH IN OBČINAH - STANJE IN IZRAČUNI 

SLOVENIJA 

A B 
ZDRAVNIKI 1401 1526 
ZOBOZDRAVNIKI (1) 876 835 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC 125 113 
MEDICINSKE SESTRE 1120 1190 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI (2) 2948 2688 
PSIHOLOGI (3) 66 57 
SOCIALNI DELAVCI 13 13 
LOGOPEDI 30 28 
DEFEKTOLOGI 10 10 
FIZIOTERAPEVTI 212 300 
DELOVNI TERAPEVTI 2 40 
ING.ZOBNE PROTETIKE 117 105 
ZOBOTEHNIKI (4) 525 655 
ING.RADIOLOGIJE (3) 74 45 
SPEC.MEDIC.BIOKEMUE(5) 27 87 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE (5) 54 175 
LABORATOR.TEHN1KI (5) 398 175 
FARMACEVTI 511 484 
FARMACEVT. TEHNIKI 424 . 
SOFERJI-REŠEVALCI 353 353 

(1) Zaradi predvidene spremembe pravic v zobozdravstvenem varstvu 
odraslih je v mreži predvideno manjše število zobozdravnikov za 
potrebe nacionalnega programa. 
(2) Zmanjšanje je možno z uvajanjem zasebnega dela zdravnikov. 
(3) Število zaposlenih v obeh poklicih naj bi, kljub minimalnemu 
standardu, ostalo na sedanji ravni. 
(4) Kadrovski standard ne upošteva sodobnih trendov pri organiziranju 
dela v zobotehničnih laboratorijih; ni potrebe po zvečanju števila 
zobotehnikov. 
(5) Zaradi spremembe v izobrazbeni strukturi delavcev v laboratoriju se 
načrtuje bistveno več kadra z visoko in višjo izobrazbo ter manj kadra 
s srednjo izobrazbo. 
(6) Upoštevan je predlog Lekarniške zbornice Slovenije. 

Opomba: Naštete pripombe veljajo za vae tabele v mreži javne 
zdravstvene službe na primarni ravni. 

Specialisti na sek- ravni Število 
Anesteziolog 0.30 
Gtolog 0.50 
Dermatolog 6.89 
Epidemiolog 0.08 
Ergoftalmolog 1.00 
Fiziater 6.20 
Internist 22.50 
Kineziolog 1.00 
Kirurg 0.20 
Nevrolog 1.34 
Nevropsihiater 1.10 
Oftalmolog 19.90 
Onkolog 0.35 
Ortoped 1.55 
Ortopedagog 1.00 
Otorinolaringolog 5.34 
Psihiater 21.00 
Pulmolog 46.15 
Pulmolog/internist 2.00 
Radiolog 13.15 

OBMOČJE CELJE 
A B 

ZDRAVNIKI 198 242 
ZOBOZDRAVNIKI 127 128 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 18 17 
MEDICINSKE SESTRE 154 185 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 441 447 
PSIHOLOGI 6 6 
SOCIALNI DELAVCI 2 2 
LOGOPEDI 3 4 
DEFEKTOLOGI 2 2 
FIZIOTERAPEVTI 33 42 
DELOVNI TERAPEVTI 0 9 
ING.ZOBNE PROTETIKE 3 14 
ZOBOTEHNIKI 85 84 
ING.RADIOLOGIJE 8 6 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 3 11 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 8 22 
LABORATOR.TEHNIKI 56 22 
FARMACEVTI 66 73 
FARMACEVT.TEHNIKI 69 - 
SOFERJI-REŠEVALCI 49 49 

Specialisti na sek. ravni Število 
Dermatolog 1.20 
Fiziater 1.20 
Internist 1.86 
Kineziolog 1.00 
Nevropsihiater 1.10 
Oftalmolog 1.42 
Ortoped 0.20 
Ortopedagog 1.00 
Otorinolaringolog 1.00 
Psihiater 3.34 
Pulmolog 9.51 
Radiolog 1.80 
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Občina Brežice 

A B 
ZDRAVNIKI 12.67 19.34 
ZOBOZDRAVNIKI 6.00 10.53 
ZOBOZDRA VNI Kl-SPEC. 1.00 1.33 
MEDICINSKE SESTRE 9.67 15.11 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 22.00 36.66 
PSIHOLOGI 0.00 0.23 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.32 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.12 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 3.32 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.86 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.89 
ZOBOTEHNIKI 5.00 7.11 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.47 
SPEC.MEDIC BIOKEMIJE 0.00 0.93 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.86 
LAJBORATOR.TEHNIKI 4.00 1.86 
FARMACEVTI 5.00 6.05 
FARMACEVT. TEHNIKI 5.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 4.00 4.00 

Občina Celje 

A B 

ZDRAVNIKI 50.34 49.62 
ZOBOZDRAVNIKI 32.50 27.57 
ZOBOZDRA VNIKI-SPEC. 8.00 3.52 
MEDICINSKE SESTRE 53.50 38.57 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 132.50 86.50 
PSIHOLOGI 2.00 0.63 
SOCIALNI DELAVCI 2.00 - 
LOGOPEDI 1.00 0.87 
DEFEKTOLOGI 1.00 0.31 
FIZIOTERAPEVTI 12.50 8.74 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 2.23 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.50 2.30 
ZOBOTEHNIKI 23.00 18.38 
ING.RADIOLOGIJE 7.00 1.24 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 1.50 2.40 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 4.80 
LABORATOR.TEHN1KI 17.00 4.80 
FARMACEVTI 19.00 15.81 
FARMACEVT. TEHNIKI 25.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 14.00 14.00 

Občina Laško 

A B 
ZDRAVNIKI 14.00 15.64 
ZOBOZDRAVNIKI 8.00 8.12 
ZOBOZDRA VNIKI-SPEC. 1.00 1.02 
MEDICINSKE SESTRE 6.00 10.60 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 26.00 30.11 
PSIHOLOGI 0.00 0.65 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.26 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.09 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 2.59 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.38 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 1.53 
ZOBOTEHNIKI 6.00 5.37 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.36 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.40 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 0.80 
LABORATOR.TEHNIKI 2.00 0.80 
FARMACEVTI 4.00 4.60 
FARMACEVT. TEHNIKI 3.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 4.00 4.00 

Občina Mozirje 

A B 
ZDRAVNIKI 8.34 13.93 
ZOBOZDRAVNIKI 8.00 7.11 
ZOBOZDRA VNIKI-SPEC. 0.34 0.92 
MEDICINSKE SESTRE 6.09 10.19 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 19.12 27.24 
PSIHOLOGI 0.00 0.17 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 • 
LOGOPEDI 0.00 0.24 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.09 
FIZIOTERAPEVTI 2.00 2.29 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.57 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.58 
ZOBOTEHNIKI 4.00 4.61 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.32 
SPECMEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.51 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.02 
LABORATOR.TEHNIKI 2.00 1.02 
FARMACEVTI 4.00 4.05 
FARMACEVT. TEHNIKI 2.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 4.00 4.00 
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Občina Sevnica 

A B 
ZDRAVNIKI 12.00 17.34 
ZOBOZDRAVNIKI 7.00 8.03 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 1.00 1.03 
MEDICINSKE SESTRE 1.00 14.61 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 30.00 31.56 
PSIHOLOGI 0.00 0.35 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.27 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.09 
FIZIOTERAPEVTI 1.00 2.86 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.38 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 1.53 
ZOBOTEHNIKI 5.00 5.27 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.39 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.80 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.60 
LABORATOR.TEHNIKI 3.00 1.60 
FARMACEVTI 6.00 4.59 
FARMACEVT. TEHNIKI 3.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 4.00 4.00 

Občina Slovenske Konjice 

A B 
ZDRAVNIKI 13.00 17.81 
ZOBOZDRAVNIKI 9.00 9.54 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.30 1.28 
MEDICINSKE SESTRE 8.00 13.38 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 30.00 32.68 
PSIHOLOGI 0.30 0.25 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 1.00 0.35 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.13 
FIZIOTERAPEVTI 3.00 3.13 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.77 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.75 
ZOBOTEHNIKI 4.00 6.01 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 0.43 
SPEGMEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.91 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 1.82 
LABORATOR.TEHNIKI 2.00 1.82 
FARMACEVTI 3.00 5.42 
FARMACEVT. TEHNIKI 5.00 - 
ŠOFERJ1-REŠEVALCI 4.00 4.00 

Občina Šentjur pri Celju 

A B 
ZDRAVNIKI 8.34 15.81 
ZOBOZDRAVNIKI 5.00 8.37 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 1.00 1.11 
MEDICINSKE SESTRE 7.00 12.22 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 20.00 25.68 
PSIHOLOGI 0.00 0.21 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.29 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.11 
FIZIOTERAPEVTI 2.00 2.72 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.67 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.67 
ZOBOTEHNIKI 4.00 5.37 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.35 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.66 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.33 
LABORATOR.TEHNIKI 3.00 1.33 
FARMACEVTI 2.00 4.77 
FARMACEVT. TEHNIKI 3.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 

Občina Šmarje pri Jelšah 

A B 
ZDRAVNIKI 19.50 27.76 
ZOBOZDRAVNIKI 12.50 13.81 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 1.81 
MEDICINSKE SESTRE 12.50 19.48 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 39.50 52.84 
PSIHOLOGI 0.23 0.34 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.48 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.17 
FIZIOTERAPEVTI 1.00 4.46 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 1.11 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 1.11 
ZOBOTEHNIKI 7.00 8.92 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.62 
SPEC.MEDIGBIOKEMIJE 0.00 1.05 
ING.MEDIC.BIOKEMLIE 1.00 110 
LABORATOR.TEHNIKI 4.00 2.10 
FARMACEVTI 6.00 7.87 
FARMACEVT. TEHNIKI 6.00 . 
SOFE RJI-REŠEV ALCI 5.00 5.00 
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Občina Velenje OBMOČJE NOVA GORICA 

A B 
ZDRAVNIKI 36.00 33.24 
ZOBOZDRAVNIKI 21.50 18.34 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 4.00 3.11 
MEDICINSKE SESTRE 31.17 26.05 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 77.00 64.99 
PSIHOLOGI 2.00 1.57 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 1.00 0.68 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.25 
FIZIOTERAPEVn 9.00 6.08 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.85 
ING.ZOBNE PROTETIKE . 2.00 1.28 
ZOBOTEHNIKI 17.00 11.58 
ING. RADIOLOGIJE 0.00 0.83 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 2.00 1.80 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 3.00 3.60 
LABORATOR.TEHNIKI 14.00 3.60 
FARMACEVTI 10.00 10.40 
FARMACEVT. TEHNIKI 9.00 - 
ŠOFTERJI-REŠEVALCI 10.00 10.00 

Občina Žalec 

A B 
ZDRAVNIKI 24.00 31.83 
ZOBOZDRAVNIKI 17.00 17.00 
ZOBOZDRAVNIK1-SPEC. 1.00 2.21 
MEDICINSKE SESTRE 19.00 24.37 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 45.00 58.58 
PSIHOLOGI 1.00 1.40 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 . 
LOGOPEDI 0.00 0.56 
DEFEKTOLOGI 1.00 0.20 
FIZIOTERAPEVTI 3.00 5.45 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.80 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 3.28 
ZOBOTEHNIKI 10.00 11.31 
ING.RADIOLOGUE 0.00 0.68 
SPECMEDIC.BIOKEM1JE 0.00 1.59 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 3.18 
LABORATOR.TEHNIKI 5.00 3.18 
FARMACEVTI 5.00 9.42 
FARMACEVT. TEHNIKI 8.00 • 
Soferji-reSevalci • • 

A B 
ZDRAVNIKI 73 78 
zobozdravniki 50 43 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 9 9 
MEDICINSKE SESTRE 73 65 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 167 153 
PSIHOLOGI 3 3 
SOCIALNI DELAVCI 0 0 
LOGOPEDI 1 2 
DEFEKTOLOGI 1 1 
FIZIOTERAPEVTI 22 14 
DELOVNI TERAPEVTI 1 2 
ING.ZOBNE PROTETIKE 6 8 
ZOBOTEHNIKI 37 33 
ING.RADIOLOGUE 4 9 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 1 4 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 1 8 
LABORATOR.TEHNIKI 26 8 
FARMACEVTI 31 26 
FARMACEVT. TEHNIKI 19 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 17 17 

Specialisti na sek. ravni Število 
Citolog 0.50 
Dermatolog 1.00 
Internist 1.86 
Nevrolog 0.34 
Psihiater 0.40 
Pulmolog 1.00 
Pulmolog/internist 2.00 
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Občina Ajdovščina Občina Tolmin 

A B 
ZDRAVNIKI 14.00 15.63 
ZOBOZDRAVNIKI 11.00 9.70 
ZOBOZDRAVNIKJ-SPEC. 0.00 1.24 
MEDICINSKE SESTRE 19.00 14.44 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 29.00 34.30 
PSIHOLOGI 0.50 0.99 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.34 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.12 
FIZIOTERAPEVTI 5.00 3.13 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.45 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 1.66 
ZOBOTEHNIKI 8.00 7.66 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 1.32 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.88 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 1.76 
LABO RATO R.TEHNI KI 6.00 1.76 
FARMACEVTI 5.00 5.50 
FARMACEVT. TEHNIKI 7.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 

Občina Nova Gorica 

A B 
ZDRAVNIKI 44.00 44.62 
ZOBOZDRAVNIKI 29.50 25.35 
ZOBOZDRAVN1KI-SPEC 9.50 5.70 
MEDICINSKE SESTRE 42.20 38.37 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 101.20 84.37 
PSIHOLOGI 1.50 1.00 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 1.00 1.40 
DEFEKTOLOGI 1.00 0.50 
FIZIOTERAPEVTI 12.80 7.97 
DELOVNI TERAPEVTI 1.20 1.19 
ING.ZOBNE PROTETIKE 5.00 5.13 
ZOBOTEHNIKI 23.00 19.11 
ING.RADIOLOGIJE 2.00 5.66 
SPEC.MEDIGBIOKEMUE 1.00 2.15 
ING.MEDIGBIOKEMUE 0.00 430 
LABORATOR.TEHNIKI 15.00 4.30 
FARMACEVTI 20.00 14.47 
FARMACEVT. TEHNIKI 10.00 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 10.00 10.00 

A B 
ZDRAVNIKI 15.00 17.84 
ZOBOZDRAVNIKI 10.00 8.85 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 1.14 
MEDICINSKE SESTRE 12.00 12.35 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 36.34 34.00 
PSIHOLOGI 0.50 0.88 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.28 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.10 
FIZIOTERAPEVTI 4.00 2.79 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.42 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 1.69 
ZOBOTEHNIKI 6.00 6.61 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 1.95 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.78 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.56 
LABORATOR.TEHNIKI 5.00 1.56 
FARMACEVTI 6.00 5.61 
FARMACEVT. TEHNIKI 2.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 7.00 7.00 

OBMOČJE KOPER 

A B 
ZDRAVNIKI 114 123 
ZOBOZDRAVNIKI 64 58 
ZO BOZDRA VNIKI-SPEC. 10 7 
MEDICINSKE SESTRE 94 80 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 230 188 
PSIHOLOGI 5 5 
SOCIALNI DELAVCI 0 0 
LOGOPEDI 0 2 
DEFEKTOLOGI 0 1 
FIZIOTERAPEVTI 18 20 
DELOVNI TERAPEVTI 0 4 
ING.ZOBNE PROTETIKE 11 11 
ZOBOTEHNIKI 44 49 
ING.RADIOLOGIJE 6 3 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 1 6 
ING.MEDIGBIOKEMUE 9 12 
LABORATOR.TEHNIKI 31 12 
FARMACEVTI 38 26 
FAR MACE VT.TEHNIK1 27 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 30 30 

Specialisti na sek. ravni Število 
Dermatolog 0.20 
Internist 6.70 
Kirurg 0.20 
Oftalmolog 0.77 
Ortoped 0.74 
Pulmolog 3.00 
Radiolog 1.00 
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Občina Ilirska Bistrica 

A B 
ZDRAVNIKI 10.55 14.06 
ZOBOZDRAVNIKI 7.501 6.14 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEG 0.17 0.77 
MEDICINSKE SESTRE 7.30 8.43 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 23.50 20.63 
PSIHOLOGI 0.00 0.28 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.19 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.07 
FIZIOTERAPEVTI 4.00 2.14 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.29 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 1.20 
ZOBOTEHNIKI 4.00 4.65 
ING. RADIOLOGIJE 1.00 0.28 
SPECMEDICBIOKEMIJE 0.00 0.77 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 1.53 
LABORATOR.TEHNIKI 4.00 1.53 
FARMACEVTI 3.00 2.67 
FARMACEVT.TEHNIKI 2.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 5.00 5.00 

Občina Izola 

A B 
ZDRAVNIKI 9.00 13.44 
ZOBOZDRAVNIKI 7.00 6.07 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEG 0.00 0.79 
MEDICINSKE SESTRE 8.50 8.46 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 25.00 20.77 
PSIHOLOGI 0.00 0.60 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.19 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.07 
FIZIOTERAPEVTI 2.00 2.73 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 1.49 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 1.17 
ZOBOTEHNIKI 6.00 5.70 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.46 
SPECMEDICBIOKEMIJE 0.00 0.51 
ING.MEDIGBIOKEMIJE 1.00 1.02 
LABO RATO R.TEHNI KI 3.00 1.02 
FARMACEVTI 4.00 167 
FARMACEVT.TEHNIKI 2.00 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 12.00 12.00 

1 Od lah 3 5 vitjih dantMov 

Občina Koper 

A B 
ZDRAVNIKI 41.05 38.33 
ZOBOZDRAVNIKI 21.17 19.98 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 5.00 2.52 
MEDICINSKE SESTRE 32.95 27.26 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 78.20 59.23 
PSIHOLOGI 2.20 2.05 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.61 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.21 
FIZIOTERAPEVTI 7.00 6.20 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.93 
ING.ZOBNE PROTETIKE 5.00 4.38 
ZOBOTEHNIKI 14.00 20.80 
ING.RADIOLOGIJE 2.00 0.98 
SPECMEDICBIOKEMIJE 0.00 2.04 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 3.00 4.09 
LABORATOR.TEHNIKI 9.00 4.09 
FARMACEVTI 16.00 9.56 
FARMACEVT.TEHNIKI 11.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 

Občina Piran 

A B 
ZDRAVNIKI 15.15 13.05 
ZOBOZDRAVNIKI 7.80 7.32 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 1.50 0.94 
MEDICINSKE SESTRE 11.75 10.48 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 34.40 23.47 
PSIHOLOGI 1.20 0.76 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.20 0.23 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.08 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 2.56 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.35 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 1.41 
ZOBOTEHNIKI 6.00 5.51 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 0.33 
SPECMEDICBIOKEMIJE 0.00 0.65 
ING.MEDIGBIOKEMIJE 1.00 1.30 
LABORATOR.TEHNIKI 3.00 1.30 
FARMACEVTI 6.00 3.19 
FARMACEVT.TEHNIKI 3.00 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 
VIŠJI SANIT. TEHNIK 1.00 - 
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Občina Postojna OBMOČJE KRANJ 

A B 
ZDRAVNIKI 19.10 16.69 
ZOBOZDRAVNIKI 11.30 8.31 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 2.00 1.08 
MEDICINSKE SESTRE 20.10 11.36 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 34.35 26.07 
PSIHOLOGI 1.10 0.38 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.28 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.10 
FIZIOTERAPEVTI 4.00 2.67 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.39 
ING.ZOBNE PROTETIKE 4.25 0.99 
ZOBOTEHNIKI 8.46 6.10 
ING.RADIOLOGIJE 1.80 0.38 
SPEC.MED1CB10KEMIJE 1.002 0.86 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 2.00 1.72 
LABORATOR.TEHNIKI 9.00 1.72 
FARMACEVTI 4.00 3.60 
FARMACEVT.TEHNTKI 6.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 4.70 4.70 

Občina Sežana 
A B 

ZDRAVNIKI 22.38 24.05 
ZOBOZDRAVNIKI 9.00 10.06 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 1.00 1.18 
MEDICINSKE SESTRE 13.38 13.69 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 38.72 36.97 
PSIHOLOGI 0.34 1.00 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.30 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.11 
FIZIOTERAPEVTI 1.00 3.46 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.47 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 1.90 
ZOBOTEHNIKI 6.00 7.61 
ING.RADIOLOGIJE 0.34 0.45 
SPEC.MEDICBIOKEMIJE 0.00 131 
ING.MEDIC.BIOKEMUE 1.003 2.61 
LABORATOR.TEHNIKI 4.00 2.61 
FARMACEVTI 5.00 4.32 
FARMACEVT.TEHNIKI 3.00 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 10.00 10.00 

2 Vaoka izobrazba, bru tpacializacij* 
3 V# lab. tahn* 

A B 
ZDRAVNIKI 116 133 
ZOBOZDRAVNIKI 83 83 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 15 11 
MEDICINSKE SESTRE 86 121 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 260 207 
PSIHOLOGI 6 9 
SOCIALNI DELAVCI 0 0 
LOGOPEDI 4 3 
DEFEKTOLOGI 1 1 
FIZIOTERAPEVTI 32 27 
DELOVNI TERAPEVTI 0 4 
ING.ZOBNE PROTETIKE 9 10 
ZOBOTEHNIKI 58 60 
ING.RADIOLOGIJE 15 15 
SPEC.MEDICBIOKEMIJE 5 7 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 3 14 
LABORATOR.TEHNIKI 44 14 
FARMACEVTI 50 47 
FARMACEVT.TEHNIKI 46 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 24 24 

Specialisti na sek. ravni Število 
Dermatolog 1.00 
Oftalmolog 2.20 
Psihiater 2.00 
Pulmolog 3.34 
Radiolog 3.00 

Občina Jesenice 

A B 
ZDRAVNIKI 22.00 21.73 
ZOBOZDRAVNIKI 11.00 13.62 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 3.00 1.78 
MEDICINSKE SESTRE 11.00 19.68 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 52.00 33.98 
PSIHOLOGI 1.00 1.38 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 1.00 0.45 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.16 
FIZIOTERAPEVTI 4.00 4.37 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.64 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 1.63 
ZOBOTEHNIKI 8.00 9.98 
ING.RADIOLOGIJE 2.00 2.38 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 1.10 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 100 2.20 
LABORATOR.TEHNIKI 8.00 2.20 
FARMACEVTI 5.00 7.79 
FARMACEVT.TEHNIKI 7.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI | 5.00 5.00 
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Občina Kranj 

A B 
ZDRAVNIKI 41.50 50.28 
ZOBOZDRAVNIKI 33.00 31.35 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 8.74 4.13 
MEDICINSKE SESTRE 38.00 45.87 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 98.50 78.28 
PSIHOLOGI 4.00 3.29 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 2.00 1.09 
DEFEKTOLOGI 1.00 0.39 
F1ZIOTERAPEVTI 12.00 10.16 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 1.47 
ING.ZOBNE PROTETIKE 4.00 3.78 
ZOBOTEHNIKI 29.00 22.57 
ING.RADIOLOGIJE 8.00 6.47 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 3.00 155 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 5.10 
LABORATOR.TEHNIK1 16.00 5.10 
FARMACEVTI 20.00 17.88 
FAR MACEVT.TEHN1KJ 23.00 - 
Soferji-reSevalci 7.00 7.00 

Občina Radovljica 

A B 
ZDRAVNIKI 22.00 23.80 
ZOBOZDRAVNIKI 14.00 14.76 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 1.00 1.90 
MEDICINSKE SESTRE 13.00 21.34 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 47.00 37.06 
PSIHOLOGI 0.00 1.52 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.48 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.17 
F1ZIOTERAPEVTI 7.00 4.71 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.69 
ING.ZOBNE PROTETIKE 3.00 1.74 
ZOBOTEHNIKI 8.00 10.90 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 2.59 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.18 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 2.35 
LABORATOR.TEHNIKI 9.00 2.35 
FARMACEVTI 10.00 8.45 
FARMACEVT.TEHNIKI 8.00 - 
ŠOFERJl-REŠEVALCI 2.00 100 

Občina Škofja Loka 

A B 
ZDRAVNIKI 22.34 26.63 
ZOBOZDRAVNIKI 19.00 16.79 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 2.00 2.27 
MEDICINSKE SESTRE 21.50 24.92 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 45.00 41.47 
PSIHOLOGI 1.00 1.74 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 . 
LOGOPEDI 1.00 0.64 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.23 
F1ZIOTERAPEVTI 7.00 5.56 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.78 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 107 
ZOBOTEHNIKI 10.00 11.66 
ING.RADIOLOGIJE 3.00 191 
SPEGMEDICBIOKEMIJE 1.00 1J5 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 170 
LABORATOR.TEHNIKI 8.00 170 
FARMACEVTI 11.00 9.58 
FARMACEVT.TEHNIKI 6.00 • 
SOFERJI-RESEVALCI 6.00 6.00 

Občina Tržič 

A B 
ZDRAVNIKI 8.00 10.63 
ZOBOZDRAVNIKI 6.00 6.45 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 0.85 
MEDICINSKE SESTRE 3.00 9.44 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 17.50 16.40 
PSIHOLOGI 0.00 0.67 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.22 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.08 
FIZIOTERAPEVTI 2.00 109 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.30 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.78 
ZOBOTEHNIKI 3.00 4.65 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 1.13 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.58 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.05 
LABORATOR.TEHNIKI 3.00 1.05 
FARMACEVTI 4.00 3.68 
FARMACEVT.TEHNIKI 2.00 . 
SOFERJI-REŠEVALCl 4.00 4.00 
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OBMOČJE NOVO MESTO Občina Krško 

A B 
ZDRAVNIKI 85 96 
ZOBOZDRAVNIKI 53 57 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 9 6 
MEDICINSKE SESTRE 74 89 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 166 146 
PSIHOLOGI 4 4 
SOCIALNI DELAVCI 1 1 
LOGOPEDI 3 2 
DEFEKTOLOGI 0 1 
FIZIOTERAPEVTT 11 19 
DELOVNI TERAPEVTI 0 3 
ING.ZOBNE PROTETIKE 5 11 
ZOBOTEHNIKI 37 42 
ING.RADIOLOGIJE 6 6 
SPEC.MEDIC.BIOKEMUE 2 5 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 4 9 
LABORATOR.TEHN1KI 4 9 
FARMACEVTI 33 32 
FARMACEVT. TEHNIKI 35 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 19 19 

Specialisti na sek. ravni Število 
Anesteziolog 0.30 
Dermatolog 0.15 
Fiziater 1.00 
Internist 3.00 
Psihiater 2.67 
Pulmolog 1.66 
Radiolog 3.00 

Občina Črnomelj 

A B 
ZDRAVNIKI 11.50 12.98 
ZOBOZDRAVNIKI 6.34 7.93 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.34 0.73 
MEDICINSKE SESTRE 12.00 13.68 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 20.50 19.01 
PSIHOLOGI 0.00 0.73 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 . 
LOGOPEDI 0.00 0.28 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.10 
FIZIOTERAPEVTI 1.00 2.59 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.37 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 1.52 
ZOBOTEHNIKI 6.00 5.66 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.66 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.68 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 1.36 
LABORATOR.TEHNIKI 4.00 1.36 
FARMACEVTI 4.00 4.49 
FARMACEVT.TEHN1KI 4.00 . 
Soferji-reSevalci 2.00 2.00 

A B 
ZDRAVNIKI 16.00 18.72 
ZOBOZDRAVNIKI 10.50 12.32 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC 2.00 1.12 
MEDICINSKE SESTRE 15.80 19.09 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 36.00 29.18 
PSIHOLOGI 1.30 1.16 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.15 0.42 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.15 
FIZIOTERAPEVTI 3.00 3.98 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.60 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 2.38 
ZOBOTEHNIKI 6.00 9.92 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 2.64 
SPEC.MEDIC.BIOKEMUE 1.00 1.11 
ING.MEDIGBIOKEMIJE 0.00 122 
LABORATOR.TEHNIKI 5.50 2.22 
FARMACEVTI 6.00 6.99 
FARMACEVT.TEHNIKI 5.00 . 
SOFERJI-REŠEVALCI 4.00 4.00 

Občina Metlika 

A B 
ZDRAVNIKI 5.17 5.50 
ZOBOZDRAVNIKI 3.00 3.54 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 0.31 
MEDICINSKE SESTRE 4.17 5.49 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 8.00 8.44 
PSIHOLOGI 0.00 0.36 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.12 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.04 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 1.13 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.17 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.68 
ZOBOTEHNIKI 4.00 2.59 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.77 
SPEC.MEDIC.BIOKEMUE 0.00 0.31 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.62 
LABORATOR.TEHNIKI 2.00 0.62 
FARMACEVTI 2.00 2.01 
FARMACEVT.TEHNIKI 3.00 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI m • 
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Občina Novo mesto OBMOČJE LJUBLJANA 

A B 
ZDRAVNIKI 41.27 47.80 
ZOBOZDRAVNIKI 26.50 25.63 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 6.00 3.40 
MEDICINSKE SESTRE 31.00 39.67 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 85.00 71.54 
PSIHOLOGI 2.00 0.67 
SOCIALNI DELAVCI 1.00 1.00 
LOGOPEDI 3.00 0.93 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.33 
FIZIOTERAPEVTI 5.00 838 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 1.20 
ING.ZOBNE PROTETIKE 4.00 4.94 
ZOBOTEHNIKI 17.00 18.28 
ING.RADIOLOGIJE 4.00 1.16 
SPECMEDIC.BIOKEMUE 1.00 2.00 
ING.MED1C.BIOKEMIJE 2.00 4.00 
LABORATOR.TEHNIKI 7.00 4.00 
FARMACEVTI 17.00 14.57 
FARMACEVT.TEHNIKI 19.00 - 
ŠOFERJ1-REŠEVALC1 9.00 9.00 

Občina Trebnje 

A B 
ZDRAVNIKI 11.00 11.28 
ZOBOZDRAVNIKI 7.00 7.68 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.50 0.71 
MEDICINSKE SESTRE 11.00 11.16 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 17.00 17.45 
PSIHOLOGI 0.29 0.62 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.17 0.28 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.10 
FIZIOTERAPEVTI 2.00 2.51 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.36 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.50 1.44 
ZOBOTEHNIKI 4.50 5.40 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 0.77 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.59 
1NG.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 1.18 
LABORATOR.TEHNIKI 3.00 1.18 
FARMACEVTI 3.00 4.33 
FARMACEVT.TEHNIKI 4.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 4.00 4.00 

A B 
ZDRAVNIKI 494 405 
ZOBOZDRAVNIKI 339 244 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 30 34 
MEDICINSKE SESTRE 380 356 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 848 643 
PSIHOLOGI 20 24 
SOCIALNI DELAVCI 8 8 
LOGOPEDI 10 9 
DEFEKTOLOGI 4 3 
FIZIOTERAPEVTI 71 76 
DELOVNI TERAPEVTI 1 11 
ING.ZOBNE PROTETIKE 64 44 
ZOBOTEHNIKI 134 185 
ING.RADIOLOGIJE 20 13 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 11 29 
ING.MED1C.BIOKEMIJE 6 57 
LABORATOR.TEHNIKI 164 57 
FARMACEVTI 176 143 
FARMACEVT.TEHNIKI 128 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 127 127 

Specialisti na sek. ravni Število 
Dermatolog 1.34 
Fiziater 4.00 
Internist 8.91 
Nevrolog 1.00 
Oftalmolog 12.51 
Onkolog 0.18 
Ortoped 0.44 
Otorinolaringolog 3.34 
Psihiater 4.38 
Pulmolog 14.36 
Radiolog 3.27 
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Občina Cerknica 

A B 
ZDRAVNIKI 10.60 9.56 
ZOBOZDRAVNIKI 7.00 6.54 
ZOBOZDRAVN1KJ-SPEG 0.30 0.73 
MEDICINSKE SESTRE 9.50 9.25 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 20.00 17.55 
PSIHOLOGI 0.08 0.29 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.50 0.21 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.08 
FIZIOTERAPEVTI 2.00 2.30 
DELOVNI TERAPEVTI 0i00 0.31 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.89 
ZOBOTEHNIKI 6.00 5.17 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 1.27 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.08 0.65 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.30 
LABORATO R.TEHNIKJ 6.00 130 
FARMACEVTI 5.00 4.00 
FAR MACEVT.TEHNIKI 3.00 - 
ŠOFERJt-REŠEVALCl 4.00 4.00 

Občina Domžale 

A B 
ZDRAVNIKI 29.70 32.10 
ZOBOZDRAVNIKI 24.50 18.40 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 2.50 2.20 
MEDICINSKE SESTRE 16.80 28.00 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 65.70 47.70 
PSIHOLOGI 1.50 110 
SOCIALNI DELAVCI 1.00 1.00 
LOGOPEDI 1.00 0.70 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.26 
FIZIOTERAPEVTI 6.00 6.40 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.92 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.50 1.20 
ZOBOTEHNIKI 17.50 13.90 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 0.90 
SPECMEDIC.BIOKEMIJE 2.00 1.78 
ING.MEDICBIOKEMUE 0.00 3.56 
LABORATO R.TEHNIK1 13.00 3.56 
FARMACEVTI 11.00 11.00 
FARMACEVT.TEHNIKI 8.00 - 
ŠOFERJ1-REŠEVALCI 8.00 8.00 

Občina Grosuplje 

A B 
ZDRAVNIKI 18.50 17.40 
ZOBOZDRAVNIKI 13.50 11.36 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 1.64 
MEDICINSKE SESTRE 16.00 16.40 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 29.00 28.30 
PSIHOLOGI 0.00 0.90 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.40 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.10 
FIZIOTERAPEVTI 3.00 3.90 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.60 
ING.ZOBNE PROTETIKE 3.50 2.50 
ZOBOTEHNIKI 7.00 8.50 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 0.50 
SPECMEDIC.BIOKEMIJE 1.00 1.00 
ING.MEDICBIOKEMUE 0.00 2.00 
LABORATO R.TEHNIKJ 5.50 2.00 
FARMACEVTI 6.00 7.00 
FARMACEVT.TEHNIKI 2.00 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 3.00 3.00 

Občina Hrastnik 

A B 
ZDRAVNIKI 10.76 7.77 
ZOBOZDRAVNIKI 6.50 4.66 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 0.57 
MEDICINSKE SESTRE 6.64 6.50 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 19.66 12.08 
PSIHOLOGI 0.00 0.47 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.15 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.06 
FIZIOTERAPEVTI 1.00 1.10 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.22 
ING.ZOBNE PROTETIKE 2.00 0.55 
ZOBOTEHNIKI 2.50 3.47 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.35 
SPEC.MEDICBIOKEMIJE 0.00 0.54 
ING.MEDICBIOKEMUE 0.00 1.08 
LABORATOR.TEHNIKI 3.50 1.08 
FARMACEVTI 3.00 2.50 
FARMACEVT.TEHNIKI 2.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI | 4.00 4.00 
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Občina Idrija Občina Kočevje 

A B 
ZDRAVNIKI 13.20 11.21 
ZOBOZDRAVNIKI 7.00 6.82 
ZOBOZDRAVN1KI-SPEC. 0.00 0.94 
MEDICINSKE SESTRE 10.50 10.15 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 22.00 16.73 
PSIHOLOGI 1.00 0.41 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.24 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.09 
FIZIOTERAPEVTI 1.00 1.72 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.34 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.00 
ZOBOTEHNIKI 4.00 4.69 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 0.31 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.50 
1NG.MEDICBIOKEMIJE 0.00 3.00 
LABORATOR.TEHNIKI 4.50 3.00 
FARMACEVTI 5.00 4.00 
FARMACEVT.TEHNTKI 2.00 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCT 6.00 6.00 

A B 
ZDRAVNIKI 15.83 13.42 
ZOBOZDRAVNIKI 7.00 7.73 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 1.00 1.06 
MEDICINSKE SESTRE 14.00 12.39 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 31.50 19.77 
PSIHOLOGI 1.00 0.79 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.27 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.09 
FIZIOTERAPEVTI 3.00 1.89 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.37 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 1.40 
ZOBOTEHNIKI 7.00 6.12 
ING.RADIOLOGIJE 3.00 0.48 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 0.67 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.34 
LABORATOR.TEHNIKI 5.50 1.34 
FARMACEVTI 5.00 4.50 
FARMACEVT.TEHNIKI 3.00 - 
ŠOFERJ1-REŠEVALC1 4.00 4.00 

Občina Kamnik Občina Litija 

A B 
ZDRAVNIKI 21.00 20.20 
ZOBOZDRAVNIKI 15.00 12 JO 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 1.00 1.80 
MEDICINSKE SESTRE 15.00 14.00 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 40.00 40.00 
PSIHOLOGI 1.30 1.00 
SOCIALNI DELAVCI 1.00 1.00 
LOGOPEDI 0.00 0.50 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.20 
FIZIOTERAPEVTI 4.00 190 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.00 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 020 
ZOBOTEHNIKI 8.00 9.30 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.50 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 160 
ING.MEDIGBIOKEMIJE 0.00 5.20 
LABORATOR.TEHNIKI 9.00 5.20 
FARMACEVTI 10.00 7.14 
FARMACEVT.TEHNIKI 4.00 . 
SOFERJI-RESEVALCI 6.00 6.00 

A B 
ZDRAVNIKI 13.00 11.30 
ZOBOZDRAVNIKI 8.00 7.34 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 1.06 
MEDICINSKE SESTRE 8.00 12.80 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 25.00 18.00 
PSIHOLOGI 0.00 0.90 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.60 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.10 
FIZIOTERAPEVTI 2.00 1.88 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.38 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.50 
ZOBOTEHNIKI 5.00 5.40 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 0.60 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.70 
ING.MEDICBIOKEMUE 0.00 3.40 
LABORATOR.TEHNIKI 4.00 3.40 
FARMACEVTI 3.00 4.50 
FARMACEVT.TEHNIKI 4.00 - 
ŠOFERJI-RESEVALCI 6.50 6.50 
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Ljubljana - mesto 

A B 
ZDRAVNIKI 24530 227.80 
ZOBOZDRAVNIKI 151.70 138.40 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 25.50 19.40 
MEDICINSKE SESTRE 229.30 197.30 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 424.70 360.80 
PSIHOLOGI 8.00 15.50 
SOCIALNI DELAVCI 5.00 5.00 
LOGOPEDI 8.00 4.70 
DEFEKTOLOGI 1.20 1.60 
F1ZIOTERAPEVTI 40.00 45.20 
DELOVNI TERAPEVTI 1.00 6.70 
ING.ZOBNE PROTETIKE 52.00 32.20 
ZOBOTEHN1KI > 48.00 100.70 
ING.RADIOLOGIJE 11.00 7.00 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 7.00 14.80 
ING.MEDICBIOKEMIJE 5.00 29.60 
LABORATOR.TEHNIKI 81.00 29.60 
FARMACEVTI 109.00 80.00 
FARMACEVT.TEHNIKI 81.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 75.00 75.00 

Občina Ljubljana Bežigrad 

A B 
ZDRAVNIKI 37.50 41.30 
ZOBOZDRAVNIKI 22.70 25.30 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 6.00 3.60 
MEDICINSKE SESTRE 40.00 36.00 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 71.70 66.10 
PSIHOLOGI 2.00 2.90 
SOCIALNI DELAVCI 1.00 1.00 
LOGOPEDI 1.00 0.90 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.30 
FIZIOTERAPEVTI 8.00 8.20 
DELOVNI TERAPEVTI 1.00 1.20 
ING.ZOBNE PROTETIKE 15.00 6.00 
ZOBOTEHNIKI 5.00 18.10 
ING.RADIOLOGUE 2.00 1.10 
SPEGMEDIGBIOKEMIJE 1.00 2.70 
ING.MEDICBIOKEMIJE 0.00 5.40 
LABORATOR.TEHNIKI 14.00 5.40 
FARMACEVTI 18.00 14.00 
FARMACEVT.TEHNIKI 14.00 • 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 

Občina Ljubljana Center 

A B 
ZDRAVNIKI 37.50 36.00 
ZOBOZDRAVNIKI 32.50 18.30 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 5.00 3.20 
MEDICINSKE SESTRE 31.00 25.50 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 77.00 51.90 
PSIHOLOGI 3.00 4.00 
SOCIALNI DELAVCI 1.00 1.00 
LOGOPEDI 4.00 1.00 
DEFEKTOLOGI 0.80 0.30 
FIZIOTERAPEVTI 7.00 5.30 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.60 
ING.ZOBNE PROTETIKE 10.00 4.40 
ZOBOTEHNIKI 8.00 9.50 
ING.RADIOLOGIJE 2.00 1.50 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 2.00 2.20 
ING.MEDICBIOKEMIJE 2.00 4.40 
LABORATOR.TEHNIKI 14.00 4.40 
FARMACEVTI 51.00 7.00 
FARMACEVT.TEHNIKI 39.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 

Občina Ljubljana Moste 

A B 
ZDRAVNIKI 54.00 46.10 
ZOBOZDRAVNIKI 27.50 29.30 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 5.00 3.70 
MEDICINSKE SESTRE 49.30 41.80 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 84.00 74.80 
PSIHOLOGI 1.00 2.80 
SOCIALNI DELAVCI 1.00 1.00 
LOGOPEDI 1.00 0.90 
DEFEKTOLOGI 0.20 0.30 
FIZIOTERAPEVTI 7.00 9.70 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 1.50 
ING.ZOBNE PROTETIKE 11.00 6.90 
ZOBOTEHNIKI 6.00 22.00 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 1.30 
SPEC.MEDICBIOKEMIJE 2.00 3.00 
ING.MEDICBIOKEMIJE 2.00 6.00 
LABORATOR.TEHNIKI 15.00 6.00 
FARMACEVTI 10.00 18.00 
FARMACEVT.TEHNIKI 9.00 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 
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Občina Ljubljana Šiška 

A B 
ZDRAVNIKI 58.00 53.30 
ZOBOZDRAVNIKI 36.50 33.60 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 5.00 4.40 
MEDICINSKE SESTRE 62.50 47.50 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 98.50 86.70 
PSIHOLOGI 1.00 3.20 
SOCIALNI DELAVCI 1.00 1.00 
LOGOPEDI 1.00 0.90 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.30 
FIZIOTERAPEVTI 11.00 11.00 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 1.70 
ING.ZOBNE PROTETIKE 11.00 7.30 
ZOBOTEHNIKI 13.00 26.30 
ING. RADIOLOGIJE 4.00 1.70 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 3.50 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 7.00 
LABORATOR.TEHNIKI 24.00 7.00 
FARMACEVTI 16.00 21.00 
FARMACEVT.TEHN1KI 12.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 

Občina Ljubljana Vič-Rudnik 

A B 
ZDRAVNIKI 58.50 51.10 
ZOBOZDRAVNIKI 32.50 32.20 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 4.50 4.20 
MEDICINSKE SESTRE 46.50 46.50 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 93.50 81.30 
PSIHOLOGI 1.00 2.60 
SOCIALNI DELAVCI 1.00 1.00 
LOGOPEDI 1.00 1.00 
DEFEKTOLOGI 0.20 0.40 
FIZIOTERAPEVTI 7.00 11.00 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 1.70 
ING.ZOBNE PROTETIKE 5.00 7.60 
ZOBOTEHNIKI 16.00 24.80 
ING.RADIOLOGIJE 2.00 1.40 
SPEGMEDIC.BIOKEMUE 1.00 3.40 
ING.MEDICBIOKEMUE 1.00 6.80 
LABORATOR.TEHNIKI 14.00 6.80 
FARMACEVTI 9.00 20.00 
FARMACEVT/TEHNIKI 7.00 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 

Občina Logatec 

A B 
ZDRAVNIKI 6.40 6.23 
ZOBOZDRAVNIKI 4.20 3.88 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 0.58 
MEDICINSKE SESTRE 3.00 6.61 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 14.00 10.96 
PSIHOLOGI 0.00 0.20 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.16 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.06 
FIZIOTERAPEVTI 1.00 1.00 
DELOVNI TERAPEVTI 0.20 0.20 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.12 
ZOBOTEHNIKI 3.00 4.52 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.18 
SPEC.MEDIC.BIOKEMUE 0.00 1.00 
ING.MEDICBIOKEMUE 0.00 2.00 
LABORATOR.TEHNIKI 2.00 2.00 
FARMACEVTI 3.00 2.50 
FARMACEVT. TEHNIKI 1.00 - 
ŠOFERJ1-REŠEVALCI • • 

Občina Ribnica 

A B 
ZDRAVNIKI 9.00 8.17 
ZOBOZDRAVNIKI 7.00 5.30 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.17 0.72 
MEDICINSKE SESTRE 10.00 7.98 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 21.00 16.33 
PSIHOLOGI 0.00 0.51 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.20 
DEFEKTOLOGI 1.00 0.07 
FIZIOTERAPEVTI 2.00 136 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.27 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.37 
ZOBOTEHNIKI 5.00 4.09 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.24 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.41 
ING.MEDICBIOKEMUE 1.00 0.82 
LABORATOR.TEHNIKI 3.00 0.82 
FARMACEVTI 2.00 3.00 
FARMACEVT.TEHNIKI 3.00 
ŠOFERJI-REŠEVALC1 3.00 3.00 
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Občina Trbovlje 

A B 
ZDRAVNIKI 16.84 14.85 
ZOBOZDRAVNIKI 8.00 7.05 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 1.00 1.02 
MEDICINSKE SESTRE 14.75 12.06 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 26.64 24.16 
PSIHOLOGI 0.55 0.36 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.25 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.09 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 2.55 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.38 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 1.16 
ZOBOTEHNIKI 6.00 5.84 
ING.RADIOLOGIJE 0.18 0.40 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.78 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.56 
LABORATOR.TEHNIKI 0.00 1.56 
FARMACEVTI 7.00 4.50 
FAR MACE VT.TEHNIKI 6.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 5.00 5.00 

Občina Vrhnika 

A B 
ZDRAVNIKI 13.63 14.57 
ZOBOZDRAVNIKI 9.00 7.23 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 1.09 
MEDICINSKE SESTRE 10.00 13.08 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 22.00 12.88 
PSIHOLOGI 0.00 0.39 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 . 
LOGOPEDI 0.00 0.29 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.10 
FIZIOTERAPEVTI 3.00 1.95 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.39 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 1.86 
ZOBOTEHNIKI 5.00 8.55 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.33 
SPEC.MEDICBIOKEMUE 0.00 0.73 
ING.MEDIGBIOKEMUE 1.00 1.46 
LABORA70R.TEHNIKI 14.00 1.46 
FARMACEVTI 4.00 4.50 
FAR MACEVT.TEHN 1 KI 3.00 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI * • 

Občina Zagorje ob Savi 

A B 
ZDRAVNIKI 11.00 10.10 
ZOBOZDRAVNIKI 6.00 6.35 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 0.95 
MEDICINSKE SESTRE 10.00 9.40 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 23.00 17.40 
PSIHOLOGI 0.00 0.34 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 1.00 0.20 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.09 
FIZIOTERAPEVTI 2.00 1.70 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.34 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 1.23 
ZOBOTEHNIKI 5.00 5.10 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.29 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.50 
ING.MEDIGBIOKEMUE 0.00 1.01 
LABORATOR.TEHNIKI 4.00 1.01 
FARMACEVTI 3.00 4.00 
FARMACEVT.TEHNIKI 4.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 4.00 4.00 

ZDRAVSTVENI DOM ŠTUDENTOV 
UNIVERZE V LJUBLJANI 

A 
ZDRAVNIKI 9.00 
ZOBOZDRAVNIKI 9.00 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 
MEDICINSKE SESTRE 4.00 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 19.00 
PSIHOLOGI 0.00 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 
LOGOPEDI 0.00 
DEFEKTOLOGI 0.00 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 
ZOBOTEHNIKI 2.00 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 
SPEC.MEDIC.BIOKEMUE 0.00 
ING.MEDIGBIOKEMUE 0.00 
LABORATOR.TEHNIKI 5.00 
FARMACEVTI 1.00 
FARMACEVT.TEHNIKI 0.00 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • 
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OBMOČJE MARIBOR Občina Lenart 

A B 

ZDRAVNIKI 200 262 
ZOBOZDRAVNIKI 145 140 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 23 18 
MEDICINSKE SESTRE 166 206 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 535 440 
PSIHOLOGI 14 21 
SOCIALNI DELAVCI 1 1 
LOGOPEDI 1 4 
DEFEKTOLOGI 2 2 
FIZIOTERAPEVTI 18 44 
DELOVNI TERAPEVTI 0 7 
ING.ZOBNE PROTETIKE 13 20 
ZOBOTEHNIKI 77 103 
ING.RADIOLOGIJE 10 31 
SPEC.MEDIC.BIOKEMUE 3 19 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 19 38 
LABORATOR.TEHNIKI 38 38 
FARMACEVTI 69 84 
FARMACEVT.TEHNIKI 57 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 46 46 

Specialisti na sek. ravni Število 
Dermatolog 0.34 
Epidemiolog 0.08 
Ergoftalmolog 1.00 
Internist 0.17 
Oftalmolog 1.00 
Onkolog 0.17 
Ortoped 0.17 
Otorinolaringolog 1.00 
Psihiater 4.17 
Pulmolog 9.00 
Radiolog 0.08 

A B 

ZDRAVNIKI 8.60 14.08 
ZOBOZDRAVNIKI 5.00 7.52 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 0.99 
MEDICINSKE SESTRE 8.00 11.21 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 26.00 24.35 
PSIHOLOGI 0.00 0.98 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.26 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.10 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 2.43 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.35 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 1.43 
ZOBOTEHNIKI 3.00 5.35 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 1.51 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.70 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.39 
LABORATOR.TEHNIKI 3.00 1.39 
FARMACEVTI 2.00 4.27 
FARMACEVT.TEHNIKI 3.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCl 7.00 7.00 

Občina Maribor (skupaj za občine Maribor, 
Pesnica in Ruše) 

A B 

ZDRAVNIKI 124.99 158.47 
ZOBOZDRAVNIKI 95.00 79.55 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 19.00 9.92 
MEDICINSKE SESTRE 102.00 118.08 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 343.00 273.66 
PSIHOLOGI 9.00 13.02 
SOCIALNI DELAVCI 1.00 1.00 
LOGOPEDI 0.00 2.32 
DEFEKTOLOGI 1.00 0.84 
FIZIOTERAPEVTI 12.00 24.69 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 3.74 
ING.ZOBNE PROTETIKE 6.00 9.12 
ZOBOTEHNIKI 42.00 60.26 
ING.RADIOLOGIJE 8.00 18.50 
SPEC.MEDIC.BIOKEMUE 1.00 12.18 
ING.MEDICBIOKEMUE 17.00 24.36 
LABORATOR.TEHNIKI 20.00 2436 
FARMACEVTI 45.00 45.55 
FARMACEVT.TEHNIKI 32.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 27.00 27.00 
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Občina Ormož Občina Slovenska Bistrica 

A B 
ZDRAVNIKI 9.00 13.02 
ZOBOZDRAVNIKI 5.00 7.57 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.08 0.98 
MEDICINSKE SESTRE 6.51 11.25 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 21.08 20.21 
PSIHOLOGI 0.68 1.03 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 ■ 
LOGOPEDI 0.00 0.25 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.09 
FIZIOTERAPEVTI 2.00 2.42 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.36 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 1.44 
ZOBOTEHNIKI 5.00 5.56 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 1.53 
SPEC.MEDIC.BIOKEMUE 0.00 0.72 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 1.44 
LABORATOR.TEHN1KI 3.00 1.44 
FARMACEVTI 3.00 9.00 
FARMACEVT.TEHNIKI 3.00 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 

Občina Ptuj 

A B 
ZDRAVNIKI 36.00 52.38 
ZOBOZDRAVNIKI 26.00 29.61 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 4.34 3.83 
MEDICINSKE SESTRE 29.00 44.19 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 94.84 79.11 
PSIHOLOGI 2.00 4.14 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 1.00 0.99 
DEFEKTOLOGI 1.00 0.36 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 9.50 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 1.39 
ING.ZOBNE PROTETIKE 5.00 5.68 
ZOBOTEHNIKI 18.00 21.62 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 639 
SPEC.MEDIC.BIOKEMUE 1.00 3.50 
ING.MEDICBIOKEMIJE 1.00 7.00 
LABORATOR.TEHNIKI 7.00 7.00 
FARMACEVTI 13.00 16.90 
FAR MACE VT.TEHNIKI 13.00 . 
SOFERJI-REŠEVALCI 4.00 4.00 

A B 
ZDRAVNIKI 21.00 24.28 
ZOBOZDRAVNIKI 14.00 16.11 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 1.85 
MEDICINSKE SESTRE 20.75 21.32 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 50.05 43.17 
PSIHOLOGI 2.00 2.03 
SOCIALNI DELAVCI 0.03 - 
LOGOPEDI 0.00 0.48 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.17 
FIZIOTERAPEVTI 4.00 4.58 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.67 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 2.73 
ZOBOTEHNIKI 9.00 10.36 
ING.RADIOLOGIJE 1.50 3.05 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 1.81 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 3.62 
LABORATOR.TEHNIKI 5.00 3.62 
FARMACEVTI 6.00 8.14 
FARMACEVT.TEHNIKI 6.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 8.00 8.00 

OBMOČJE MURSKA SOBOTA 

A B 
ZDRAVNIKI 78 84 
ZOBOZDRAVNIKI 48 55 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 5 8 
MEDICINSKE SESTRE 45 81 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 198 136 
PSIHOLOGI 6 6 
SOCIALNI DELAVCI 1 1 
LOGOPEDI 4 2 
DEFEKTOLOGI 0 1 
FIZIOTERAPEVTI 0 18 
DELOVNI TERAPEVTI 0 3 
ING.ZOBNE PROTETIKE 3 7 
ZOBOTEHNIKI 28 42 
ING.RADIOLOGIJE 1 2 
SPEC.MEDIC.BIOKEM1JE 0 5 
ING.MEDICBIOKEMIJE 1 9 
LABORATOR.TEHNIKI 20 49 
FARMACEVTI 32 31.76 
FARMACEVT.TEHNIKI 31 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 24 24 

Specialisti na sek.ravni Število 
Dermatolog 1.00 
Psihiater 3.00 
Pulmolog 168 
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Občina Gornja Radgona 

A B 
ZDRAVNIKI 13.00 13.91 
ZOBOZDRAVNIKI 8.50 9.24 
ZO BOZD RAyN I KI -SPEC. 1.00 1.22 
MEDICINSKE SESTRE 7.00 14.17 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 33.00 22.67 
PSIHOLOGI 1.00 1.03 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 0.00 0.32 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.11 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 2.99 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 1.27 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 1.11 
ZOBOTEHNIKI 6.00 6.50 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.30 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.75 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.50 
LABORATOR.TEHNIKI 2.00 1.50 
FARMACEVTI 4.00 5.27 
FARMACEVT.TEHNIKI 3.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 3.00 3.00 

Občina Lendava 

A B 
ZDRAVNIKI 16.00 17.03 
ZOBOZDRAVNIKI 11.00 11.15 
ZO BOZDRA VNIKJ-SPEC. 0.00 1.45 
MEDICINSKE SESTRE 10.00 14.92 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 37.50 26.66 
PSIHOLOGI 1.00 1.14 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 1.00 0.37 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.13 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 3.54 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.52 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 133 
ZOBOTEHNIKI 6.00 8.50 
ING.RADIOLOGIJE 0.50 0.49 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.90 
ING.MEDIC.B10KEMUE 0.00 1.81 
LABORATOR.TEHNIKI 1.00 1.81 
FARMACEVTI 2.00 6.39 
FARMACEVT.TEHNIKI 4.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 5.00 5.00 

Občina Ljutomer 

A B 
ZDRAVNIKI 12.00 12.07 
ZOBOZDRAVNIKI 6.00 8.04 
ZO BOZDRA YNIKI-SPEC. 1.00 1.05 
MEDICINSKE SESTRE 5.00 11.86 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 28.00 18.90 
PSIHOLOGI 1.00 0.87 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 - 
LOGOPEDI 1.00 0.58 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.09 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 2.56 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.38 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1:00 0.95 
ZOBOTEHNIKI 4.50 6.20 
ING.RADIOLOGIJE 0.00 0.35 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.65 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.31 
LABORATOR.TEHNIKI 4.00 1.31 
FARMACEVTI 4.00 4.60 
FARMACEVT.TEHNIKI 3.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 4.00 4.00 

Občina Murska Sobota 

A B 
ZDRAVNIKI 37.00 41.28 
ZOBOZDRAVNIKI 22.50 27.01 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 3.50 3.90 
MEDICINSKE SESTRE 23.50 40.19 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 100.00 68.08 
PSIHOLOGI 3.00 2.Š8 
SOCIALNI DELAVCI 1.00 1.00 
LOGOPEDI 2.00 0.84 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.30 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 8.54 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 1.27 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 3.16 
ZOBOTEHNIKI 11.50 20.90 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 1.20 
SPECMEDICBIOKEMIJE 0.00 2.21 
ING.MEDIC.BIOKEMUE 1.00 4.43 
LABORATOR.TEHNIKI 13.50 4.43 
FARMACEVTI 22.00 15.50 
FARMACEVT.TEHNIKI 21.00 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 12.00 12.00 
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OBMOČJE RAVNE NA KOROŠKEM 

A B 
ZDRAVNIKI 43 58 
ZOBOZDRAVNIKI 31 32 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 5 4 
MEDICINSKE SESTRE 46.70 44 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 102 103 
PSIHOLOGI 4 3 
SOCIALNI DELAVCI 0 0 
LOGOPEDI 2 1 
DEFEKTOLOGI 0 0 
FIZIOTERAPEVTI 7 10 
DELOVNI TERAPEVTI 0 0 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1 3 
ZOBOTEHNIKI 24 22 
ING.RADIOLOGIJE 2 6 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0 3 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 3 6 
LABORATOR.TEHNIKI 15 6 
FARMACEVTI 20 18 
FAR MACE VT.TEHNIKI 12 - 
ŠOFERJI-REŠEVALCI 17 17 

Specialisti na sek.ravni Število 
Oftalmolog 2.00 
Pulmolog 1.60 
Psihiater 1.00 
Radiolog 1.00 

Občina Dravograd 

A B 
ZDRAVNIKI 4.50 6.65 
ZOBOZDRAVNIKI 3.80 3.68 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 1.00 0.45 
MEDICINSKE SESTRE 5.70 5.11 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 9.80 13.90 
PSIHOLOGI 0.00 0.37 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 . 
LOGOPEDI 0.00 0.12 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.00 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 0.86 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.00 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.42 
ZOBOTEHNIKI 2.00 2.63 
ING.RADIOLOGIJE 0.50 0.16 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 8.00 0.32 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 0.64 
LABORATOR.TEHNIKI 1.00 0.64 
FARMACEVTI 1.00 2.10 
FARMACEVT.TEHNIKI 1.00 . 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 

Občina Radlje ob Dravi 

A B 
ZDRAVNIKI 9.30 13.77 
ZOBOZDRAVNIKI 8.00 7.36 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 0.99 
MEDICINSKE SESTRE 9.00 10.05 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 22.20 22.86 
PSIHOLOGI 0.00 0.63 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 O.OO 
LOGOPEDI 0.50 0.25 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.00 
FIZIOTERAPEVTI 2.00 2.38 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.00 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.00 0.95 
ZOBOTEHNIKI 5.00 5.27 
ING.RADIOLOGIJE 0.30 0.32 
SPEC.MEDICBIOKEMIJE 0.00 0.58 
ING.MEDICBIOKEMUE 1.00 1.16 
LABORATOR.TEHNIKI 3.00 1.16 
FARMACEVTI 5.00 4.14 
FARMACEVT.TEHNIKI 2.00 _ 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 

Občina Slovenj Gradec 

A B 
ZDRAVNIKI 11.10 16.48 
ZOBOZDRAVNIKI 8.00 9.08 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 2.50 1.20 
MEDICINSKE SESTRE 9.00 12.61 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 27.00 26.56 
PSIHOLOGI 1.00 0.84 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 0.00 
LOGOPEDI 1.00 0.33 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.00 
FIZIOTERAPEVTI 0.00 2.97 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.00 
ING.ZOBNE PROTETIKE 0.50 0.60 
ZOBOTEHNIKI 8.00 6.10 
ING.RADIOLOGIJE 0.60 0.40 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.82 
ING.MEDICBIOKEMUE 0.00 1.65 
LABORATOR.TEHNIKI 4.00 1.65 
FARMACEVTI 6.00 5.16 
FARMACEVT.TEHNIKI 4.00 
ŠOFERJI-REŠEVALCI • • 
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Občina Ravne na Koroškem 

A B 
ZDRAVNIKI 17.70 20.63 
ZOBOZDRAVNIKI 11.00 11.59 
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 2.00 1.49 
MEDICINSKE SESTRE 19.00 16.00 
ZDRAVSTVENI TEHNIKI 41.00 38.31 
PSIHOLOGI 3.00 1.15 
SOCIALNI DELAVCI 0.00 0.00 
LOGOPEDI 1.00 0.38 
DEFEKTOLOGI 0.00 0.00 
F1ZIOTERAPEVTT 5.00 3.72 
DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.00 
ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 1.37 
ZOBOTEHNIKI 9.00 8.44 
ING.RADIOLOGIJE 1.00 0.52 
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 1.10 
ING.MEDIC.BIOKEMIJE 1.00 2.20 
LABORATOR.TEHNIKI 7.00 

O
 

<N 
r i 

FARMACEVTI 6.00 6.66 
FAR MACE VT.TEHNIKI 5.00 _ 
SOFERJI-REŠEVALCI 17.00 17.00 

II. MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA 
SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI 

A. AMBULANTNA SPECIALISTIČNA DEJAVNOST 

Izhodišča 

Mreža zajema vse možne lokacije specialističnih ambulant: 

- v bolnišnicah 
- v osnovni zdravstveni dejavnosti, 
- zasebne (s koncesijo), 
- v naravnih zdraviliščih (s koncesijo). 

Vse ekipe se med seboj številčno dopolnjujejo v celoto. 

Stanja zaposlenih v območjih in državi ne prikazujemo, ker 
izhaja iz evidentiranih ur v specialističnih ambulantah in ne iz 
specialistov, sočasno pa ni moč natančno razmejiti dela 
v specialistični ambulanti in na bolniškem oddelku. Le 
podatki o specialističnih ekipah s polnim delovnim časom 
v osnovni zdravstveni dejavnosti in zasebnikih so točni, njihov 
delež med vsemi pa je majhen. 

V pediatriji in ginekologiji s porodništvom specialistične 
ekipe dopolnjujejo dispanzerske zmogljivosti na primarni 
ravni, zato jih prikazujemo za vsako območje v opombi pod 
preglednico. Del teh ekip je namenjen specialistični dejavno- 
sti na sekundarni in terciarni ravni. 

Odstotek uresničenih kadrovskih standardov bo v tej dejavno- 
sti do leta 2000 višji kot v drugih zdravstvenih dejavnostih, če 
bo uresničeno načrtovano zmanjševanje bolnišničnega 
zdravljenja. V ambulantni specialistični dejavnosti se prizna 
število zaposlenih največ do uresničenega ciljnega stan- 
darda. Višek prikazanih specialistov (nad ciljnim standardom) 
se prenese na delo na bolniškem oddelku. 

Če se ugotovi, da s specialističnimi ekipami po ciljnem stan- 
dardu ni moč izpeljati dogovorjenega programa ZV v posa- 
mezni stroki, se začne postopek za spremembo kadrovskega 
standarda. 

Med območji se izpelje uskladitev zaradi prekrivanja mreže 
ambulantne specialistične dejavnosti glede na dejansko gra- 
vitacijo prebivalcev. 

Izračun potrebnega števila specialističnih ekip je prikazan po 
območjih. Za vsako ekipo so predvidena tolikšna sredstva za 
nezdravstvene delavce, da bi jih lahko zaposlili 20%, izračuna- 
nih iz vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev v ekipi. 

Mrežo na tej ravni zdravstvene dejavnosti bo moč uresničiti s: 

- prehajanjem specialistov iz bolnišnične dejavnosti, tudi 
v podaljšanem delovnem času v domačem zavodu, drugem 
zavodu in pri zasebnikih, 
- specialisti, zaposlenimi v zdravstvenih domovih, 
- z odpiranjem novih zasebnih specialističnih ambulant 
s koncesijo, 
- normalnim odobravanjem in uresničevanjem specializacij 
v vseh strokah, kar je neposredno odvisno od ustreznega 
načina financiranja. 

Ambulantna specialistična dejavnost po območjih 

SLOVENIJA 

Stroka Min. stand. Ciljni stand. 
Interna medicina (1) 57 74 
Kirurgija z urologijo (2) 67 100 
Pulmologija (3) 33 67 
Infektologija 7 10 
Dermatovenerologija 14 25 
Otorinolaringologija (4) 25 33 
Oftalmologija 36 80 
NevTologija 18 27 
Psihiatrija (5) 29 49 
Ortopedija 29 40 
Onkologija 8 13 
Rehabilitacija 11 25 
Radiologija ^6) 45 67 
Stomatološka protetika 25 42 
Ustne in zobne bolezni 21 33 
Oralna kirurgija 13 20 
Pedontologija 17 50 
Ortodontija 34 55 

(1) Vključene vse subspecialnosti, vključno s svetovalnico za 
diabetes. 
(2) Vključno z vsemi subspecialnostmi; zaradi, večjih potreb 
travmatologije je upoštevan ciljni standard. 30% ekip je urolo- 
ških. 
(3) Skupaj dispanzerji in ambulante v bolnišnicah. 
(4) Vključno z avdiologijo. 
(5) Samo za odrasle; pedopsihiatrija na primarni ravni. 
(6) Samo za izvenbolnišnično radiologijo. 

Opomba: V bolnišnicah so opravili za zunanje bolnike v speci- 
alističnih ambulantah dela za 31,3 ginekologov in 17,9 pedia- 
trov. 

poročevalec, št. 15 90 



CELJE (1) 

Široka Mir., stand. Ciljni stand. 
Interna medicina 8.8 11.5 
Kirurgija z urologijo 10.0 15.0 
Pulmologija (2) 5.0 10.0 
Infektologija 1.0 1.5 
Dermatovenerologija 2.2 3.5 
Otorinolaringologija 4.0 5.3 
Oftalmologija 5.5 12.0 
Nevrologija 2.7 4.0 
Psihiatrija 6.0 7.5 
Ortopedija 4.3 6.0 
Onkologija (3) 1.2 2.0 
Rehabilitacija 1.7 3.7 
Radiologija 6.7 10.0 

KOPER 

Stroka Min. stand. Ciljni stand. 

Interna medicina 5.6 7.3 
Kirurgija z urologijo 6.6 9.8 
Pulmologija (1) 3.3 6.5 
Infektologija (2) 0.6 0.9 
Dermatovenerologija 1.4 2.4 
Otorinolaringologija 3.0 4.3 
Oftalmologija 3.6 7.9 
Nevrologija 1.8 2.6 
Psihiatrija 3.0 4.7 
Ortopedija 2.8 3.9 
Onkologija (2) 0.7 1.2 
Rehabilitacija (3) 1.0 2.4 
Radiologija 4.5 6.6 

(1) Vključno z Brežicami, Mozirjem, Sevnico in Velenjem; 
Posavje je prikazano posebej, vendar kot del celjskega oz. 
novomeškega območja. 
(2) Samo v dispanzerjih; ostala pulmologija se uredi skupaj 
s Topolšico, odvisno od strokovne opredelitve pulmoloških 
zmogljivosti v območju. 
(3) V Ljubljani in Mariboru 

Opomba: V bolnišnici so opravili za zunanje bolnike dela za 
3,5 ginekologa in 3,1 pediatra. 

NOVA GORICA 

(1) Na Obali doslej le v ZD, odslej v povezavi s SB Izola. 
(2) V Ljubljani. 

Opomba; V bolnišnici so opravili za zunanje bolnike dela za 
0,9 ginekologa in 0,3 pediatra. 

Stroka Min. stand. Ciljni stand. 

Interna medicina 3.0 4.0 
Kirurgija z urologijo 3.4 5.3 
Pulmologija (1) 1.7 3.5 
Infektologija (2) 0.3 0.5 
Dermatovenerologija 0.7 1.3 
Otorinolaringologija 1.3 1.7 
Oftalmologija 1.9 4.2 
Nevrologija 0.9 1.4 
Psihiatrija 1.6 2.5 
Ortopedija U 2.0 
Onkologija (2) 0.4 0.7 
Rehabilitacija 0J 1.3 
Radiologija 2.4 3.5 

KRANJ 

Stroka Min. stand. Ciljni stand. 

Intema medicina 4.0 5.0 
Kirurgija z urologijo 4.6 7.0 
Pulmologija (1) 2.3 4.5 
Infektologija (2) 0.4 0.6 
Dermatovenerologija 1.0 1.7 
Otorinolaringologija 1.7 2.3 
Oftalmologija 2.5 5.5 
Nevrologija 1.2 1.8 
Psihiatrija 2.0 3.3 
Ortopedija 1.9 2.7 
Onkologija (2) 0.5 0.8 
Rehabilitacija 0.7 1.7 
Radiologija 3.1 4.6 

(1) Doslej le v ZD, odslej v povezavi z bolnišnico. 
(2) V Ljubljani. 

Opomba; V bolnišnici so opravili za zunanje bolnike dela za 
2,1 ginekologa in 0,7 pediatra. 

(1) Od tega ena ekipa na Golniku. 
(2) V Ljubljani. 
(3) V zadnjem letu specializacije. 

Opomba: V bolnišnicah so opravili dela za zunanje bolnike za 
4,5 ginekologa in 0,8 pediatra. 
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LJUBLJANA (1) 

Stroka Min. stand. Ciljni stand. 
Interna medicina 17.3 22.4 
Kirurgija z urologijo 20.4 30.2 
Pulmologija 10.0 20.0 
Infektologija _ 2.1 3.0 
Dermatovenerologija 4.2 7.5 
Otorinolaringologija 7.5 10.0 
Oftalmologija 11.0 24.2 
Nevrologa 5.4 8.0 
Psihiatrija 9.0 14.6 
Ortopedija 8.6 12.0 
Onkologija 2.4 3.8 
Rehabilitacija 3.2 7.5 
Radiologija 13.8 20.3 

(1) V večini strok je število ekip (iz ur) večje kot bi območju 
pripadalo po številu prebivalcev. Vzrok za stanje je v oskrbi 
bolnikov iz območij, ki nimajo ustrezne ambulantne speciali- 
stične službe, in za potrebe terciarne ravni zdravstvene dejav- 
nosti. 

Opomba: Na klinikah KC Ljubljana so opravili za zunanje 
bolnike dela za 9,2 ginekologa in 7,3 pediatra. 

MARIBOR 

Stroka Min. stand. Ciljni stand. 
Interna medicina 9.5 12.2 
Kirurgija z urologijo 11.0 16.5 
Pulmologija 5.6 11.0 
Infektologija 1.0 1.6 
Dermatovenerologija 2.3 4.0 
Otorinolaringologija 4.0 5.6 
Oftalmologija 6.0 13.2 
Nevrologi j a 3.0 4.4 
Psihiatrija (1) 5.0 8.0 
Ortopedija 4.7 6.5 
Onkologija 1.3 2.0 
Rehabilitacija 1.8 4.0 
Radiologija 7.5 11.0 

(1) V mreži dodati del zmogljivosti za potrebe Koroške. 

Opomba: V bolnišnicah so opravili za zunanje bolnike dela za 
8 ginekologov in 2,5 pediatrov. 

MURSKA SOBOTA 

Stroka Min. stand. I Ciljni stand. 
Interna medicina 3.7 4.9 
Kirurgija z urologijo 4.4 6.6 
Pulmologija 2.2 4.4 
Infektologija (1) 0.4 0.6 
Dermatovenerologija 0.9 1.6 
Otorinolaringologija 1.6 2.2 
Oftalmologija 2.4 5.3 
Nevrologija 1.2 1.8 
Psihiatrija 1.9 3.1 
Ortopedija 1.8 2.6 
Onkologija 0.5 0.8 
Rehabilitacija 0.7 1.6 
Radiologija 2.9 4.4 

(1) Potrebno je preseganje ciljnega standarda po dogovoru 
s stroko. 

Opomba: V bolnišnici so opravili za zunanje bolnike dela za 
1 ginekologa in 0,5 pediatra. 

NOVO MESTO (1) 

Stroka Min. stand. Ciljni stand. 
Intema medicina 3.7 4.8 
Kirurgija z urologijo 4.6 6.7 
Pulmologija 2.3 4.5 
Infektologija 0.4 0.6 
Dermatovenerologija 1.0 1.7 
Otorinolaringologija 1.7 2.3 
Oftalmologija 2.5 5.4 
Nevrologija 1.2 1.8 
Psihiatrija (2) 2.0 3.2 
Ortopedija 2.0 17 
Onkologija (3) 0.5 0.8 
Rehabilitacija 0.7 1.7 
Radiologija 3.0 4.6 

(1) Vključno za prebivalce občine Krško; mreža za Posavje je 
prikazana posebej, vendar kot del celjskega oz. novomeškega 
območja. 
(2) Doslej deloma v Ljubljani. 
(3) V Ljubljani. 

Opomba: V bolnišnici so opravili za zunanje bolnike dela za 
0,6 ginekologa in 1,1 pediatra. 
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RAVNE (1) 

Stroka Min. stand. Ciljni stand. 
Interna medicina 2.1 2.7 
Kirurgija z urologijo 2.5 3.7 
Pulmologija 1.3 2.5 
Infektologija (Z) 0.3 0.4 
Dermatovenerologija 0.5 0.9 
Otorinolaringologija 1.1 1.5 
Oftalmologija 1.4 3.0 
Nevrologija 0.7 1.0 
Psihiatrija 1.1 1.8 
Ortopedija 1.1 1.5 
Onkologija 0.3 0.5 
Rehabilitacija 0.4 0.9 
Radiologija 1.7 2.5 

(1) (Brez Mozirja in Velenja 
(2) V Celju in Mariboru. 

Opomba: V bolnišnici so opravili za zunanje bolnike dela za 
1,5 ginekologa in 1,6 pediatra. 

Posebej prikazujemo novo območje Posavje (Krško) za 
občine Brežice, Krško in Sevnico. Naštete občine so vklju- 
čene v območji Celje oziroma Novo mesto. Ko bo območje 
v celoti zaživelo, bo treba prenesti del načrtovanih zmogljivo- 
sti nanj. 

POSAVJE 

Stroka Min. stand. Ciljni stand. 
Interna medicina 2.1 2.7 
Kirurgija z urologijo 2.4 3.6 
Pulraologija 1.2 2.4 
Infektologija (2) 0.2 0.4 
Dermatovenerologija 0.5 0.9 
Otorinolaringologija 1.0 1.2 
Oftalmologija 1.3 2.9 
Nevrologija 0.7 1.0 
Psihiatrija 1.1 1.8 
Ortopedija 1.0 1.5 
Onkologija 0.3 0.5 
Rehabilitacija 0.4 0.9 
Radiologija 1.6 2.4 

Sedaj so te specialistične ekipe vključene v celjsko in novo- 
meško območje, so pa načrtovane za iste prebivalce in v ena- 
kem številu, kot bi bile v primeru prenosa na novo posavsko 
območje. 

B. BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

Načrtovane zmogljivosti posameznih strok 

Načrtujemo samo zmogljivosti za uresničevanje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. V bolnišnicah imajo lahko večje 
število postelj in osebja, vendar na račun drugih plačnikov. 

Potrebne zmogljivosti posameznih strok smo določili iz stan- 
dardov preskrbljenosti s kadri, ki jih je sprejel Zdravstveni svet 
(ZS) Republike Slovenije 3. 3. 1993 in so objavljeni v prilogah 
plana zdravstvenega varstva (ZV) (1). Število prebivalcev je 
načrtovano v planu ZV. Podatke o obstoječem stanju bolniš- 
nične dejavnosti smo zajeli v Zdravstvenem statističnem leto- 
pisu Slovenije 1993 (2). V tabeli 1 so prikazane razlike med 
sedanjim in načrtovanim stanjem po medicinskih strokah. 

Tabela: 1: Primerjava števila postelj po strokah: stanje 
v letu 1993 in načrtovano do leta 2000» 

Stroke Število 
prika- 
zanih 
postelj 

1993 

Zasede- 
nih 

postelj7 

1993 

Na 
1000 
preb. 
1993 

Število 
postelj 
2000 

Postelj 
na 

1000 
preh. 

Razlika 
V 

številu® 

Razliki 
v Te 

11535 10930 5.77 10908 5.46 ■4,11 -5.44 
lnterna-pulmoJogija 2474 2491 1.25 2305 1.16 -169 -6.83 
Kirurgija* 2394 2270 1.14 2194 1.09 -200 -8.35 
Ginekoiogijaporodniitvo 1419 1361 0.68 1361 0.68 -58 -4 09 
Pediatrija 833 613 0.31 798 0.40,u -35 -4.20 
Infektologija 311 300 0.15 283 0.14 -28 -9 00 
Dermatovenerologija 262 255 0.131 260 0.13 _■> -0.76 
Otormolanntologiia 333 2S4 O.U 310 0.15 -"''i -6.91 
Oftalmologija 295 238 0.12 289 0.14 -6 2.03 
Nevrologija'1 313 323 0.16 292 0.15 -20 -6.41 
Psihiatrija 1614 1610 0.81 1614 0.81 0 0.00 
Ortopedija 557 5!9 0.26 514 0.26 •43 -7.72 
Onkologija 365 346 0.17 339 0.17 -26 -7.12 
Rehabilitacija12 200 189 0.10 180 0.09 -20 -1000 

165 132 0.07 169 0.081 +4 + 142 

6 Uresničitev v interni medicini-pulmologiji bo možna samo 
ob sočasnem povečanju obsega zdravljenja 
v socialnih zavodih in zdravljenja na domu. V kirurgiji pa bo 
možna uresničitev z zagotovljenimi 
možnostmi za skrajševanje PTZ. 
7 Skupno število BOD v stroki delimo z možnim številom BOD 
na posteljo na leto (pri 85% zasedenosti 310 BOD). 
8 Razlika med zasedenimi v letu 1993 in načrtovanimi 2000. 
9 Skupaj s 47 posteljami za maksilofacialno kirurgijo. 
10 Na vse prebivalce zaradi lažjega izračunavanja. 
11 Znižanje neko kot v internistiki. 
12 Samo Inštitut za rehabilitacijo. 
13 Zavod v Šentvidu pri Stični in oddelek SB Šempeter v Stari 
gori. 

- skrajšanje poprečnega trajanja zdravljenja (PTZ), ki je 
v večini strok pomembno daljše kot v razvitih zahodnoevrop- 
skih državah, tudi z dosledno predoperativno pripravo bolni- 
kov pri osebnem zdravniku ali v specialistični ambulanti, 

- ukinjanje meja med sorodnimi oddelki v isti bolnišnici 
(interni, pulmološki, infektološki, nevrološki, dermatovenero- 
loški; 

- krepitev osnovne zdravstvene dejavnosti, predvsem 
splošne oziroma družinske medicine in nege bolnika na 
domu, kar bo omogočilo pravočasno odpuščanje bolnikov iz 
bolnišnic, 

- približanju stopnje hospitalizacije (SH) slovenskemu 
poprečju zaradi velikih odstopanj med območji v isti stroki; 
pri izračunu sorodne stroke združujemo, če v območni bolniš- 
nici ni odgovarjajočega oddelka, 

- upoštevaje »normalne« oziroma dogovorjene zasedenosti 
postelj, ki jo je za posamezno stroko sprejel ZS; podatek je 
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zgolj teoretičen in se uporablja samo za štartno oblikovanje 
zmogljivosti, kasneje pa le, če se ugotavlja stalno relativno 
nizek delež zasedenih postelj; upoštevajo se naslednje vred- 
nosti: ginekologija s porodništvom, pediatrija in infektologija 
80 do 83%, druge stroke 85%, razen psihiatrije, kjer je zaradi 
PTZ zasedenost najmanj 90%, 

- organiziranje alternativnih zmogljivosti (na primer hospic, 
nursing home) v neposredni bližini bolnišnice (ali preusmeri- 
tev opuščenega dela bolnišnice v ta namen) za namestitev 
tistih bolnikov, pri katerih diagnostična obravnava, poopera- 
tivna nega, zdravljenje ali rehabilitacija niso vezane na nujno 
hospitalizacijo, kar pride v poštev predvsem v onkologiji, 
internistiki in nevrologiji; predvideva se oblikovanje dnevnih 
bolnišnic, kar je možno v strokah z dolgim poprečnim traja- 
njem zdravljenja, na primer v psihiatriji in dermatovenerolo- 
gi)'. 

- omogočanje premestitve bolnikov z nujno potrebno nego, 
ki je še ni moč izvajati doma, v socialne zavode. 

Načrtovane racionalizacije so samo možne, saj bo morebitno 
uresničevanje odvisno od medsebojnega dogovora in 
soglasja treh partnerjev: posameznih strok, ki jih spremembe 
zadevajo, Ministrstva za zdravstvo in Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 

Določanje zmogljivosti posameznih bolnišnic v letu 2000 
izhaja iz zmogljivosti posameznih strok in temelji na nasled- 
njih izhodiščih: 

1. število prebivalcev v območju, ki ga pokriva bolnišnica, 
2. število zdravljenih in njihovih oskrbnih dni iz drugih obmo- 
čij, v katerih nimajo zadevnih medicinskih oddelkov, 
3. upoštevanje korekcijskega količnika za delež starih 65 in 
več let v območju, ki ga bolnišnica pokriva, za naslednje 
stroke: travmatologija, ortopedija, interna medicina, pulmolo- 
gija, nevrologija, 
4. upoštevanje vpliva povezanosti sorodnih oddelkov, kar bo 
omogočilo bistveno boljšo izkoriščenost posteljnih zmoglji- 
vosti. 

Ocenjujemo, da se bo dejanska gravitacija, ki se je pričela 
spreminjati z novim zakonom o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, ki je odpravil medobčinske ozi- 
roma območne meje, ustalila šele po letu 1994. Zato se bodo 
spremembe v dejanski gravitaciji bolnikov v prihodnjih letih 
umirjale in bodo potrebne zmogljivosti posameznih bolnišnic 
postale stabilne. Ocenjujemo, da se nove zmogljivosti ne 
bodo bistveno razlikovale od sedaj načrtovanih. Računati pa 
moramo tudi na možnost popravkov načrtovanih zmogljivosti 
do leta 2000. 

Upoštevanje povezanosti sorodnih oddelkov pomeni, da se 
enako število postelj, kot se jih prišteje »matični« bolnišnici, 
sočasno odšteje bolnišnici, v kateri so bile sicer načrtovane. 
S tem ciljem združujemo zmogljivosti interne medicine in 
pulmologije, s čemer stroka soglaša. 

Meje med oddelki sorodnih strok se lahko odpravljajo, 
s čemer lahko bolnišnica spreminja namembnost posameznih 
postelj, mora pa upoštevati pogoj, da s tem ukrepom ne 
povzroči pošiljanja bolnikov iz območja, ki ga bolnišnica 
pokriva, na ustrezni oddelek druge bolnišnice. Prav tako 
lahko bolnišnica zaradi spremenjene dejanske gravitacije bol- 
nikov preusmeri do 10% postelj tistih oddelkov, na katere se 
priliv zmanjšuje, na oddelke, kjer je pritisk bolnikov povečan. 
S tem ukrepom se zmogljivosti bolnišnice ne spremenijo, le 
zmogljivosti posameznih oddelkov se prilagodijo dejanskim 
potrebam. Večje možnosti za povezovanje imajo sorodni 
oddelki, na primer interni s pulmološkim, infektološkim, der- 
matovenerološkim in nevrološkim, kirurški z ortopedskim, 
otorinolaringološkim in oftalmološkim. Znotraj kliničnega 
centra se bodo dogovorili za morebitne spremembe zmoglji- 
vosti med posameznimi klinikami. Opisani ukrep ne pomeni 
ukinitve oddelka: to se lahko zgodi samo na način, ki je 
predviden v planu ZV. 

Razporeditev postelj po posameznih oddelkih oziroma bolniš- 
nicah v stroki sprejme Ministrstvo na predlog Razširjenega 
strokovnega kolegija. 

V nadaljevanju prikazujemo kazalce o bolnišničnem zdravlje- 
nju po posameznih strokah v letu 1993 in nekatere dogovor- 
jene usmeritve za posamezne zavode do leta 2000. 

1. Interna medicina 

SH je 25.67 (Ravne 36.33, U 19.62) Število bolniških oskrbnih 
dni (BOD) na 1000 prebivalcev 290.04 (U 231.49, GO 362.79), 
PTZ je 11.23. Zasedenost postelj je 84.9%. 

Načrtovano število postelj naj bi dosegli že z zmanjšanjem SH 
v Novi Gorici in na Koroškem ter s skrajšanjem PTZ od 11.78 
na 11.15. Vsi drugi ukrepi bodo omogočili sprejemanje več- 
jega števila bolnikov ob staranju populacije. Pri izračunu 
upoštevamo tudi korekcijo glede na delež starejših prebival- 
cev. Zmogljivost internega oddelka v Topolšici se določi 
v povezavi z zmogljivostjo oddelka v Slovenj Gradcu na pod- 
lagi sklepa Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) interni- 
stičnih strok. 

1.A Pulmologija 

Zmogljivosti za pulmologijo je treba določati skupaj z interno 
medicino. SH je 5.52 (KP 7.97, GO 3.36). BOD/1000 je 95.04 
(Ravne 191.08, Go 59.80). PTZ je 17,21 dni (Golnik 14.7, 
Topolšica 21.7). Zasedenost postelj je 79.2%. 

Ob zmanjšanju vseh posteljnih zmogljivosti je možno v pove- 
zavi z internim oddelkom preseliti po 20 postelj za diagno- 
stiko in zdravljenje akutnih pljučnih bolnikov iz Sežane v Izolo 
in v Šempeter. S tem se namembnost bolnišnice Sežana 
preusmeri v obravnavo kroničnih pljučnih bolnikov in more- 
bitno speleoterapijo. Namembnost pulmološkega oddelka 
v Topolšici se v tem srednjeročnem obdobju ne spreminja, ker 
ni ustreznih zmogljivosti v SB Celje in SB Slovenj Gradec. 

Tesnejša povezava internih in pulmoloških oddelkov ne 
pomeni zmanjševanja števila specialistov pulmologov v bol- 
nišnicah. 

Pri izračunu upoštevamo korekcijo glede deleža starejših 
prebivalcev. 

2. Kirurgija 

SH je 39.62 (LJ 31.31, NM 53.72), BOD/1000 je 341.43 (U 
283.00, NM 411.4793), PTZ je 8.62 (U 9.03). Zasedenost 
postelj je 80.9%. 

Vključuje vse kirurške stroke: delitev na posamezne special- 
nosti se opravi znotraj bolnišnice. V KC v Ljubljani je prištetih 
tudi 47 postelj za maksilofacialno kirurgijo. 

Pri izračunu upoštevamo korekcijo glede na delež starejših 
prebivalcev. 

3. Ginekologija in porodništvo 

SH je 32.53 (GO 26.30, KR 35.91), BOD/1000 je 204.23 (LJ 
153.13, MB 292.50), PTZ je 6.28. Zasedenost postelj je 79.6%. 

Po oceni in izkušnjah je za ginekologijo namenjenih 40% 
postelj, za porodništvo pa 60%, od teh polovico za ogroženo 
nosečnost in druga polovica za porodnice. Posteljice za novo- 
rojence so nedeljiva celota porodne postelje. 

Možen je prenos zmogljivosti porodniškega oddelka iz SB 
Brežice v SB Novo mesto po zaključeni investiciji v Novem 
mestu, glede na sklep RSK za ginekologijo in perinatologijo. 
Če bi se priliv pacientk v porodnišnico Postojna zmanjšal 
z obalnega, novogoriškega in ljubljanskega območja, se bodo 
zmogljivosti ginekološko-porodniških oddelkov v naštetih 
območjih ustrezno povečali, del dejavnosti v Postojni pa 
preusmeril v druge programe. Teoretično pride v poštev zdru- 
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ževanje obeh oddelkov na Gorenjskem na eni lokaciji. Jeseni- 
ška varianta je manj ugodna, ker bi se število postelj povečalo 
preko prostorskih možnosti. Poleg tega bi se povečal pritisk 
na ljubljanski oddelek. V mreži združevanja jeseniškega in 
kranjskega oddelka še ne načrtujemo. 

4. Pediatrija 

SH je 12.90 (KP 10.62, MB 15.38), BOD/1000 je 99.71 (U 74.16, 
MB 129.52), PTZ je 7.80 in je visoko nad evropskimi državami. 
Zasedenost postelj je 67.6%. 

Odprto je vprašanje zmogljivosti otroškega oddelka v Breži- 
cah in Novem mestu. Iz Sevnice se je zdravilo v Brežicah le 
11% otrok, drugi v Novem mestu in Celju. V Novem mestu se 
je zdravilo le 21% otrok iz Krškega. Zato je smotrno vsklajeno 
določanje števila postelj za obe bolnišnici. Zmogljivosti načr- 
tovanega otroškega oddelka kirurških strok se bodo pridobile 
na račun posameznih kirurških strok in standardnega otro- 
škega oddelka. Postelje za matere niso vštete, ker gre za 
nadstandarni program. 

5. Infektologija 

Zmogljivosti infektologije je treba določati skupaj z internim 
oddelkom, saj je več kot polovico obravnavanih bolnikov 
z internističnega področja. SH je 5.08 (GO 0.53, MS 13 72) 
Bod/1000 je 43.41 (GO 6.77, MS 91.22). PTZ je 8.52 (KC 8.5, 
NM 9.6). Zasedenost postelj je 76.1%. 

Polovica zmogljivosti je namenjena zdravljenju otrok, polo- 
vica pa odraslih bolnikov. 

V Murski Soboti potrebujejo zaradi znanih razlogov večji 
delež postelj za infektologijo kot v drugih območjih. 

6. Dermatovenerologija 

SH je 1.92 (GO 0.81, NM 2.54), BOD/1000 je 39.61 (MS 17.40, 
LJ 48.09). PTZ je 20.63. Zasedenost postelj je 82.4%. Zaradi 
različnih kazalcev sklepamo na zdravljenje na drugih oddel- 
kih, predvsem na internem in pediatričnem, zato je povezava 
med temi oddelki pričakovana. V tej stroki še ni organiziranih 
dnevnih oddelkov, čeprav pridejo v poštev. 

7. Otorinolaringologija 

Kjer nimajo matičnega oddelka, se zdravi del bolnikov na 
kirurškem oddelku. SH je 6.51 (KR 2.51, GO 9.59, LJ 4.74). 
BOD/1000 je 43.84 (KR 15.51, MS 69.67, U 23.30) PTZ je 6.7. 
Zasedenost postelj je 71.75%. 

V Kliničnem centru potrebujejo po izračunih 128 postelj, 
imajo pa jih le 104, ki jih tudi v mreži načrtujemo. Če bo stroka 
zaradi dejanskih potreb začela postopek za večanje zmoglji- 
vosti, se bo nove potrebe upoštevalo pri investiciji v poveča- 
nje zmogljivosti klinike za največ 24 postelj. 

Bolniki iz koprskega območja »bežijo« v Šempeter in Ljub- 
ljano. Leta 1993 so v Izoli napolnili s svojimi bolniki le še 14.7 
postelje. Če se stanje ne bo popravilo, bo oddelek »odmrl«, 
čeprav tega v mreži še ne načrtujemo. 

8. Oftalmologija 

SH je 4.00 (KR 3.32, GO 6.29, U 3.67). BOD/1000 je 36.70 (KR 
31.20, KP 55.27, LJ 33.32). PTZ je 9.18. Zasednost postelj je 
67.8%. 

V Novem mestu načrtujemo 25 postelj za bolnike iz drugih 
območij. Če bo priliv zaradi kadrovskih sprememb uplahnil, 
se bo moralo povečati število postelj v Ljubljani. Celju in Izoli. 

9. Nevrologija 

Zmogljivosti se določajo skupaj z internistiko, saj ugotav- 
ljamo medsebojno odvisnost obeh oddelkov. SH je 2.99 (GO 
0,57, NM 5.47, U 2.86) BOD/1000 je 49.66 (GO 9.66, NM 71.30). 
PTZ je 16.6 (KP 11.88, MB 19.71, U 19.02). Zasedenost postelj 
je 86.5%. Na novomeški oddelek sprejemajo tudi psihiatrične 
bolnike. 

Pri izračunu upoštevamo delež starejših prebivalcev. 

10. Psihiatrija 

SH je 4.71 (NM 2.30, KR 6.39, U 5.38). BOD/1000 je 266.31 (NM 
190.67, GO 429.77) PTZ je 56.53, brez ljubljanske klinike 55.34. 
Zasedenost postelj je bila 1993. leta 91.07%. 

Zaradi odnosa do te stroke v preteklosti števila postelj ne 
znižujemo. Število bolnišnic ostane nespremenjeno. V stro- 
kovnih osnovah za pripravo plana je sicer nakazana možnost, 
da se ustanovi psihiatrični oddelek v Novem mestu. Imel bi 
največ 100 postelj. Glede na bližino Ljubljane, kjer bi morali 
število postelj zmanjšati za 100. dolenjskega oddelka ne načr- 
tujemo v mreži javne zdravstvene službe. V postopku je prese- 
litev mariborskega oddelka v mesto, kar je smotrno zaradi 
izboljšanja delovnih pogojev, delovanja in upravljanja. 
Z izgradnjo oddelka se skupno število psihiatričnih postelj 
v mreži javne zdravstvene službe v Sloveniji ne spremeni. 
Število postelj mariborskega oddelka določi RSK za psihia- 
trijo. 

11. Ortopedija 

SH je 6.32 (MS 3.55, KP 14.13, U 7.45), BOD/1000 je 80.14 (MS 
49.30, KP 156.60, U 93.60), PTZ je 12.69 dni (CE 10.3, Valdol- 
tra 12.5, Ljubljana 12.8). Zasedenost postelj je bila 1993. leta 
78.42%. 

V Valdoltri je predvideno zmanjšanje števila postelj na račun 
bolnikov, ki prihajajo tja na zdraviliško zdravljenje, zato se 
tam zmogljivosti za ortopedijo ne zmanjšujejo. 

Število postelj je večje v območjih z večjim deležem starejših 
prebivalcev. 

12. Ontologija na Onkološkem Inštitutu 

V planu so zajete samo zmogljivosti Onkološkega inštituta. 
Onkološki bolniki se zdravijo tudi na drugih oddelkih. Kazalci 
o koriščenju so v onkoiogiji zelo poenoteni za vsa območja. 
Poprečnoč je SH 4.60, BOD/1000 je 53.16 dni in PTZ 11.56 dni, 
pri čemer je za bolnike Pomurja 13.6 dni, za ljubljanske pa 9.7 
dni. Zasedenost postelj je 79.4%. 

13. Rehabilitacija 

Načrtujemo le zmogljivosti Inštituta za rehabilitacijo, druge 
zmogljivosti so vključene v splošne in specialne bolnišnice in 
naravna zdravilišča, kjer ZZZS odkupi letno okoli 10% BOO, 
ustvarjenih v bolnišnicah (leta 1993 3,335.473 oskrbnih dni 
v bolnišnicah, v zdraviliščih okoli 330.000 dni). 

SH je bila v letu 1993 1.03. Na Inštitutu so imeli 85.8% zasede- 
nost postelj, zdravili so (samo) 50 tujih bolnikov, s katerimi so 
zasedali skozi vse 1993. leto 7 postelj. Vse bolnike naročajo, 
PTZ je 30.7 dni, zato je možen večji odstotek zasedenosti 
postelj. Tudi za potrebe Inštituta bi bilo smotrno koriščenje 
hospica za posamezne bolnike, vendar v manjšem deležu kot 
pri onkoiogiji, kirurgiji in internistiki. 

14. Invalidna mladina 

Oba oddelka sprejemata otroke iz vse Slovenije. SH je ob 
upoštevanju obeh oddelkov 0.22, BOD/1000 je 20.70, PTZ 
93.59 dni. 4.7 odstotka zmogljivosti obeh oddelkov so koristili 
otroci beguncev bivše Jugoslavije. 
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Tabela 2: Število bolniških postelj po oddelkih v bolnišnicah, Slovenija 1993 

Bolnišnica Stanje 93 Int Krg. Gin. Ped. Pul. Inf. Derm. Ori. Oft Nevr. Psih. Orto. Onko. Reha. Invml. 
Skupaj 11481 1816 2394 1419 833 658 311 262 333 295 312 1614 557 365 200 165 
Celje 821 163 235 128 70 40 32 52 28 42 31 
PB Vojnik 210 210 
Brežice 173 69 45 27 32 
Šempeter 523 115 120 81 45 25 22 30 85 
Izola 337 106 109 50 21 18 14 19 
Sežana 90 90 
Valdoltra 285 285 
BGP Postojna 54 54 
Jesenice 296 92 111 48 45 
BGP Kranj 103 103 
PB Begunje 200 200 
KC Ljublj. (1) 3390 481 826 378 302 159 144 104 110 140 605 141 
Inš. Golnik 295 82 213 
T rbovlje 167 51 46 43 27 
Onkol. inšt. 365 365 
PB Idrija 255 255 
Inš. za rehab. 200 200 
Zavod Šentvid 80 80 
Maribor 1664 207 424 200 120 120 54 67 80 56 82 184 70 
Ptuj 246 75 75 62 34 
PB Ormož 160 160 
M. Sobota 512 120 112 84 60 43 40 28 25 
N. mesto (2) 551 106 150 30 52 18 19 26 40 30 
SI. Gradec 372 103 141 81 47 
Topolšica 186 46 140 
Legenda: Invml. = Invalidna mladina 
(1) Ka kirurgiji prištetih tudi 47 postelj za maksilofacialno kirurgijo. 
(2) Na nevrološkem oddelku se zdravijo tudi akutni psihiatrični bolniki. 

2. Kategorije bolnišnic v Republiki Sloveniji 

2.1. Klinični zavodi 
Klinike 
Inštituti 

2.2. Regionalni (območni) zavodi 

2.3. Lokalni (podobmočni) zavodi 

2.4. Specialni zavodi 

Delovna področja posameznih kategorij zavodov bo opredelil 
Pravilnik o kategorizaciji slovenskih bolnišnic. 

3. Terciarna raven zdravstvene dejavnosti 

Terciarna raven se opravlja za vso državo le na klinikah in 
inštitutih. Pravilnik o kategorizaciji slovenskih bolnišnic bo 
določil, katera je ta dejavnost in kolikšen delež predstavlja 
v obsegu dejavnosti zavoda. 

4. Načrtovani kadri po strokah oziroma oddelkih bolnišnic 

Tabela 3. Število vseh zaposlenih in njihov kvalifikacijski 
količnik (KK) po strokah oz. oddelkih' 

Stroka'oddclek Klinična . botntimca Uta boJnilni« Obmoina 
na posteljo K K na posteljo 10 KK na pottcljo 

bolnišnica 
KK 

Imenu 1.55 128 1.40 124 1-35 120 
Kirurtki. urolotti 1 85 2.32 1.70 128 1.65 125 
Gin. porodmiki 1.85 2.28 1.70 2.26 1.60 2.20 
Pediatrični 1.55 128 1.70 125 135 120 
Pulmotoiki11 1-55 2.28 1.40 125 135 120 
Infektoloikj 1.55 128 1.40 125 1.35 120 
Derroatovencrokrfki 1.20 125 1.10 2.22 1.05 120 
Otonnoianngoloiki 1.60 132 1.45 128 1 40 125 
Oftalmoloiki 160 132 1.45 128 1.40 125 
Nevroloikj 1.55 128 1.40 125 1J5 2.20 
Puhiatrifni 1.25 2.28 1.10 123 1.05 121 
Ortopedski 1.75 132 1.65 128 1.55 125 

Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani bo delalo na posteljo 1,75 
zaposlenih s poprečnim KK 2,43, na Inštitutu RS za rahabilita- 
cijo pa 1,55 delavca s KK 2,26. 
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Dializa'u22 
Število zaposlenih ria 1000 dializnih posegov. 

Dtaliuu center Otcb na 1000 KK 
y klinični boiminici 4.70 171 
v utni boiminici 430 15« 
drugi dialuni centri 4.15 151 

Za opravljanje storitev, ki so vezane na bolniško posteljo in se 
evidentirajo posebej, se doda še naslednje osebje: 

9 V številu osebja in kvalifikacijskem količniku ni razlike med območno 
in podobmočno bolnišnico; razlika je le v številu oddelkov. Specialne 
bolnišnice imajo enako število zdravstvenega osebja in kvalifikacijski 
količnik kot enaki oddelki oz. stroke v območni bolnišnici, zato jih ne 
navajamo posebej. V Zavodu za invalidno mladino se prizna obstoječe 
stanje Šentvid pri Stični in Stara gora). Med načrtovanim osebjem so 
tudi nezdravstveni delavci, ki naj bi jih bilo 50% od zdravstvenega 
osebja; njihovo število je lahko tudi manjše, če bolnišnica oddaja 
njihovo delo drugim pravnim ali fizičnim osebam. Kljub morebitnemu 
manjšemu številu zaposlenih nezdravstvenih delavcev je bolnišnica 
upravičena do enakih sredstev, s katerimi lahko plačuje oddana dela. 
Ob smotrnejšem organiziranju delovnih postopkov je možno zaposliti 
več zdravstvenega osebja tudi na račun nezdravstvenih delavcev, zato 
ne ločimo načrtovanega osebja na zdravstveno in nezdravstveno. 10 Višji standard se prizna samo za tiste stroke, ki v resnici dosegajo 
ustrezno in predpisano strokovno raven. 
" Po oblikovanju rehabilitacijskega pulmološkega centra v Sežani se 
zanj oblikujejo posebni kadrovski standardi. 12 Ni razlike med območno in podobmočno bolnišnico. 

Tako izračunano osebje se doda celotnemu zavodu, zato ga 
ne določamo po posameznih oddelkih oziroma strokah. 

Ker imajo posamezne bolnišnice svoje delavce za čiščenje, 
pranje in vzdrževanje, druge pa te službe oddajajo servisom, 
smo pri izdelavi standardov uporabili podatke o zaposlenih 
1991. Na ta način je odpravljena razlika med posameznimi 
bolnišnicami, saj vse dobijo potrebna sredstva, bodisi za 
plače svojih delavcev bodisi za plačilo servisnih uslug. 

Standardi zajemajo samo zaposlene za delo pri bolniški 
postelji, ne pa tudi kadra v ambulantni specialistični dejav- 
nosti. 

Zavod lahko zmanjša število zaposlenih na oddelku, vendar le 
do meje, ki mu še omogoča normalno izpolnjevanje delovnih 
programov, kar bo ugotavljal strokovni nadzor. 

Če pridobi posamezni oddelek pravico opravljanja storitev na 
terciarni ravni, se mu ustrezno zviša število zaposlenih in 
njihov KK. 

5. Uresničevanje mreže v bolnišnični dejavnosti 

Na osnovi kadrovskih standardov in načrtovanega števila bol- 
niških postelj bo v Sloveniji leta 2000 za delo ob bolniški 
postelji - vključno z upravno administrativnim in tehnično 
vzdrževalnim osebjem - zaposlenih skupaj 

17.809 zdravstvenih delavcev, sodelavcev in drugega 
osebja 

Po kategorijah bolnišnic razdelimo načrtovano število zapo- 
slenih v letu 2000 takole: 

Kategorija bolnišnic Zaposlenih 
1993 

Zaposlenih 
2000 

Klinične1-3 8.62714 7.881 
Učne15 2.215 2.327 
Območne in podobmočne 7.618 7.368 
Skupaj 18.460 17.57616 

Mednje niso všteti potrebni kadri za delo v ambulantno speci- 
alistični dejavnosti, katerih število bo 1315, delali pa bodo 
v predvsem v bolnišnicah in zasebni zdravstveni dejavnosti (s 
koncesijo), pa tudi v zdravstvenih domovih in zdraviliščih. 

V slovenskih bolnišnicah je delalo 31. 12. 1993 skupaj 18.460 
delavcev, vključno s specialistično ambulantno dejavnostjo, 
ki je bila locirana v bolnišnicah (okoli 600 zaposlenih). Število 
zaposlenih v bolnišnicah se torej kljub zmanjševanju števila 
postelj ne bo znižalo, njihovo število na posteljo se bo celo 
rahlo povečalo.17 Na ta način je izpolnjeno načelo, ki je bilo 
oblikovano na samem začetku oblikovanja kadrovskih stan- 
dardov in mreže javne zdravstvene službe, da se število 
osebja v bolnišnicah ne bo zmanjševalo sočasno z zmanjševa- 
njem števila postelj, omogočen bo le prehod osebja v speciali- 
stično ambulantno dejavnost. Osebje za nego in zdravniki 
niso v bolnišnicah vezani v time v tolikšni meri kot v ambu- 
lantni specialistični dejavnosti, v kateri je na enega zdravnika 
zaposlenih le 1,1 drugih zdravstvenih delavcev. Zato bo dana 
možnost, da se število osebja za nego na bolnišničnih oddel- 
kih relativno celo nekoliko poveča, kar bo ugoden premik 
v kadrovski zasedbi delovnih mest, saj je v razvitih evropskih 
državah na posteljo zaposlenih manj zdravnikov in več osebja 
za nego kot v naši državi. 
13 KC v Ljubljani, Inštitut Golnik, Onkološki inštitut, Inštitut za rehabili- 
tacijo. 14 Z ambulantno specialistično dejavnostjo. 15 SB Maribor, ki je postala učna bolnišnica, kar ji daje več kadra kot 
doslej. 16 Brez ambulantne specialistične dejavnosti. 
" Po tem načelu gre za porast števila ekip v ambulantni specialistični 
dejavnosti na račun zmanjševanja bolnišničnega zdravljenja bolnikov. 
Iz istega vzroka se bodo povečale tudi zmogljivosti osnovne zdrav- 
stvene dejavnosti. 

Kategorija bolnišnice Oseb na 100 
postelj 

KK 

Klinična bolnišnica 17.70 2.70 
Učna bolnišnica 10.00 2.65 
Območna bolnišnica 8.50 2.60 
Lokalna bolnišnica 4.50 2.55 
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III. MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE ZA SOCIALNO 
MEDICINSKO, HIGIENSKO IN ZDRAVSTVENO EKOLOŠKO 
DEJAVNOST TER EPIDEMIOLOGIJO NALEZLJIVIH 
BOLEZNI 

A. OBMOČNI ZAVODI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO (ZZV) 
sekundarna raven zdravstvene dejavnosti 

Število zaposlenih v ZZV leta 1994 in načrtovani kadri v letu 
2000 

ZZV Zaposleni 
leta 1994 

Načrtovani kadri leta 2000 
soc.med. HEENB Skupaj (1) 

CELJE (2) 101 19 104 145 
N. GORICA 57 10 35 53 
KOPER 68 10 46 66 
KRANJ 87 10 67 90 
LJUBLJANA (3) 59 25 59 99 
MARIBOR (4) 230 19 121 165 
MURSKA SOBOTA 55 10 45 64 
NOVO MESTO (5) 52 10 46 66 
RAVNE (6) 13 6 14 24 
SKUPAJ 74« 119 537 772 

Legenda: soc. med. = socialno medicinska dejavnost 
HEENB= Higienska in zdravstvenoekološka dejavnost ter epi- 
demiologija nalezljivih bolezni. 

Od naštetih jih dela na nacionalnem programu 231, leta 2000 
pa jih bo 266, od njih 8 na IVZ za potrebe ljubljanskega 
območja. Kvalifikacijski količnik zaposlenih na nacionalnem 
programu je 2,85. 

(1) Med njimi naj bi bilo 18% nezdravstvenih delavcev, kar pomeni 
ustrezna sredstva zanje, zato je njihovo število ob enakih sredstvih 
lahko tudi manjše, će ZZV oddaja posamezna dela. 
(2) Dodam prebivalci Mozirja in Velenja. Vključeni sta občini Brežice in 
Sevnica, čeprav je dana možnost, da v Posavju - vključno z občino 
Krško - oblikuje ZZV Celje svojo izpostavo za 72.557 prebivalcev, 
najprej le za socialnomedicinsko dejavnost. 
(3) Med zaposlene niso všteti zdravniki pripravniki. Za HEENB dejav- 
nost je število načrtovanih delavcev v ZZV Ljubljana manjše od izraču- 
nanih po standardih, ker del te dejavnosti opravlja IVZ. 
(4) Število zaposlenih v HEENB dejavnosti je višje zaradi dejavnosti, ki 
presegajo potrebe območja in nacionalnega programa, za koroško 
območje 8 zaposlenih. 
(5) Vključena je občina Krško; če se bo oblikovala izpostava ZZV Celje 
v Posavju, se bo število prebivalcev, ki jih ZZV pokriva, zmanjšalo na 
104 468 in temu ustrezno spremenilo tudi število zaposlenih. 
(6) Brez Mozirja in Velenja, v Mariboru za to območje za HEENB 
dejavnost zaposlenih 8 delavcev 

B. INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA (IVZ) 
terciarna raven zdravstvene dejavnosti 

Število zaposlenih na IVZ leta 1994 in načrtovani kadri v letu 
2000 

Od naštetih jih dela na nacionalnem programu 96 (od njih 8 za 
ljubljansko območje), leta 2000 pa jih bo 114, od tega 10 za 
ljubljansko območje. Kvalifikacijski količnik zaposlenih na 
nacionalnem programu je 3,31. 

(7) Med njimi naj bi bilo 18% nezdravstvenih delavcev, kar pomeni 
ustrezna sredstva zanje, zato je njihovo število ob enakih sredstvih 
lahko tudi manjše, če IVZ oddaja posamezna dela. 
(8) Vključno z nacionalno skupino za zdravstveno informacijski sistem. 

VIRI 

1. Plan zdravstvenega varstva R Slovenije. Priloge. Ministrstvo 
za zdravstvo R Slovenije, Ljubljana 1993: 123-45 

2. Zdravstvenostatistični letopis Slovenija 1993, Zdrav Var 
1994; 33 Supl 4:1-445 

PRILOGAM 

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Osnovni cilj razvoja zdravstvenega varstva v Republiki Slove- 
niji je boljše zdravje vseh ljudi. Aktivnosti, ki so potrebne za 
njegovo uresničitev, so usklajene z Deklaracijo in Cilji Sve- 
tovne zdravstvene organizacije, »Zdravje za vse do leta 2000«. 
Naštete in obrazložene so v Planu zdravstvenega varstva 
v Republiki Sloveniji. Prilagojene so našim potrebam in raz- 
meram. 

Poglavitne sistemske novosti nove zdravstvene zakonodaje, 
sprejete pred tremi leti, so že uveljavljene. Njihovo uvajanje pa 
je že in še bo odpiralo številna nova vprašanja, na katera bo 
potrebno poiskati ustrezne odgovore, ki naj bi zagotovili, da 
bo zdravstveno varstvo kakovostno in učinkovito ter da bo 
v skladu s finančnimi možnostmi države zagotavljalo tudi 
razmeroma visoko zdravstveno varnost državljanov Slovenije. 
Ta strategija razvoja sistema zdravstvenega varstva v Repu- 
bliki Sloveniji je namenjena uresničevanju načel in uvajanju 
potrebnih aktivnosti ter ukrepov zdravstvene politike za izpe- 
ljavo nadaljnih strokovnih, organizacijskih, kadrovskih, zdrav- 
stveno-političnih in ekonomskih sprememb na vseh področjih 
slovenskega zdravstva. Za uresničevanje njenih usmeritev 
bodo potrebne nekatere spremembe oziroma dopolnila 
veljavne zdravstvene zakonodaje. 

Strategija je osnovni del gradiva, ki ga sestavljata še Plan 
zdravstvenega varstva in Mreža zdravstvene službe za potrebe 
obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji. 
Ker je cilj te strategije usmerjanje razvoja zdravstvenega var- 
stva, bo njeno vsebino treba tudi še v bodoče preverjati in jo, 
če bo potrebno, prilagoditi novim razmeram in zahtevam 
zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji. 

I. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

1. Obvezno zdravstveno zavarovanje 

Obvezno zdravstveno zavarovanje je opredeljeno z zakonom. 
Finansira se prek prispevne stopnje za zdravstvo s solidar- 
nostno in namensko zbranim denarjem. Vsem zavarovanim 
osebam zagotavlja zdravstveno varstvo v takem obsegu in 
kakovosti, kakor ju razen zakona določajo še splošni akti 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vsako leto 
dogovorjena izhodišča ter pogodbe med izvajalci in plačniki. 
Zdravstvene storitve, ki niso ali ne bodo vključene v obvezno 
zdravstveno zavarovanje, bodo posamezniki plačevali prek 
različnih oblik prostovoljnega zavarovanja ali pa neposredno. 
Za dogovorjene storitve bo znova uvedeno doplačilo brez 
možnosti zavarovanja. 

2. Prostovoljno, neobvezno zdravstveno zavarovanje 

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje zavaruje tiste zdrav- 
stvene storitve, ki ne sodijo v obvezno zdravstveno zavarova- 
nje. Vsebina tega zavarovanja se bo usklajevala s krčenjem 
pravic, obsega ali kakovosti storitev obveznega zdravstve- 
nega zavarovanja in z višjim standardom zdravstvenih, pa tudi 
nezdravstvenih storitev. 

Kakšne so oblike višje ravni zdravstvenega varstva in kateri so 
pogoji, pod katerimi jih je možno dobiti, je našteto v pogod- 
bah, ki jih zavarovalnice - domače ali tuje, državne ali 
zasebne - sklepajo s svojimi zavarovanci. Višjo raven zdrav- 
stvenih storitev si je možno zagotoviti tudi z neposrednim 
plačilom ali doplačilom. 

Dejavnost Število 
skupaj 1994 

zaposlenih 
zdr.del in sod. 

v letu 2000 
skupaj (71 

Socialnornedirimka dej. 75 64 75(«) 
HEENB delavnost 157 149 165 
Skupaj 232 197 240 
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II. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

1. Zasebna zdravstvena dejavnost 

Pod pogoji enakih kadrovskih in storitvenih normativov se 
zasebno delo nadzorovano, usklajeno in postopoma uvaja na 
vseh področjih zdravstvenega varstva, razen na tistih, ki jih 
izvzema zakon. Uvajanje zasebne zdravstvene dejavnosti ne 
sme vplivati na nepretrgano in nemoteno zdravstveno pre- 
skrbljenost ljudi. 

Zdravstveni delavci izvajajo zasebno zdravstveno varstvo 
s koncesijo ali brez nje. Pravico do koncesije imajo vsi samo- 
stojni zdravstveni poklici v mreži javne zdravstvene službe. 
Zaradi ohranitve namembnosti javnih zdravstvenih površin je 
zaželjeno, da zasebniki svoje delo opravljajo v najetih prosto- 
rih zdravstvenih zavodov. 

Vsi kandidati za zasebno zdravstveno dejavnost, ne oziraje se 
na obliko zasebništva, vsako leto do 30. septembra oddajo 
vlogo na Ministrstvo za zdravstvo. Posebna komisija, sestav- 
ljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravstvo, pristojnih 
zbornic in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, naj- 
kasneje v treh mesecih obvesti vse prosilce o njihovih možno- 
stih za zasebno delo. Pri tem v vsakem posamičnem primeru 
presoja izpolnjevanje predpisanih pogojev za opravljanje 
zasebne zdravstvene dejavnosti, preveri, ali je prostor v mreži 
zdravstvene stroke, v kateri kandidat želi opravljati zasebno 
delo, opredeli kraj, območje in razmere za opravljanje dejav- 
nosti, predviden čas za pridobitev koncesije in pričetek dela 
ter možnost opravljati zdravstveno dejavnost izven mreže 
javne zdravstvene službe. 

Pravico do koncesije je treba načeloma omejiti pravnim in 
fizičnim osebam, katerih osnovna dejavnost ni zdravstvo. 

Za večjo izbiro na višjih ravneh zdravstvene mreže je treba 
omiliti 35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in vrhunskim 
strokovnjakom v javnih zdravstvenih zavodih dovoliti tudi 
zasebno delo. Kriterije vrhunskosti določi Zdravstveni svet, 
obseg in pogoje zasebnega dela Zavod za zdravstveno zava- 
rovanje Slovenije, strokovnjakom pa dovoljenje za zasebno 
delo podeli minister za zdravstvo. Zasebni zdravniki lahko 
z zdravstvenimi zavodi sklenejo pogodbe o delu, ki jih je moč 
skleniti zaradi ohranitve strokovne ravni zasebnih zdravnikov, 
ali pa jih pri podeljevanju koncesije celo pogojevati, če je 
z njimi povezana ohranitev dejavnosti oziroma programov 
zdravstvenih zavodov. Plačilo za pogodbeno delo in cena 
storitev, opravljenih s pogodbenim delom, se ne razlikujeta 
od plačil za redno zaposlene oziroma od cene, ki jo za enake 
storitve plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Skupna količina storitev, ki jih na področju obveznega zdrav- 
stvenega zavarovanja vsako leto opravijo zdravniki s konce- 
sijo in zdravstveni zavodi, ne sme presegati finančnih okvi- 
raov, ki jih za tisto leto določa dogovor med partnerji in 
omogoča prispevna stopnja za zdravstvo. To pomeni, da 
zdravstveni zavodi z odhodom svojim delavcev med zaseb- 
nike izgubijo tudi ustrezen obseg svoje dejavnosti. 

Pogoj za dodelitev in obdržanje koncesije je, da vsak zasebnik 
sklene vsako leto pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavaro- 
vanje Slovenije in opravi vse storitve iz obveznega zdravstve- 
nega zavarovanja v pogodbeni količini in pod pogoji, za 
katere se vsako leto dogovorijo vsi udeleženci. Zasebno se 
lahko izvajata kurativna in preventivna zdravstvena dejavnost. 
Dosledno izvajanje preventive je treba zavarovati z natančno 
opredelitvijo populacije, za katero se izvaja preventivni pro- 
gram in s finančnimi spodbudami za preverljivo dobre do- 
sežke. 

Ministrstvo za zdravstvo pripravi Pravilnik za pridobitev pra- 
vice do zasebnega dela v zdravstvu, ki določi minimalne 
pogoje za pridobitev koncesije in obveznosti koncesionarja 
ter opredeli okoliščine, v katerih se že podeljena koncesija 
odvzame. 

Z nadaljnjim uvajanjem zasebnega dela se bo zmanjševal 
delež »črnih praks« v zdravstvu. Združenje zasebnih zdravni- 
kov, zbornice in Ministrstvo za zdravstvo bodo skupaj z dru- 
gimi organi sodelovali pri njihovem preganjanju. 

2. Koordinacija in usmerjanje celovite zdravstvene 
dejavnosti 

V okviru celovite zdravstvene dejavnosti bodo posebne pozor- 
nosti in spodbude deležni programi osnovne zdravstvene 
dejavnosti. S strokovnimi merili za ugotavljanje kakovosti 
dela se bo bolje vrednotilo uspešno izvajanje njenih storitev in 
programov. Na ta način bo mogoče doseči tudi večji delež 
sredstev za osnovno zdravstveno dejavnost. 

Bolj razpršeno zdravstveno dejavnost bodo na posameznih 
širših območjih, ki bodo pokrivala območja več novih občin, 
spremljali in usklajevali koordinatorji zdravstvene dejavnosti. 
Delovali bodo v območnih zavodih za zdravstveno varstvo. 
Oblikovali bodo delovno skupino za usklajeno delovanje in 
izvajanje nalog na ravni države v povezavi z Ministrstvom za 
zdravstvo ter drugimi pristojnimi organi in organizacijami. Po 
posamezih strokovnih področjih bodo zdravstveno dejavnost 
usmerjali ustrezni razširjeni strokovni kolegiji, koordinirali pa 
strokovnjaki z nazivom višji svetnik. 

3. Ohranitev dejavnosti zdravstvenih domov 

Zdravstveni dom ostane v zdravstvenem varstvu funkcionalna 
celota, ki jo sestavljajo vsi nosilci zdravstvene dejavosti, zapo- 
sleni v javnem zavodu in zasebniki s koncesijo. Zdravstvena 
dejavnost, ki jo bodo na področju osnovne zdravstvene dejav- 
nosti prevzeli zasebni koncesionarji, naj poteka predvsem 
v prostorih sedanjih zdravstvenih domov. V ta namen je 
potrebno pripraviti splošne pogoje in medsebojne obveznosti 
za sodelovanje zdravstvenega zavoda in zasebnika na organi- 
zacijskem, strokovnem in finančnem področju. 

V zdravstvenih domovih je tudi v spremenjenih okoliščinah 
treba ohraniti enotnost preventivne in kurativne zdravstvene 
dejavnosti. V njih naj se še naprej opravljajo vse dosedanje 
oblike zdravstvenega varstva, tudi ambulantno-specialistične, 
ki se bodo z zasebništvom bolnišničnih zdravnikov še okre- 
pile. 

4. Lekarniška dejavnost 

Z enakomerno porazdelitvijo lekarniških enot je treba ljudem 
zagotoviti dobro dostopnost do zdravil. Lekarniška dejavnost 
lahko postopoma v celoti preide v zasebno dejavnost. 

5. Specialistična ambulantna dejavnost 

Izvaja strokovno usmerjeno specialistično zdravstveno var- 
stvo nehospitaliziranih bolnikov. Večina te dejavnosti lahko 
preide v zasebno dejavnost, ko bo s kadrovskimi standardi 
natančneje razdeljena od bolnišnične dejavnosti. Zasebni 
specialisti se bodo pogodbeno ali z delno zaposlitvijo vključe- 
vali v vsakdanje aktivnosti in dežurno službo bolnišnic. 
Pogoje in oblike takega sodelovanja bo predpisoval poseben 
Pravilnik, ki ga bo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje in Zdravniško zbornico izdalo Ministrstvo za 
zdravstvo. 

6. Bolnišnična dejavnost 

Za zmanjšanje stroškov bolnišnične dejavnosti se uvedejo še 
negovalne bolnišnice, dnevne bolnišnice in bolnišnice na 
domu. Določi se vsebina njihovega dela in pogoji za njihovo 
uvajanje. Uvajanje novih oblik bolnišnic bo pogojevalo 
postopno prilaganje kadrovskih normativov na področju bol- 
nišnične zdravstvene dejavnosti, na področju zdravstvene 
nege pa poglobljeno sodelovanje z osnovno zdravstveno 
dejavnostjo. Domovi za starejše občane bodo lahko prevzeli 
tudi vlogo negovalnih bolnišnic. 

Zaradi boljše izmenjave znanja in izkušenj naj bi se bolnišnice 
bolje povezale med seboj, tudi z izmenjavo strokovnjakov. 
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Tisti diagnostični in terapevtski ukrepi, za katere je potrebna 
draga oprema, se bodo opravljali le v eni ali v nekaj bolnišni- 
cah, vendar bodo pri tem lahko sodelovali usposobljeni stro- 
kovnjaki iz vseh bolnišnic. 

7. Zdravstvena nega 

Zaradi naraščajočega pomena zdravstvene nege je treba 
opredeliti njeno delovno področje, da ne bi prihajalo do 
prepletanja z delovnim področjem zdravnika. Pri tem se upo- 
števa opredelitev zdravstvene nege, kakor jo je pripravila 
Svetovna zdravstvena organizacija. 

Pomanjkanje medicinskih sester naj se rešuje z boljšim 
nagrajevanjem in drugimi ugodnostmi na skrbno izbranih 
delovnih mestih, s premestitvami v deficitarne dejavnosti, 
s povečanim vpisom v zdravstvene šole. s štipendiranjem, 
s prerazporejanjem delovnega časa, z obvezno dvoletno prvo 
zaposlitvijo v bolnišnicah, z obremenjevanjem le s tistimi 
nalogami, ki sodijo v sestrsko delo, s ponovnim uvajanjem 
bolničarskega profila in z zaposlovanjem medicinskih sester 
iz tujine. 

8. Organizacija dela 

Organizacija in delovanje zdravstvene službe bosta izhajali iz 
organizacijske prilagodljivosti, ki bo omogočila prehajanje 
osebja na tista medicinska področja, kjer bodo zdravstvene 
potrebe naraščale. Pri tem je treba paziti, da bodo ustrezna 
dela opravljali delavci z najnižjo potrebno strokovno uspo- 
sobljenostjo. To bo potrebno upoštevati tudi pri reševanju 
problemov, ki nastajajo zaradi pomanjkanja medicinskih se- 
ster. 

Pri organizaciji in delovanju zdravstvenih dejavnosti, ki so 
zelo obremenjujoče za zdravstveno osebje in je zato interes 
za tako delo manjši, naj se uvedejo posebne finančne vzpod- 
bude. 

9. Razvoj zdravstvene dejavnosti 

Odločitve o strokovnem razvoju in obsegu zdravstvene dejav- 
nosti naj se sprejemajo na podlagi ocene zdravstvenih in 
ekonomskih koristi, ob upoštevanju vseh stroškov (cost bene- 
fit analiza). Posebno pozorno bo treba uvajati nove diagno- 
stične in terapevtske metode, ki so za posameznika lahko 
neprecenljive, malo ali nič pa doprinesejo k boljšemu zdravju 
vseh ljudi. Pri tem bo treba upoštevati, da je uvajanje novih 
diagnostičnih in terapevtskih metod, tudi vrhunskih, v mrežo 
javne zdravstvene službe, nujno za strokovni razvoj zdravstva, 
vendar le v obsegu, ki ga zmoremo plačati iz solidarnostno in 
namensko zbranih javnih sredstev ter z ekonomsko znosno 
neposredno udeležbo ljudi. Razvoj zdravstvene dejavnosti 
zagotavlja tudi država, z delnim sofinansiranjem dejavnosti na 
terciarni ravni (univerzitetne dejavnosti), ki jo izvajajo klinike 
in inštituti. 

Uvrščanje strokovnih in zdravstvenih novosti v program 
obveznega zdravstvenega zavarovanja bo usmerjalo Ministr- 
stvo za zdravstvo prek strokovnih utemeljitev klinik in inštitu- 
tov ter na predlog Zdravstvenega sveta. 

10. Vrednost dela 

Nizka vrednost dela je že dalj časa žgoč problem v sloven- 
skem zdravstvu. Ob delovnopravni zakonodaji in omejenih 
sredstvih za vse oblike obveznega zdravstvenega zavarova- 
nja, je možno višjo vrednost dela doseči z boljšo organizacijo 
dela, z boljšo izrabo delovnega časa in zdravstvene opreme, 
z varčno porabo dragega sanitetnega in zdravstvenega mate- 
riala, z zniževanjem števila zaposlenih in s prodajo zdravstve- 
nih storitev, znanja in kapacitet na domačem ter tujem tržišču, 
tako za domače kakor tudi tuje uporabnike. Osnovna usmeri- 
tev bo tudi, da mora biti bolje plačano tisto osebje, ki več in 
boljše dela. 

Potrebno bo določiti in nadzorovati cene zdravstvenih stori- 
tev tudi za zasebno zdravstveno dejavnost brez koncesije 

oziroma pogoje, kdaj takega nadzora ni (vrhunski strokov- 
njaki svetovnega slovesa). 

III. ČLOVEŠKE IN MATERIALNE ZMOGLJIVOSTI 

1. Dodiplomsko šolanje 

Vpis na Medicinsko fakulteto in na druge zdravstvene šole naj 
izhaja iz strokovno ocenjenih in preverjenih potreb po določe- 
nih zdravstvenih poklicih v mreži javne zdravstvene službe in 
izven nje (zasebniki brez koncesije, slovenski zdravniki na 
tujem, tuji študenti, samoplačniki itd.). V učne programe vseh 
zdravstvenih šol naj bo vključeno poznavanje zdravstvene 
ekonomike, kakor tudi vsebine in ciljev Zdravja za vse in 
možnosti ter načinov njihovega doseganja v Sloveniji. Pred- 
vsem zdravniki naj v zadnjem letu šolanja dobijo izbrana 
znanja o ekonomskem in socialnem okolju, v katerem bodo 
opravljali svoj poklic, pa tudi psihološka znanja, ki so 
pomembna za odnose med zdravnikom in bolnikom. 

3. Podiplomsko šolanje 

Javni zdravstveni zavodi in koncesionarji morajo zaposlovati 
pripravnike, sekundarije in specializante do pridobitve pra- 
vice za samostojno delo. Za to jim pripadajo tudi ustrezna 
sredstva. Z administrativnimi in finančnimi ukrepi, kot so 
štipendije (država, Zavod za zdravstveno zavarovanje, lokalne 
skupnosti, podjetja), zagotovljeno delovno razmerje, ustrezna 
plača in kadrovsko stanovanje, naj se zdravstvene delavce 
spodbuja in zaveže, da se bodo usposabljali in kasneje tudi 
zaposlili v strokah in krajih, kjer so v mreži javne zdravstvene 
službe najbolj potrebni. Konkretni pogoji za podiplomsko 
usposabljanje zdravstvenih delavcev bodo vnešeni v vsako- 
letne dogovore med partnerji. 

Pri odločanju o specializacijah naj imajo prednost tiste medi- 
cinske stroke, ki so vključene v osnovno zdravstveno dejav- 
nost. Pri tem bo posebna pozornost namenjena prehodu 
splošne medicine v družinsko medicino. Vsebino njene speci- 
alizacije bo potrebno določiti posebej in na način, da se bodo 
v njej lahko z dodatnim izobraževanjem izpopolnili tudi speci- 
alisti splošne medicine in dispanzerskih dejavnosti. 

Pri specializacijah, usmerjenih specializacijah in ožje usmer- 
jenih specialističnih znanjih bo omogočeno strokovnjakom, 
da znanja pridobivajo tudi v tujini. Prednost pa bomo dajali 
izobraževanju, pri katerem se bodo strokovnjaki vključevali 
v mednarodne strokovne tokove na enakopravni ravni ozi- 
roma če bodo vanj vključeni vrhunski strokovnjaki iz tujine. 

Potrebe po novih zdravstvenih delavcih v mreži javne zdrav- 
stvene službe, ki bodo nastale zaradi upokojitev, odhodov 
v zasebno delo ali zaradi drugih vzrokov, bodo zdravstveni 
zavodi in koncesionarji pravčasno vnaprej prijavili Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta jim bo priznal sredstva 
za šolanje bodočih strokovnjakov do pridobitve pravice za 
samostojno opravljanje poklica. Zdravnike, ki mimo teh 
potreb po končanem sekundarijatu nadaljujejo s specializa- 
cijo, pačujejo javni zdravstveni zavodi in koncesionarji sami. 
Možnost volontiranja je za vse in povsod povsem odprta. 

Za tista strokovna področja, za katera zaradi premajhnega 
zanimanja ni mogoče zagotoviti dovolj strokovnega kadra, 
Zavod za zdravstveno zavarovanje zagotovi posebne finančne 
vzpodbude oziroma pokrije stroške specializacije. Po potrebi 
pa je treba omogočiti delo tudi strokovnjakom iz tujine. Na 
enak način se zdravstveno osebje lahko zagotovi tudi v krajih, 
v katerih je zdravstvena preskrbljenost zavarovanih oseb ne- 
zadostna. 

4. Sprotno strokovno usposabljanje in izobraževanje 

Zaradi naglega razvoja medicinske znanosti le redno sprotno 
usposabljanje in izobraževanje omogoča ustrezno strokovno 
raven dela. Zato je treba v posameznih zdravstvenih zavodih 
in na posameznih strokovnih področjih, pomembnih za 
sistem slovenskega zdravstvenega varstva, finančno podpirati 
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strokovno usposabljanje in raziskovalno delo. Pri tem naj 
sodelujejo tudi zdravstvene šole. še zlasti Medicinska fakul- 
teta. Omogočiti je treba tudi kupovanje strokovne literature in 
vključevanje v mednarodno informacijsko mrežo, ki zdrav- 
stveno osebje hitro in enostavno seznanja z najnovejšimi 
dosežki. 

Za organizacijo strokovnih srečanj na domači ali mednarodni 
ravni je potrebno predpisati splošne pogoje, ki naj določijo 
tako njihovo pogostnost kakor tudi organizacijske in finančne 
pogoje oziroma vse oblike odgovornosti organizatorjev. 

5. Zaposlovanje v mreži javne zdravstvene službe 

Število vseh zaposlenih v mreži javne zdravstvene službe za 
potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja se ne sme 
povečevati. Nove prioritetne naloge zdravstvenega varstva naj 
se najprej poskušajo izpolniti s prerazporejanjem in prekvali- 
fikacijo obstoječega osebja. Javni zdravstveni zavodi ne bodo 
nadomeščali z novimi zaposlitvami tistih zdravstvenih delav- 
cev, ki bodo od njih odšli in postali zasebniki s koncesijo. 
Zavod za zdravstveno zavarovanje pa jim bo za ustrezen 
odstotek znižal program iz obveznega zdravstvenega zavaro- 
vanja. 

Da bi tehnično-servisni del zdravstva hitreje prenesli na 
zasebno področje izven zdravstva, se stroški reševalnih, teh- 
ničnih in finančnih služb sicer vračunajo v ceno storitev, ne 
računajo pa se več zaposleni na teh področjih. 

6. Materialne zmogljivosti 

Določiti je potrebno standarde materiala in materialnih zmog- 
ljivosti v mreži javne zdravstvene službe. To so standardi 
porabe materiala in zdravil, uporabe zgradb in prostorov, za 
medicinsko in nemedicinsko opremo in podobno. Te stan- 
darde naj bo mogoče prilagoditi razvoju zdravstvene službe, 
pa tudi spreminjanju zdravstvenega standarda, ki bo posle- 
dica spremenjene zbolevnosti in zahtevnosti ljudi. 

7. Nadzor 

Strokovni nadzor je potreben zaradi doseganja čim višje 
kakovosti strokovnega dela, finančni in upravni nadzor pa 
zaradi ustreznejše organiziranosti zdravstva in uravnoteženo- 
sti finančnega poslovanja. Strokovni nadzor posameznih 
zdravnikov in zobozdravnikov bo izvajala Zdravniška zbor- 
nica, drugih strokovnjakov pa njihove poklicne zbornice. 
Strokovni nadzor zdravstvenih zavodov bodo izvajale 
posebne skupine strokovnjakov, ki jih bo imenoval minister za 
zdravstvo na predlog Zdravstvenega sveta in po posvetu 
z Zdravniško zbornico. Upravni nadzor bo izvajalo Ministrstvo 
za zdravstvo, finančnega pa Zavod za zdravstveno zavarova- 
nje Slovenije 

Za strokovno svetovanje z nadzorom bodo posamezni stro- 
kovnjaki, skupine strokovnjakov, razširjeni strokovni kolegiji, 
poklicne zbornice in stanovska društva pripravila strokovne 
smernice. 

Za usmerjeno strokovno svetovanje z nadzorom pa se bodo 
uporabljala tudi strokovna poročila, ki jih po naročilu ministr- 
stva za zdravstvo pripravi posamezni strokovnjak ali skupina 
strokovnjakov. 

V vse oblike strokovnega ali upravnega nadzora se po potrebi 
lahko vključi tudi strokovnjake iz tujine. 

IV. FINANČNA SREDSTVA 

1. Zniževanje solidarnostne ravni 

Postopoma bo solidarnostno raven mogoče nekoliko znižati 
tako, da se bodo z ocenjevanjem prioritet javnega zdravstve- 
nega interesa nekatere pravice izločile iz obveznega zavaro- 
vanja ali pa se bo omejil njihov obseg. Med take zdravstvene 
storitve sodijo socialne hospitalizacije, zdravljenje bolnikov 
v terminalnem stadiju z brezupnim izhodom, zdraviliško 

zdravljenje, zobno in zobnoprotetično zdravljenje odraslih, 
nekatere oblike rahabilitacije. zdravila z vmesne liste in po- 
dobno. 

Med nezdravstvenimi storitvami pa na to področje sodijo 
očala zaradi starostne daljnovidnosti, taksi reševalni prevozi, 
nekateri ortopedski in drugi pripomočki, diferencirano 
spremljanje stroškov za hotelski del bolniško-oskrbnega 
dneva, povračila potnih stroškov itd. 

Ukiniti bo treba možnost dodatnega zavarovanja za plačilo 
participacije zaradi obiska pri zdravniku za prvi obisk, za 
zdravila, za nenujno zdravljenje na domu, za obisk v dežurni 
ambulanti ob nedeljah in praznikih in podobno. Za odložljivo 
kirurško zdravljenje je treba uvesti čakalne dobe in ustrezno 
participacijo. Razmisliti bo treba o morebitnem dodatnem 
zavarovanju nezgodnih rizikov, ki se pripetijo izven poklic- 
nega dela. 

Kljub vsem tem predvidenim znižanjem sedaj visoke solidar- 
nostne ravni pa si je treba prizadevati, da jo, upoštevajoč 
ekonomske možnosti in družbeno sprejemljivost, ohranimo 
na najvišji možni ravni. 

2. Obvladovanje javnih izdatkov za zdravstvo 

Obseg izdatkov za obvezno zdravstveno varstvo je treba opre- 
deliti tako, da ljudem in izvajalcem zdravstvenega varstva 
s predvidljivo stalnostjo omogoča določati ekonomske okvire 
za delovanje zdravstva. 

Zavezance prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje je 
treba bolj enakomerno obremeniti, zlasti kmečke in obrtniške 
zavarovance. Zavarovane osebe je treba opozarjati, da je 
denar za obvezno zavarovanje njihov denar in naj se zato tudi 
oni zavzemajo za njegovo razumno porabo. Po končanem 
bolnišničnem zdravljenju bodo bolniki prejeli informativni 
pregled stroškov zdravljenja. 

Zaostriti je treba odgovornost vodilnih delavcev za poslovni 
uspeh zavoda in za gospodarjenje z dogovorjenimi in vnaprej 
znanimi sredstvi. O morebitnih prihrankih odločajo sami. 
Zdravstveno osebje pa je treba spodbujati, da z racionalnim 
ravnanjem prispeva k zniževanju stroškov poslovanja zdrav- 
stvenih zavodov. 

Predstavniki javnih zdravstvenih zavodov in zasebnega zdrav- 
stva ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije določijo 
vsako leto na podlagi sprejetih izhodišč cene storitev iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

3. Obnavljanje in razvoj zmogljivosti v mreži javne 
zdravstvene službe 

S spremembo zakonov je treba bolj natančno določiti pravice 
in obveznosti, ki jih imajo pri obnavljanju in razvoju kadrov- 
skih ter materialnih zmogljivosti ustanovitelji zdravstvenih 
zavodov in izvajalci ter plačniki storitev obveznega zdravstve- 
nega zavarovanja. Vse razvojne odločitve je treba stroškovno, 
zdravstveno in ekonomsko oceniti (cost benefit analiza). 

Oprema, ki jo zdravstveni zavodi ali zasebniki dobijo v dar, 
lahko pomeni strokovni napredek, obnovo že obstoječe 
opreme ali pa širjenje zdravstvene dejavnosti, s posledičnim 
povečevanjem stroškov zdravstvenega varstva. Zato morajo 
biti razvojne odločitve tudi v primeru donacij pristojnost 
Zdravstvenega sveta. 

V. UPRAVLJANJE IN VODENJE 

1. Postopki razdeljevanja sredstev 

Dopolniti je treba pravila dogovarjanja o programih obvez- 
nega zdravstvenega zavarovanja in njihovem finansiranju. Na 
splošni ravni naj udeleženci upoštevajo svoje pristojnosti, 
naloge in odgovornosti, kar naj se kaže v predlogih zdravstve- 
nih programov, pa tudi oceni potrebnih kadrov in materialnih 
ter finančnih sredstev. Pogodbe med izvajalci in plačniki naj 
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bi bile vsako leto sklenjene do 31. marca. Dogovarjajo naj se 
le partnerji z ustreznimi pooblastili. Obvezujoča osnova za 
dogovarjanje sta v Državnem zboru potrjena proračunski 
memorandum in predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije o prispevni stopnji za poslovanje v tekočem letu. 

Izvajalci zdravstvenega varstva in Zavod za zdravstveno zava- 
rovanje sklenejo vsako leto pogodbe, po katerih dobijo izva- 
jalci za pogodbeno poslovno obdobje globalno določena 
sredstva, s katerimi bodo izvedli dogovorjeni zdravstveni pro- 
gram. V pogodbi tudi določijo, na kakšen način se bodo sproti 
plačevale zdravstvene storitve. Na tej neposredni ravni pa je 
v pogajanjih med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slove- 
nije in javnimi zdravstvenimi zavodi ter koncesionarji arbi- 
traža možna le pred sklenitvijo pogodbe in sicer v primerih, 
kadar ena ali druga pogodbena stranka ne spoštuje sprejetih 
dogovorov. Pogodbe se lahko sklepajo tudi za daljši čas in se 
dopolnjujejo ali na novo sklepajo le, če nastopijo okoliščine, 
ki tako spremembo zahtevajo. 

2. Usposabljanje vodilnih delavcev 

Vodilni delavci si morajo pridobiti ustrezna znanja za vodenje 
poslovnih procesov. Ker so odgovorni za učinkovito organiza- 
cijo dela, gospodarno porabo in izrabo vseh virov ter za 
poslovni rezultat zavoda, morajo taka znanja in veščine 
postati pogoj za prevzem vodstvenih nalog. 

3. Sodelovanje ljudi 

Razvojnih in tekočih problemov zdravstvenega varstva ni 
mogoče razreševati brez aktivnega sodelovanja ljudi, ki jim je 
namenjeno. Zato naj se okrepi delovanje Sveta za zdravje, pa 
tudi območnih svetov zavarovancev in delodajalcev, ki naj 
postanejo obvezni, ne le fakultativni. Podpirati je treba sku- 
pine za samopomoč. V zdravstvenih zavodih je treba vzposta- 
viti urade za pritožbe in pojasnila, prek katerih bodo bolniki 
lahko predlagali tudi izboljšave v delovanju zdravstvenih za- 
vodov. 

Vsaki dve leti naj Ministrstvo za zdravstvo izvede širšo anketo, 
ki naj odgovori na vprašanja, kako ljudje sprejemajo in oce- 
njujejo zdravstveno politiko ter učinkovitost zdravstvenega 
varstva. 

4. Informacijski sistem 

Enotni, računalniško podprti informacijski sistem je osnova 
vsakršnih podatkovnih baz in statističnih podatkov, brez kate- 
rih ni možno ustrezno načrtovanje zdravstvene politike. Zato 
je potrebna tudi enotnost zdravstvenih obrazcev. 

Vsebino in strukturo zdravstveno informacijskega sistema 
v Republiki Sloveniji pripravi Inštitut za varovanje zdravja. 
Podatki, ki jih je potrebno spremljati, bodo varni, vsebinsko, 
oblikovno in terminsko predpisani ter primerljivi s podatki 
Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropske zveze. 

5. Strokovno-poslovna strategija 

Zdravstvo je stičišče številnih strokovnih, socialnih, družbe- 
nih, političnih in ekonomskih interesov. V njegov širši okvir 
sodijo tudi proizvodnja zdravil in drugih številnih zdravstvenih 
in sanitetnih izdelkov oziroma potrebščin, zdraviliška dejav- 
nost, zdravstveno-rekreacijske aktivnosti in podobno. Zato bi 
bilo treba posebej skrbno usmerjati in razvijati programe 
individualnega in skupinskega zdravstvenega turizma ter 
poskrbeti za njegovo učinkovito promocijo. Širša zdravstvena 
politika, vključena v program »Zdravje za vse«, pa s svojimi 
programi zdravega življenja poleg ostalih sega tudi na tako 
pomembno področje, kot je prehrambena industrija. Zdrav- 
stvo postaja zato pomemben razvojni dejavnik, ki v mnogo- 
čem usmerja oziroma sooblikuje družbeni in gospodarski 
razvoj Slovenije in njeno uveljavljanje v svetu in na tujih trgih. 

Slovenija naj na področju zdravstva postane mednarodno 
tržišče znanja, storitev in izdelkov. Zaradi dolgoročnih poslov- 
nih interesov slovenska država, pa tudi večji zdravstveni pro- 
izvajalci oziroma zdravstvene ustanove, tujim študentom šti- 
pendirajo študij medicine, farmacije in drugih zdravstvenih 
poklicev, predvsem iz tistih držav, s katerimi Slovenija zdrav- 
stveno že trguje oziroma želi trgovati. Za strokovnjake iz teh 
držav je potrebno v Sloveniji organizirati specializacije in 
podiplomska izobraževanja in jih pri tem seznanjati z mož- 
nostmi in kakovostjo naše ožje in širše zdravstvene ponudbe 
oziroma kakovostjo naših zdravstvenih storitev in izdelkov. 
Prav tako pa nai se slovenski zdravstveni strokovnjaki vključu- 
jejo v pomoč pri organizaciji in dejavnostih zdravstvenega 
varstva oziroma zdravstvenega pouka v vseh državah, kjer je 
to potrebno. 
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Poročilo 

KOMISIJE ZA POSLOVNIK 

0 OBRAVNAVI IN SPREJETJU RAZLAGE 

TRETJEGA ODSTAVKA 198. ČLENA 

POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA 

Komisija za poslovnik je na nadaljevanju 39. seje, de 25. 4. 
1995 sprejela na zahtevo predsednika državnega zbora g. 
Jožefa Školča razlago tretjega odstavka 198. člena poslovnika 
državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik). V zahtevi pred- 
sednik sprašuje, ali sme v primeru, ko pride do večjih neuskla- 
jenosti v zakonu, predlagatelj predlagati le en uskladitveni 
amandma, ali pa jih sme predložiti več. 

Člani komisije so z dvotretjinsko večino sprejeli naslednjo 

razlago 

Tretji odstavek 198. člena poslovnika določa, da v primeru, 
če sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve še pred 
glasovanjem o zakonskem predlogu v celoti ugotovi, da je 
s sprejetimi amandmaji poruiena medsebojna skladnost 
določb zakona, opozori na to predsednika državnega zbora, 
ta pa poslace in predlagatelja zakona. V takem primeru 
lahko predlagatelj zakona, vlada, kadar ni sama predlagate- 
ljica zakona, ali matično delovno telo predlaga amandma za 
medsebojno uskladitev določb zakona ie pred glasovanjem 
o zakonskem predlogu v celoti. Zaradi priprave takega 
amandmaja predlagatelj lahko predlaga, da se odločanje 
o zakonskem predlogu preloži na naslednjo sejo državnega 
zbora. 

* * * 

1. Tretji odstavek 198. člena je v poslovnik vgrajen zato, da 
državni zbor ne bi sprejel zakona, glede katerega bi 
predhodno ugotovil, da so njegove določbe medsebojno 
neusklajene. Sprejem takega zakona bi bil v nasprotju 
z načeli pravne države. Postopkovne reiitve za uveljavi- 
tev tega načela pa niso urejene v poslovniku. 

2. Ugotovitev o tem, da je s sprejetjem amandmajev poru- 
iena medsebojna skladnost določb zakona, lahko da le 
sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljeva- 
nju: sekretariat). Ugotovitev sekretariata mora biti kon- 
kretna. V opozorilu je potrbno navesti, kateri členi 
zakona ali posamezni odstavki istega člena zakona so 
v medsebojnem neskladju. Če gre za več medsebojnih 
neskladij, mora člene oziroma odstavke člena zakona 
navesti za vsako neskladje posebej. 
Če sekretariat ugotovi, da opozorila zaradi zapletenosti 
vpraianj ne more pripraviti takoj po zaključenem glaso- 
vanju v tretji obravnavi predloga zakona, mu je državni 
zbor dolžan zagotoviti čas, ki ga potrebuje in zahteva za 
njegovo pripravo. 

Ugotovitev sekretariata o neskladnosti določb zakona je 
praviloma pisna. Predsedujoči lahko odredi, državni zbor 
lahko sklene, pooblaičeni predlagatelji uskladitvenega 
amandmaja pa lahko zahtevajo, da mora biti opozorilo 
sekretariata predloženo v pisni obliki. 

3. Amandmaji za medsebojno uskladitev določb zakona (v 
nadaljevanju: uskladitveni amandmaji) vsebujejo le 
predloge za uskladitev členov, ki jih je v svojem opozorilu 
navedel sekretariat. Če gre za formalno neusklajenost, 
naj uskladitveni amandmaji sledijo logiki vsebine za- 
kona. 
Če gre za vsebinsko neusklajenost, predlagatelj uskladi- 
tvenih amandmajev odloča o vsebini predloga, vendar 
lahko taki amandmaji vsebujejo samo predloge za 
odpravo tistih neskladnosti, na katere je sekretariat 
izrecno opozoril. 

4. Pravico predlagati uskladitvene amandmaje imajo vsi 
pooblaičeni predlagatelji. Predsedujoči državnega 
zbora določi rok za vlaganje uskladitvenih amandmajev. 
Če v roku vloži uskladitvene amandmaje več pooblašče- 
nih predlagateljev, državni zbor glasuje o njih, kakor so 
predlagatelji po vrsti zapisani v tretjem odstavku 198. 
člena poslovnika. Če v tem roku nihče od predlagateljev 
ne vloži uskladitvene amandmaje, državni zbor naloži 
matičnemu delovnemu telesu, da pripravi uskladitvene 
amandmaje. 

S. Predlagatelj uskladitvenega amandmaja mora v primeru, 
da je potrebno predlagatai uskladitev več členov pred- 
loga zakona, predlagati toliko uskladitvenih amandma- 
jev, kolikor vsebinskih neusklajenosti je ugotovil sekre- 
tariat. V okviru ene vsebinske neusklajenosti se pri tem 
lahko z uskladitvenim amandmajem predlaga spre- 
membo ali dopolnitev enega ali več členov. Državni zbor 
glasuje o vsakem uskladitvenem amandmaju posebej. 

6. Do vloženih uskladitvenih amandmajev se lahko opredeli: 
- matično delovno telo, 
- predlagatelj predloga zakona, 
- vlada, kadar ni sama predlagateljica zakona, 
če ni hkrati predlagatelj teh amandmajev. Državni zbor 
lahko sklene, da se do uskladitvenih amandmajev pred- 
lagatelja predloga zakona ali vlade mora opredeliti 
matično delovno telo. 
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Če matično delovno telo predlaga državnemu zboru, da ne 
sprejme uskladitvenih amandmajev predlagatelja predloga 
zakona ali vlade, kadar sama ni predlagateljica zakona, 
lahko hkrati predlaga svoje uskladitvene amandmaje. 
Enako velja tudi. če predlagatelj predloga zakona ali vlada, 
kadar ni sama predlagateljica zakona, umakneta svoje 
uskladitvene amandmaje. 

7 O vsebini uskladitvenih amandmajev ni možna razprava. 
Pred glasovanjem lahko posianec obrazloži svoj glas. 

8. Po opravljenem glasovanju o uskladitvenih amandmajih 
državni zbor odloča o zakonskem predlogu v celoti. 

OBRAZLOŽITEV 
Poslovnik državnega zbora določa trofazni zakonodajni 
postopek za sprejemanje zakonov. Potem, ko je državni zbor 
opravil že tri obravnave predloga zakona, glasuje še o zakon- 
skem predlogu v celoti. Vendar pa poslovnik določa, da je 
potrebno še pred tem končnim glasovanjem opraviti posto- 
pek uskladitve določb zakona, vendar le, če je zaradi sprejetih 
amandmajev v drugi in tretji obravnavi predloga zakona poru- 
šena medsebojna skladnost določb tega zakona. Razlog za 
opisano uskladitev je v tem, da naj bi državni zbor sprejemal 
le zakone, v katerih so členi medsebojno skladni in jih je zato 
mogoče izvajati. 

Na medsebojno neskladnost členov predloga zakona opozori 
sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljevanju: 
sekretariat) predsednika državnega zbora, le ta pa poslance. 
Opozorilo sekretariata mora določeno navesti vsa neskladja 
v zakonskem predlogu, saj lahko predlagatelji amandmaja za 
medsebojno uskladitev določb zakona (v nadaljevanju: uskla- 
ditveni amandma) predlagajo uskladitvene amandmaje le 
k tem, navedenim členom oziroma posameznim odstavkom. 
Za pripravo opozorila, ki naj bo po mnenju komisije praviloma 
pisno, lahko zaradi zapletenosti vprašanj državni zbor sekre- 
tariatu na njegov predlog določi primeren čas. Pisnost opozo- 
rila lahko odredi predsedujoči, državni zbor lahko to sklene, 
predlagatelji uskladitvenih amandmajev pa pisnost lahko zah- 
tevajo. 

Predsedujoči na seji državnega zbora ugotovi, da je sekreta- 
riat ustno konkretiziral neskladnosti ali da se od sekretariata 
zahteva pisna ugotovitev neskladnosti. V primeru, da bo 
sekretariat pripravil pisno opozorilo, mu predsedujoči določi 
tudi rok za njegovo pripravo. Predsedujoči nato določi rok, 
v katerem naj pooblaščeni predlagatelji uskladitvenih amand- 
majev pripravijo le-te. Nato predsedujoči prekine točko dnev- 
nega reda, sekretariat pa konkretizira svoje opozorilo. Če je le 
to pisno, se nemudoma po njegovem dokončnem oblikovanju 
razdeli poslancem in vsem možnim predlagateljem uskladi- 
tvenih amandmajev. 

Uskladitveni amandma ali njih več lahko predlagajo na pod- 
lagi tretjega odstavka 198. člena poslovnika predlagatelj pred- 
loga zakona, vlada, kadar ni sama predlagateljica zakona, ali 
pa matično delovno telo. Predlagatelji so si med seboj enako- 
pravni, tako, da lahko vsak izmed njih v načelu predlaga svoje 
uskladitvene amandmaje v okviru opozorila sekretariata. 
Predlagatelj uskladitvenih amandmajev mora v primeru, da je 
potrebno predlagati uskladitev več členov predloga zakona, 
predlagati toliko uskladitvenih amandmajev, kolikor vsebin- 
skih neusklajenosti je ugotovil sekretariat. V okviru ene vse- 
binske neusklajenosti se pri tem lahko z uskladitvenim 
amandmajem predlaga spremembo ali dopolnitev enega ali 
več členov. Pri tem mora predlagatelj v uskladitvenem amand- 
maju slediti sprejeti logiki predloga zakona, če je vsebina 
amandmaja reševanje formalne neskladnosti določb. V pri- 
meru, da pa uskladitveni amandma rešuje vsebinsko neskla- 
dje, pa predlagatelj odloča o vsebini predloga in to, kot je bilo 

že povedano, vse v okviru tistih členov, na katere je opozoril 
sekretariat. V primeru, da v roku za vlaganje uskladitvenih 
amandmajev, nihče od predlagateljev ne vloži le teh, mora 
uskladitvene amandmaje po sklepu državnega zbora pripra- 
viti matično delovno telo. Komisija se je odločila za matično 
delovno telo zato, ker je želela izpeljati »uskladitveni posto- 
pek« pred odločanjem o zakonskem predlogu v celoti in, ker 
je bilo matično delovno telo v že do sedaj izpeljanem zakono- 
dajnem postopku sprejemanja predloga zakona najvplivnejši 
subjekt pri določanju opredelitev, mnenj do načelnih oziroma 
posameznih odločitev, o katerih je državni zbor odločal pri 
omenjenem predlogu zakona. 

O uskladitvenih amandmajih se lahko opredelijo tako matično 
delovno telo, vlada, kadar sama ni predlagateljica zakona, in 
predlagatelj predloga zakona. Povsem razumljivo je, da se 
predlagatelj uskladitvenega amandmaja ne bo v tem primeru 
opredelil do lastnih amandmajev. Poslovniška razlaga pa 
določa, da se mora matično delovno telo opredeliti do uskla- 
ditvenega amandmaja predlagatelja zakona ali vlade, če mu 
tako naloži državni zbor. Če matično delovno telo v svojem 
poročilu državnemu zboru predlaga, da se uskladitveni 
amandma ne sprejme, lahko hkrati predlaga svoje uskladi- 
tvene amandmaje. 

Poslanci na nadaljevanju seje pri prekinjeni točki dnevnega 
reda ne razpravljajo o vsebini uskladitvenih amandmajev. 
Pred glasovanjem imajo poslanci pravico obrazložiti svoj 
glas. 

Državni zbor glasuje o vsakem uskladitvenem amandmaju 
posebej. O hkrati vloženih uskladitvenih amandmajih dveh ali 
vseh treh predlagateljev odloča državni zbor za vsako sklad- 
nost posebej in to tako, da prvo odloča o uskladitvenih 
amandmajih prvo zapisanega v tretjem odstavku 198. člena 
poslovnika in, če le ta ni sprejet, o uskladitvenemu amand- 
maju naslednjega zapisanega predlagatelja. Če gre za več 
vsebinskih neskladij, kakor jih je ugotovil sekretariat, se opi- 
sani postopek glasovanja opravi pri vsakem od teh neskladij. 

Potem, ko je državni zbor izpeljal glasovanje o vseh vloženih 
uskladitvenih amandmajih, ne glede na rezultat glasovanja, 
glasuje o zakonskem predlogu v celoti. Komisija je ob tem 
menila, da bi državni zbor moral skrbeti za to, da se sprejmejo 
le zakoni, glede katerih ni ugotovljenih medsebojnih neskla- 
dij. Ker pa je v poslovniku predvideno, da se zakonodajni 
postopek zaključi z glasovanjem o zakonskem predlogu 
v celoti, komisija ni mogla z razlago določb poslovnika predvi- 
deti ničesar drugega. Ob tem komisija predpostavlja, da 
državni zbor neusklajenega zakona naj ne bi sprejel. Hkrati pa 
ugotavlja, da postopkovno taka možnost obstoja, saj je ne 
glede na to, ali so uskladitveni amandmaji sprejeti, treba 
opraviti glasovanje o zakonskem predlogu v celoti. Tak zakon 
pa lahko državni zbor sprejme ali zavrne. Zato je obenem s to 
razlago sklenila, da naj komisija v tridesetih dneh preuči in 
pripravi možne dopolnitve poslovnika, ki bi zagotovile, da 
državni zbor ne bi mogel sprejeti neskladnega zakona. 
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in revtj p o . Dunajska 5, Ljubljana - Cena Izvoda 210 tolarjev (brez poštnine) - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor 
Republike Slovenije, Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve telefon (061) 1761-215 ali 12 61-222 (215). številka taksa (061) 12 58-173 
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